
Webflex TEN to przędza rdzeniowa teksturowana pneumatycznie wykonana z włókien Tencel®. 
Używana jest do produkcji wysokiej jakości kordu oponowego umożliwiającego idealne 
uformowanie opony. Unikalna technologia wytwarzania umożliwia tkanie kordów z prędkością 
przekraczającą 750ppm, z minimalną liczbą przestojów. Tencel® jest bardziej wytrzymały
od bawełny, co pozwala na produkcję cieńszych przędz.

Wysokowytrzymałe cięte włókna Tencel®.
Umożliwia tkanie kordów z wysoką prędkością i minimalną liczbą przestojów.
Niewielki stopień łuszczenia / pylenia.
Większa wytrzymałość niż w przypadku bawełny pozwala na produkcję cieńszych przędz.
Produkt w 90% bezsupłowy - wysoka wydajność podczas tkania.
Zgodny z Listą Substancji Niedozwolonych Coats (RSL).

Dlaczego warto wybrać nici Webflex TEN?
•
•
•
•
•
•

Serwis techniczny
Nasz zespół ekspertów dostarcza globalnie innowacyjne rozwiązania.

Globalnie. Profesjonalnie. Innowacyjnie.

Przędza techniczna do kordów tekstylnych w produkcji opon
Główne zastosowania:
•   

WŁÓKNA
TENCEL®
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Coats Webflex TEN

Szczegóły Produktu Tex 27

BIC
Kolor szpuli

Materiał
Rdzeń
Oplot
Typ

Zastosowanie
Prędkość krosna (ppm)

Pylenie bawełny
Wadliwość

Stosowanie na krośnie
pneumatycznym

Efekt końcowy na krośnie
pneumatycznym

R04440

Tencel
nie dotyczy
nie dotyczy

Włókna cięte
Nić wątkowa

<750
Niskie

Bardzo niska

Tak 

Doskonały

Szczegóły Produktu:

WŁÓKNA
TENCEL®

www.coatsindustrial.com/pl

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. Coats nie ponosi odpowiedzialności
za nieodpowiednie użycie lub zastosowanie produktów.
Informacje podane powyżej oparte są na aktualnych średnich pomiarach i powinny być traktowane jako orientacyjne. Coats nie ponosi odpowiedzialności
za precyzję i poprawność informacji.

Informacje o produktach są regularnie aktualizowane. Prosimy o każdorazowe upewnienie się, że korzystają Państwo z ostatniej wersji danych produktowych. 
W sprawie indywidulanych zastosowań na życzenie klienta; w razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt.

Inform
acja o produkcie

webflex ten


	nPOLISH-Webflex-TEN-[F]
	nPOLISH-Webflex-TEN-[B]

