Coats Sylko
Nić Coats Sylko to poliestrowa nić o trójkątnym przekroju do haftu maszynowego. Nić Coats
Sylko charakteryzuje się połyskiem, trwałością i gładkością podczas szycia z dużą prędkością,
dzięki czemu jest chętnie wybierana przez klientów stawiających na wysoką wydajność i trwałość.

Dlaczego warto wybrać nici Sylko?
• Wyprodukowana w najnowszej technologii gwarantującej najwyższą jakość.
• Doskonały połysk, szeroka gama kolorów i trwałość.
• Doskonała trwałość koloru i odporność na czynniki chemiczne.
• Wyjątkowy proces lubrykacji zapewnia wysoką wydajność.
• Doskonała odporność na tarcie dla wymagających odbiorców.
• Wyprodukowana do szycia na najwyższych prędkościach.
• Posiada certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa I, potwierdzający spełnienie najwyższych
wymogów, określonych również w odniesieniu do odzieży dziecięcej.
• Zgodny z Listą Substancji Niedozwolonych Coats (RSL).
Serwis techniczny
Nasz zespół ekspertów dostarcza globalnie innowacyjne rozwiązania.

Globalnie. Profesjonalnie. Innowacyjnie.
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Główne zastosowania:
• Haft na odzieży i akcesoriach, które ulegają zużyciu i rozerwaniu przy częstym praniu
• Czapki, torby i akcesoria
• Logo na odzieży sportowej
• Tekstylia domowe i odzież dziecięca
• Odzież robocza
• Dekoracyjne szwy na bieliźnie, odzieży dla dzieci i odzieży sportowej
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Min. - Maks.

Rozmiar Igły
Metryczny

3220 180
3288 120
3220 080
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18
27
40
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3000m
2000m
1500m
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1140
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2330
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20 - 28
20 - 28
20 - 28
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75 - 90
75 - 90
90 - 100
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Niektóre rynki oferują alternatywne nawoje: pod kodem art. 3289 znajdziesz 5000m: 3291-4000m; 3288-3000m; 3220-2000m.

Nić Coats Sylko to ciągła poliestrowa nić o trójkątnym przekroju. Proszę zapoznać się z tabelą
poniżej n/t właściwości nici Coats Sylko i jej zalet w porównaniu z nićmi z włókien wiskozowych.
Zalety nici Coats Sylko o trójkątnym przekroju.

Właściwość

Połysk

Trójkątny przekrój włókna łączy wysoką wytrzymałość z doskonałym połyskiem.

Efekt 3D

Coats Sylko w porównaniu do ściegów satynowych nadaje większą objętość i efekt 3D.

Odporność na ścieranie
Odporność chemiczna
Siła / wytrzymałość
Trwałość koloru

Nić Coats Sylko posiada wysoka odporność na ścieranie, co czyni ją doskonałą do zastosowania
w odzieży sportowej.
Coast Sylko jest bardziej odporna na uszkodzenia chemiczne i degradacje niż nici z włókien
wiskozowych.
Coats Sylko wykazuje doskonałą wytrzymałość na rozciąganie. Wielogłowicowe maszyny do haftu mogą
pracować na wysokich prędkościach z mniejszą ilością zrywów nici.
Dla najwyższej trwałości koloru należy wybrać nić Sylko WF, która jest dostępna w wybranym zakresie
kolorów.

Coats embroidery
Coats jest zaufanym partnerem w dziedzinie haftu. Coats Embroidery Solution Centres
są zlokalizowane w kluczowych dla haftu rynkach, zarówno u klientów lokalnych i globalnych,
oferując wsparcie techniczne i zapewniając oczekiwany rezultat. Nasz szeroki asortyment
ozdobnych nici do haftu spełnia najbardziej wymagające oczekiwania, od efektu matu do haftów
odblaskowych i świecących w ciemnościach.
Proszę zapoznać się z poniższą tabelą: przegląd dekoracyjnych nici do haftu:
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Nici z poliestru ciągłego
do najpiękniejszych haftów
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efekt matu
efekt matu
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3220 300

10

300

2000m

1587 120
3133 180
3133 120
4601 120
SIV5 030

27
18
24
27
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120
30

3000m
3000m
3000m
1500m
500m

Proszę zapoznać się z centrum doradczym Embroidery Solution dla dalszych wskazówek:
http://www.coatsindustrial.com/pl/embroidery-solution-centres
Podane powyżej poziomy odporności to przeciętne wyniki dla większości odcieni z karty GCR. Wiele kolorów osiąga lepszą niż podana odporność wybarwień.
Natomiast w przypadku niektórych kolorów jak np. ciemnoniebieski, jasnoczerwony i czarny, osiągnięcie takiego poziomu trwałości jest trudniejsze. Przed
zastosowaniem nici zaleca się przeprowadzenie próby odporności, jeśli dane zastosowanie wymaga wyższych niż podane poziomów odporności
na wybarwienia.
Z związku z dużą różnorodnością warunków szycia i zastosowań, nici użyte do szycia powinny zostać uprzednio sprawdzone dla danego zastosowania. Dane
techniczne pokazane powyżej oparte są na aktualnych średnich pomiarach i powinny być traktowane jako orientacyjne.
Pomimo najwyższej staranności i dbałości nie możemy wziąć odpowiedzialności za precyzję i poprawność przekazanych informacji. Informacje o produktach
są regularnie aktualizowane. Prosimy o każdorazowe upewnienie się, że korzystają Państwo z ostatniej wersji danych produktowych.
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