
POR QUE ESCOLHER O DUAL DUTY SUPERCOTTON?

• O núcleo de poliéster de alta tenacidade fornece maior   
 tenacidade e alongamento, bem como menor   
 encolhimento em comparação com fios 100% algodão,  
 levando a uma qualidade de costura superior

• O envoltório de algodão especial fornece excelente   
 absorção de corante

• A construção corespun exclusiva oferece desempenho   
 de costura aprimorado e resistência à abrasão, mesmo   
 em comparação com linhas de 100% algodão de   
 qualidade “premium”

• Lubrificação especialmente formulada para costura de   
 baixa fricção

• Padrão 100 por Oeko-tex® Classe I

USOS PRINCIPAIS:

• Calça jeans tingida e jeans tipo denim

• Todas as roupas 100% algodão tingidas
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Coats® Dual Duty Supercotton™

Dual Duty Supercotton é uma linha de costura híbrida altamente projetada, projetada para oferecer os benefícios 
das linhas corepun juntamente com a adequação de uso na confecção de roupas pós-tingidas. O núcleo do filamento 
de poliéster do Dual Duty Supercotton oferece excelente resistência e durabilidade, enquanto a maior porcentagem 
de envoltório de algodão longo garante a absorção ideal da tinta e “esconde” o filamento de poliéster para evitar o 
efeito de manchas na costura costurada. Dual Duty Supercotton é uma boa escolha para roupas pós-tingidas, onde a 
cor final da roupa é conhecida até certo ponto antes do processo de tingimento.
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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. © Copyright reservado 2021

GAMA DE PRODUTOS

Arte / Tkt Ticket Tex Extensão Força  
Média cN

% de 
alongamento 
Mín - Máx.

Tamanho 
da Agulha 
Recomendado

1541120 120 24 5,000M 710 8 - 20 75 - 90

1541075 75 40 5,000M 1,050 10 - 20 90 - 100

1541050 50 60 5,000M 1,810 10 - 20 100 - 120

1541030 30 105 5,000M 3,720 18 - 24 120 - 140

1541025 25 120 5,000M 2,990 8 - 20 120 - 140

dual duty supercotton

Tonalidade Cores Principais Cor da 
Embalagem Recomendação 

Tonalidade 
YOOOO

Polyester de núcleo 
natural

Embalagem de 
algodão branqueada 

Para roupas leves ou muito leves 
(como brancas)  

Tonalidade 
07CTT

Polyester de núcleo  
cinza

Embalagem de 
algodão natural

Para roupas de cor média a escura  

Tonalidade 
1CIT

Polyester de núcleo  
cinza escuro

Embalagem de 
algodão natural

Para todos os tipos de jeans e 
jeans tipo denim  

Coats Dual Duty Supercotton

PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência de Lavagem 60º C  (ISO 105-C10C) Grau 4

Resistência à água   (ISO 105-EO1) Grau 4

Resistência do hipoclorito  (ISO 105-NO1) Grau 4

Reistência na lavagem a seco  (ISO 105-DO1) Grau 4

Resistência à transpiração  (ISO 105-E04) Grau 4

Ácidos minerais:
Poliéster: é resistente à maioria dos ácidos minerais. 
Algodão: desintegra-se em ácidos diluídos a quente 
e ácidos concentrados frios

Alcalis:

Poliéster: essencialmente não afetado por álcalis 
fracos, mas menos resistente a álcalis mais fortes, 
especialmente em temperaturas mais altas.  
Algodão: incha no cáustico, nenhuma perda de 
resistência apreciável

Solventes Orgânicos:
Poliéster: geralmente não afetado, mas solúvel 
em solventes orgânicos alguns compostos fenólicos   
Algodão: degradado por alguns solventes       

Branqueamento:
Poliéster: não afetado     
Algodão: branqueado por hipoclorito e  peróxidos   

Insetos / microorganismos:
Poliéster: não afetado     
Algodão: degrada, mas pode ser tratado com  
acabamentos especiais     

Lavagem / limpeza a seco:  Não afetado

Umidade Recuperada:  Poliéster: 0,4%, Algodão: 8% 
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Coats Dual Duty Supercotton

OUTROS PRODUTOS DA GAMA 
Para complementar a linha Dual Duty, também temos uma seleção de roscas 
especializadas Dual Duty. Cada um deles combina as propriedades superiores 
do produto Dual Duty com benefícios adicionais específicos para o uso final.

Nome do Produto Descrição  

Dual Duty
Fio corespun de qualidade premium que oferece alta resistência 
e durabilidade e é ideal para a confecção de denim e jeans.

Dual Duty Multi Atraente linha com efeito urze ou melange de duas cores, ideal 
para bordados e costuras decorativas em jeans.

Dual Duty Indigo
Linha de costura corepun durável que é tingida com índigo 
natural e desbota durante o processo de lavagem do denim 
para dar a cada peça um acabamento exclusivo.

Os produtos Dual Duty de uso especial estão normalmente disponíveis em uma gama selecionada de 
tamanhos de tíquetes e as informações técnicas, em alguns casos, variam da tabela acima.

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/dual-duty-supercotton

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.

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 
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.

Innovation Hub 
Colabore diretamente com tecnólogos especializados em P&D 
em nosso Centro de Inovação para criar soluções pioneiras e 
personalizadas para produtos variando de materiais de desempenho 
a vestuário e calçados. Equipados com tecnologia de ponta, 
transformamos ideias rapidamente em projetos de protótipos prontos 
para fabricação.
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