
Coats Eloflex oferece alta elasticidade e boa resistência da costura com excelente performance.
Diminui riscos de perda de alongamento nos tecidos elásticos.
Permite costuras muito mais justas em pontos fixos.
Variedade de etiquetas para todos os tipos de tecidos e materiais com elasticidade.
Alta elasticidade e alongamento controlado.
Ampla variedade de cores.
Certificado Oeko-Tex Standard 100, Classe I, o mais rigoroso em relação a itens têxteis para 
bebês e crianças.
Respeita a lista de substâncias restritas do Grupo Coats.

Por que escolher Eloflex?
•
•
•
•
•
•
•

•

Serviços Técnicos
Nossa equipe de especialistas oferece soluções inovadoras, globalmente.

Coats Eloflex é uma linha de costura inovadora, com alta performance. Coats Eloflex tem boa 
tenacidade, altas propriedades de elasticidade e excelente costurabilidade.

Global. Especialista. Pioneira.

Para costuras com elasticidade em roupas esportivas e moda fitness
Jeans com elasticidade e leggings
Para calçados que exijam alta elasticidade 
Costuras em golas ou bainhas
Roupas íntimas
Roupas infantis

Principais utilizações:
•
• 
•
•
•
•    
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0323 120
0322 080
0322 050
0322 030
0322 020

27
40
70
105
135

120
80
50
30
20

3000m
2000m
2000m
2000m
2000m

900
920

1700
2550
3400

50 - 70
55 - 85
65 - 90
60 - 90
60 - 90

75 - 90
75 - 90

100 - 120
110 - 130
120 - 140

Etiquetas de cuidados têxteis

Coats Eloflex

Para aplicações com ponto fixo, sempre use Eloflex na agulha e também na bobina para obter 
melhor elasticidade na costura.

Coats Eloflex possui módulo inicial alto e, consequentemente, boas propriedades de formação de 
laçada, essenciais para um excelente desempenho nas máquinas de costura.

Para costuras elásticas suaves e seguras em artigos esportivos de alta performance e colantes, por 
favor siga as recomendações abaixo com Eloflex:

© Todos os direitos reservados 2017

Por favor, consulte nosso Centro de Informações, na seção "Experiência em Vestuário" para 
maiores orientações sobre Costuras Seguras e Macias:
http://www.coatsindustrial.com/pt/soft-and-secure-seams

Gramax 160

Gramax 160

Gramax 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Áreas de aplicação:

Uma vez que as condições e as aplicações variam consideravelmente na utilização de um produto, o cliente deve assegurar-se de que o produto cumpre
os requisitos para a utilização final. A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou impróprio de produtos.

As informações fornecidas acima baseiam-se nas médias atuais e devem ser consideradas meramente indicativas. A Coats não se responsabiliza pela exatidão
e correção das informações fornecidas.

As fichas técnicas contendo as informações do produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de que você está se referindo à publicação mais recente.
A Coats presta assistência para aplicações pontuais conforme necessidade. Em caso de dúvida, entre em contato conosco.

Artigo / Etiqueta Resistência
cN

Alongamento %
Mín - Máx

Número da Agulha 
Métrico

Tex Etiqueta Comprimento

Tipo de Ponto Descrição da Costura Elasticidade

OPÇÃO I OPÇÃO II

301

406

504 ou 514

605 ou 607

Operações em
ponto fixo

Costuras de cobertura

Overloque

Flatseams

Agulha
Bobina

Agulha
Looper

Agulha
Looper

Agulha
Looper

Trançador

Eloflex 120
Eloflex 120

Eloflex 120
Eloflex 120

Eloflex 120 Eloflex 120

Eloflex 120 Eloflex 120

Eloflex 120

Gramax 160

Eloflex 120

Gramax 160
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