
POR QUE ESCOLHER AQUAMELT?

•  Coats Aquamelt não deixa nenhum resíduo após o tratamento úmido, 
portanto, não há deposição de resíduos ou manchas

•  Não há necessidade de remover pontos temporários costurados com linha 
normal, evitando assim danos ao tecido e economizando uma operação extra 
demorada e cara

•  Coats Aquamelt dá um acabamento de costura limpo, sem fios soltos ou não 
aparados

•  Certificado pela Öko-Tex Standard 100, classe I, a classe mais rigorosa que 
abrange itens têxteis para bebês e crianças pequenas

•  Atende à lista de substâncias restritas da Coats

USOS PRINCIPAIS:

•  Alinhavo na cintura

•  Decote e cava juntando  
pontos

•  Saias, vestidos e calças

•  Tops femininos

•  Tecidos listrados e xadrez

•  Padrões de corte enviesados

•  Difícil combinação de tecido

•  Camisas de mulheres e 
homem

•  Apliques de mão e máquina

•  Formação de pregas

•  Ponto correspondente de 
linha

Coats Aquamelt é um fio solúvel em água que se dissolve quando imerso ou 
pulverizado com água morna e é usado como uma alternativa às linhas de costura 
convencionais para operações de costura temporária. É um fio de poli (álcool 
vinílico) fiado básico (PVA) que foi desenvolvido especificamente para substituir 
alinhavo convencional ou aderência dos fios na fabricação de roupas.
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GAMA DE PRODUTOS

Arte / 
Tkt TEX Ticket Extensão Força

cN
Alongamento 
médio %

Métrica do 
Tamanho da 
Agulha

4810 120 27 120 5000m 540 19 75 – 90
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AREAS DE APLICAÇÃO

Use Coats Aquamelt como uma linha de costura temporária para segurar e 
prender formação do tecido antes da costura final para:

•  Pregas na cintura

•  Peças pequenas difíceis de manusear

•  Unir tecidos escorregadios ou tecidos com diferentes propriedades de   
 elasticidade

Assim que a costura final for concluída, os pontos temporários Aquamelt irão 
dissolver e desaparecer no tratamento úmido.

Aquamelt é particularmente útil para tecidos elásticos e é uma solução para 
o problema potencial de som de estalo de pontos ao experimentar a roupa, 
causado pela quebra da linha de costura temporária não removida.

PROPRIEDADES DO ÁLCOOL POLYVINIL 

É totalmente degradável e se dissolve na água à temperatura ambiente. Cerca de 25º C

Encolhimento inferior a 1% @ 150º C

Ponto de fusão a seco a 200º C para condições de costura

A taxa de solubilidade do fio PVA depende da temperatura aplicada nas condições de lavagem

A temperatura recomendada é de 40º C e acima

Uma vez que as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atende aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se responsabiliza pelo uso 
ou aplicação inadequada ou imprópria de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As folhas de informações 
do produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de consultar a publicação mais recente. A Coats dá suporte aos clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco.  
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SUPORTE MUNDIAL EXPERT REAL

O custo final de qualquer fio também inclui custos ocultos, alimentados pelos 
métodos e ferramentas aplicados a ele. Nossos especialistas sabem exatamente 
como reduzir esses custos, economizar tempo e aumentar a produtividade.

Costuras 
Instale nosso software Seamworks para calcular com precisão 
os custos antes da produção, acabando com o risco de pedidos 
excessivos ou insuficientes de materiais e incorrendo em custos extras 
desnecessários A ferramenta Seamworks é fornecida com instalação, 
treinamento e suporte contínuo incluídos.

Visitas um a um 
Não há necessidade de nos procurar, nossos especialistas irão até o 
seu site. Pessoalmente, online ou por telefone, nossos consultores 
treinados lidam com o tipo de problemas que qualquer fábrica 
ocupada pode enfrentar, fornecendo uma solução para hoje e um 
plano de eficiência futura. 
 
Treinamento e Apresentações 
Da seleção da linha à formação do ponto, do uso da cor às soluções 
para problemas comuns de produção, pegamos o aprendizado 
obtido através de anos de experiência prática e o apresentamos na 
forma de seminários, workshops e apresentações de alto impacto.   

Centro de serviço de bordados 
Nosso Centro de Serviços de Bordado torna o bordado de um 
desenho muito mais fácil, aumentando a produtividade ao mesmo 
tempo que aprimora o próprio desenho. Envie o design e quaisquer 
questões problemáticas para nós e nossos técnicos por email com o 
design aprimorado de volta.   

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias de produto 
em pré-produção aos mais recentes boletins técnicos, forneceremos suporte 
que atinge resultados mensuráveis.

Para obter mais informações, fale com seu representante Coats hoje ou visite  
www.coats.com/aquamelt


