
Coats® EcoRegen™

POR QUE ESCOLHER ECOREGEN?

•  Fibra regenerada ecologicamente correta, feita de polpa de madeira de origem sustentável 

•  Totalmente biodegradável e compostável devido à sua origem celulósica 

• Produto natural com alongamento superior, excelente conforto e sensação ao toque, ideal para  
 aplicações próximas à pele

• Liocel em comparação ao algodão, não requer irrigação, pesticidas ou processos intensivos de  
 mão de obra durante seu cultivo

• EcoRegen tem a maior resistência a seco e úmido entre todas as fibras celulósicas

• Pegada de carbono reduzida - a fibra de celulose é neutra em carbono e é feita de madeira  
 100% controlada

• Processo de fabricação de circuito fechado (99,7% de recuperação de solvente) 

• Avaliações de ciclo de vida disponíveis

www.coats.com EcoRegen

Coats EcoRegen é uma gama de linhas de 100% liocel feitas de polpa de 
madeira de origem sustentável. É uma fibra regenerada ecológica que pode  
ser reciclada e é totalmente biodegradável e compostável devido à sua  
origem celulósica.

Oferecendo excelente conforto e alongamento aprimorado, Coats EcoRegen 
está disponível em 6 tamanhos diferentes para uma variedade de aplicações de 
vestuário.

PRINCIPAIS USOS:

• Camisas e blusas

• Camisetas

• Roupas pós-tingidas

• Roupa esportiva

• Roupa feminina

• Roupa masculina

• Malhas

• Tecidos

• Vestidos

• Roupa íntima 

• Roupa infantil

• Uniforme de trabalho



GAMA DE PRODUTOS & ESPECIFICAÇÕES     

Art/tkt Tex Tkt  
(celulósica)

Tkt  
(sintética) Comprimento Camada Força  

(cN)
Alongamento 
(%)

ER05060 30 60 100 5000m 3 695 10

ER05050 35 50 80 5000m 3 921 11

ER05040 40 40 60 5000m 3 1149 11

ER05030 60 30 50 5000m 3 1816 12

ER05024 80 24 40 5000m 3 2196 13

ER05018 105 18 30 5000m 3 3156 14

100% LYOCELL

Coats EcoRegen
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Visto 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 por itens 
inadequados ou uso e aplicação impróprios 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 fichas de informações 
do produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de que está se referindo à 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 2020

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias na pré-produção 
para os mais recentes boletins técnicos, forneceremos suporte que atinge 
resultados mensuráveis.

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

SUPORTE MUNDIAL ESPECIALISTA REAL 

O custo final de qualquer segmento também inclui custos ocultos,  
alimentados pelos métodose ferramentas aplicadas 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 pedido excessivo 
ou insuficiente de materiais e custos extras desnecessários. A 
ferramenta Seamworks é fornecida com instalação, treinamento e 
suporte contínuo incluídos.

Visitas individuais 
Não há necessidade de vir até nós, nossos especialistas irão até 
você.  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 
projeto para eficiência futura. Ícone “Verificada pela comunidade”

Treinamentos e Apresentações 
Da seleção da linha à formação do ponto, do uso da cor a soluções 
para problemas comuns de produção, nós levamos o aprendizado 
reunidos ao longo de anos de experiência prática e apresentamos 
na forma de seminários, workshops e apresentações de alto 
impacto.   

Centro de Serviços de Bordado 
Nosso Centro de Serviços de Bordado torna o bordado um design 
muito mais fácil, aumentando a produtividade ao mesmo tempo 
que melhora o design em si. Envie o design e quaisquer questões 
problemáticas para nós e nossos técnicos enviarão um e-mail com o 
design aprimorado de volta. 
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