


TECIDO PLANO

Entretelas tecidas termocolantes 100% algodão. Indicadas especialmente 
para colarinhos, punhos, vistas de camisas masculinas, femininas, infantis, 
segmento corporativo, bonés e outras aplicações na indústria de confecção.

Tecido Plano



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

3620 1,50m 100m
Branco e Grafite 
(000BC / 01182)

Tecido Plano 100% Algodão HDPE 100g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
12 - 18 

segundos
1 - 2 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

3632 1,50m 100m 000BC Tecido Plano 100% Algodão HDPE 150g/m²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

3642 1,50m 100m 000BC Tecido Plano 100% Algodão HDPE 170g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
12 - 18 

segundos
1 - 2 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
12 - 18 

segundos
2 - 3 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

95



Camisaria Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95 95

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

3644 1,50m 100m 000BC Tecido Plano 100% Algodão HDPE 180g/m²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

620R  1,50m 100m
Branco e Grafite 
(000BC / 01182)

Tecido Plano
100% Algodão 

peletizado
HDPE 100g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
12 - 18 

segundos
2 - 3 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
12 - 18 

segundos
1 - 2 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95 95

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

640R 1,50m 100m 
Branco e Grafite 
(000BC / 01182)

Tecido Plano
100% Algodão 

peletizado
HDPE 170g/m²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

366R  1,50m 100m
Branco e Grafite 
(000BC / 01182)

Tecido Plano
100% Algodão 

peletizado
HDPE 215g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
12 - 18 

segundos
2 - 3 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
12 - 18 

segundos
2 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

6

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P848977 1,50m 100m
Branco, Off-white e 

Grafite
Tecido Plano 100% Algodão HDPE 95g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
18 - 22

segundos
4 - 5 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

6

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P848978 1,50m 100m Branco e Off-white Tecido Plano
100% Algodão - 

Peletizada
HDPE 95g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
12 - 18 

segundos
4 - 5 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

6

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P847977 1,50m 100m
Branco, Off-white e 

Grafite
Tecido Plano 100% Algodão HDPE 170g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
20 - 22 

segundos
4 - 5  bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

6

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P847978 1,50m 100m Branco Tecido Plano
100% Algodão - 

Peletizada
HDPE 170g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
20 - 22 

segundos
4 - 5 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

60

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P847976 1,50m 100m Branco e Off-white Tecido Plano
100% Algodão - 

Toque firme
HDPE 170g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 160 - 175 °C
20 - 22 

segundos
4 - 5  bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P830978 1,50m 100m 
Branco, Off-white e 

Grafite
Tecido Plano

100% Algodão 
peletizado HDPE 215g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 165 - 175 °C
12 - 20 

segundos
4 - 5 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



NÃO TECIDOS

Entretelas não tecidas termocolantes. Opções com gramatura leve, média e pesada, todas 
com ótima adesão. Utilizadas para alfaiataria masculina: casacos, sobretudos, uniformes 
executivos, peitilho e cós. Também destinada à moda feminina, em blusas, vestidos, saias e 
calças. Segmento infantil, assim como para suavizar relevo, áreas e recortes. 

NÃO TECIDOS



Trajes leves

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P500078 1,50m 200m 60050 Não tecido 100% Poliéster Poliamida 25g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 120 - 140 °C 8 - 15 segundos 2 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Cós, golas, vistas e trajes leves. Vestidos, Trajes leves, médios, pesados e cós.

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4 4

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P501079 1,50m 200m 60050 Não tecido 100% Poliéster Poliamida 32g/m²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P502079 1,50m 200m 60050 Não tecido 100% Poliéster Poliamida 42 g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 120 - 140 °C 8 - 15 segundos 2 - 4 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 120 - 140 °C 8 - 15 segundos 2 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Trajes leves, médios, pesados e casacos. Camisaria e cós

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95 4

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P768GDY 1,50m 100m 60050
Não tecido - 

Propriedade para 
Tingimento/Tinturaria

100% Poliéster Poliamida 52g/m²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P719002 1,50m 200m 60050 Não tecido
70% Poliéster / 

30% Viscose
Poliamida 50 g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 145 - 155 °C
12 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 120 - 130 °C 8 - 15 segundos 2 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



TECIDAS

Entretelas tecidas termocolantes 100% poliéster, com adesivo de poliamida, apresentando 
grande cobertura para as fibras têxteis existentes. Bi-elásticas, adaptam-se a diferentes 
aplicações e padrões de exigência. Indicadas para confecção feminina, masculina, infantil em 
geral, e uniformes executivos e corporativos.

TECIDAS



Malhas Leves, Vestidos, Saias e Blusas Malhas Leves, Vestidos, Saias e Blusas

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4 4

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P020450 e P020B50 1,50m 100m ou 25m
Branco (60050) e Preto 

(60950)
Malhas 100% Poliéster Poliamida 57 gm²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P021450 e P021B50 1,50m 100m ou 25m
Branco (60050) e Preto 

(60950)
Malhas 100% Poliéster Poliamida 45 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 110-140 °C 
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 130 - 140° C
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Malhas Leves, Vestidos, Saias e Blusas

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P080451 1,50m 100m
Branco (60050) Off-

white (60053) e Preto 
(60950)

Malhas 100% Poliéster Poliamida 30 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 110º - 140º
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Malhas Leves, Vestidos, Saias e Blusas

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P059041 1,50m 100m 
Branco (60050) e Preto 

(60950)
Malhas 100% Poliéster Poliamida 36 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 110º - 140º
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Alfaiataria, frentes, cós, uniformes

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

P082455 1,50m 100m 
Branco (60050) Off-

white (60053) e Preto 
(60950)

Malhas 100% Poliéster Poliamida 78 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 110º - 140º
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



FITAS DE COSTURA

Fita de entretela termocolante utilizada para reforço de costuras e para a preservação de 
áreas curvas ou diagonais como: cavas, ombros e degolo. Indicada para dublagens e costura 
invisível. Entretela para reforçar e estabilizar costuras. Deixa sua camisa sem rugas.

FITAS DE COSTURA

Véu termocolante. Dublagens, barra invisível, curvas

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

40

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Peso Total

P095 13mm 100m Branco Véu de adesivo Poliamida 24g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 130 - 145 °C 8 - 15 segundos 3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Fita de costura. Reforço e estabilidade. Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Peso Total

AH025 15mm 100m Branco Oeko-Tex®STD100 PE alta densidade 25g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 150 - 165 °C 8 - 15 segundos 3 - 5 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Reforço de costura. Áreas curvas ou diagonais Cavas, ombros e degolo

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Peso Total

P522 10mm 200m Branco Não tecido
Poliamida e 

poliéster
40g/m²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 120º - 140º 8 - 15 segundos 2 - 4 bar

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



ENTRETELAS SUSTENTÁVEIS

Linhas Eco Verde, 100% poliester reciclado de garrafas PET pós consumo.

ENTRETELAS SUSTENTÁVEIS



Frentes, cós, pequenas partes Frentes, cós, pequenas partes, cobrir bordados

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela. * Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4 4

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM: INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

S781063 - Entretela 

sustentável
1,00m 100m Branco 

Não tecido 
termocolante

100% Poliéster 
reciclado de 

garrafa PET pós 
consumo

Poliéster 24 gm²

Artigo Largura do 
Rolo

Comprimento 
do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

S783063 - Entretela 

sustentável
1,00m 100m Branco 

Não tecido 
termocolante

100% Poliéster 
reciclado de 

garrafa PET pós 
consumo

Poliéster 32 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
13 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
13 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Frentes, cós, pequenas partes

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Adesivo Peso Total

S785063 - Entretela 

sustentável
1,00m 100m Branco 

Não tecido 
termocolante

100% Poliéster 
reciclado de 

garrafa PET pós 
consumo

Poliéster 42 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
13 - 15 

segundos
3 - 4 bar 

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Frentes, cós, pequenas partes, cobrir bordados

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

4

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Resina Peso Total

S021450 - Entretela 

sustentável
1,50m 100m 

Branco (60050) e Preto 
(60950)

Malha bi elástica

100% Poliéster 
reciclado de 

garrafa PET pós 
consumo

Poliamida 44 gm²

Arti  Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 130 - 140°C
10 - 15 

segundos
3 - 4 bar

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



ENTRETELAS SUSTENTÁVEIS

Linhas Vero, 100% algodão orgânico

ENTRETELAS SUSTENTÁVEIS



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Resina Peso Total

S836977 - Entretela 

sustentável
0,90m 100m Branco Tecido plano

100% Algodão 
orgânico

PE alta 148 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
10 - 15 

segundos
4 - 5 bar

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção.   

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.

Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Resina Peso Total

S838977 - Entretela 

sustentável
0,90m 100m Branco Tecido plano

100% Algodão 
orgânico

PE alta 103 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
10 - 15 

segundos
4 - 5 bar

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



Camisaria

* Ponto de Fusão é a temperatura medida entre o tecido e a entretela.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

95

APLICAÇÕES:

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Artigo Largura do 

Rolo
Comprimento 

do Rolo Cores Disponíveis Construção Composição Resina Peso Total

S837977 - Entretela 

sustentável
0,90m 100m Branco Tecido plano

100% Algodão 
orgânico

PE alta 165 gm²

Condições de Fusionamento Temperatura (Ponto de Fusão*) Tempo Pressão

Banda Contínua 140 - 145° C
10 - 15 

segundos
4 - 5 bar

• As condições de fusão apresentadas são apenas um guia e podem variar conforme o peso, espessura e o 

acabamento do tecido que será fusionado.

• Recomendamos que todas as peças entreteladas sejam testadas antes do início da produção. 

• Para maiores informações, favor contatar nosso escritório de vendas.

• Coats Corrente em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas 

características, visando atender às necessidades do mercado.



COATS.COM


