
POR QUE ESCOLHER COATS EPIC PROTECT?

• Acabamento especial para oferecer excelente desempenho  
 de costura nas aplicações mais exigentes, com o   
 benefício adicional de propriedades antimicrobianas

• Combate a mofo e bolor

• Inibe bactérias que causam odor

• Coats Epic Protect é resistente a manchas

• O núcleo do filamento de poliéster de alta resistência permite  
 o uso de tamanhos mais finos de rosca, proporcionando  
 melhor aparência da costura sem comprometer a resistência  
 da costura

• Excelente resistência à abrasão

• Atende à lista de substâncias restritas da Coats

PRINCIPAIS USOS:

•  Colchões hospitalares

•  Suportes médicos

•  Vestuários médicos / hospitalares

• Barracas

• Mochilas

• Luvas esportivas

• Roupas esportivas

• Uniformes

• Vestuário de trabalho

A linha de costura Coats Epic Protect é tratada com um 
processo inovador para fornecer propriedades antimicrobianas 
/ antifúngicas à linha acabada. O processo antimicrobiano cria 
uma “zona de inibição” que evita o crescimento de odores e 
manchas, causando bactérias e patógenos em torno das costuras 
costuradas, onde os micróbios gostam de abrigar, deixando as 
fendas da costura limpas e frescas.

Coats® EpicTM Protect 
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• As linhas Coats Protect atendem a vários padrões   
 reconhecidos de teste de bactérias e fungos, incluindo:  
 AATCC TM90 e ASTM M90 (atividade microbiológica), ASTM  
 G21 e MIL-Std-810G (fungos), EN / ISO 20743   
 (antibacteriano) e os Acreditação japonesa SEK Blue Label
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Como as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e / ou o usuário devem se assegurar 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 nas 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. Verifique se você está consultando a publicação mais recente. A Coats oferece suporte a clientes com conselhos sobre aplicativos individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato 
conosco. © Copyright reservados 2019

GAMA DE PRODUTOS

Art/Etiq Tex Etiq Comprimento Cabos Força
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho da Agulha  
Métrica

2A94180 18 180 5000 m 2 780 17 - 22 65 - 75

2A94150 21 150 5000 m 2 980 17 - 22 65 - 75

2A94120 24 120 5000 m 2 1190 17 - 22 65 - 90

2A94100 30 100 5000 m 2 1490 17 - 22 80 - 90

2A94050 60 50 5000 m 3 3040 18 - 25 110 - 130

2A93040 80 40 3000 m 2 3940 18 - 25 120 - 140

2A93030 105 30 3000 m 2 4790 18 - 25 130 - 160

2A93025 120 25 3000 m 3 6080 18 - 25 130 -160

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Derrete a 250 - 260ºC, amolece a 220 - 240ºC

Encolhimento inferior a 1% a 150ºC

Coats Epic Protect

Solidez á lavagem ISO 105 C10 C Grau ≥ 4

Solidez á água ISO 105 E01 Grau ≥ 4

Solidez á fricção ISO 105 X12 Grau ≥ 4

Solidez do hipoclorito ISO 105 N01 Grau ≥ 4

Solidez na limpeza a seco ISO 105 D01 Grau ≥ 4

Solidez da transpiração ISO 105 E04 Grau ≥ 4

Solidez à luz artificial ISO 105 B02 Grau ≥ 4

PROPRIEDADES DE SOLIDEZ

Essas notas de solidez representam níveis mínimos de desempenho e, na prática, a maioria das tonalidades excederá esses níveis.
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OUTROS PRODUTOS DA GAMA EPIC 
Para complementar a gama Epic, também temos uma seleção de 
linhas Epic especializados. Cada uma delas combina as propriedades 
superiores do produto Epic com benefícios adicionais específicos 
para o uso final. 

Uso especial, os produtos Epic geralmente estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de ingressos e, 
em alguns casos, as informações técnicas variam da tabela acima.

Nome do Produto Descrição

Epic
Núcleo de poliéster de alta qualidade, projetado com precisão para criar 
costuras atraentes e duráveis   em uma ampla variedade de tecidos em 
muitas aplicações

Epic AS
Gama de linhas projetadas para uso externo e projetadas para fornecer 
excelentes valores de atrito estático e dinâmico que reduzem o 
vazamento de 'baixo' pelo orifício da agulha

Epic AWF
Livre de compostos perfluorados (PFCs), um fio anti-absorção 
ambientalmente amigável para roupas e roupas de trabalho resistentes 
à água

Epic RD
A linha de núcleos de poliéster, que fornece propriedades passivas 
retardantes de chamas, produzidas em conformidade com os 
Regulamentos de segurança para roupas infantis e pijamas , tornando-a 
a escolha ideal para roupas inantis e pijamas

Epic Metallic Mix de cores de linhas misturadas com fios metalizados e fios de 
poliéster unidas para costuras decorativas em jeans

Epic Multicolour
Um fio de poliéster puro que faz parte da linha de fios Epic, misturada 
com outro fio de poliéster unidos dá a cada peça de vestuário um 
acabamento verdadeiramente único

Epic Rugged
Linha de alta tecnologia que combina a força, desempenho e 
propriedades superiores da Epic com a rapidez da branqueamento para 
uma linha que pode suportar processos de lavagem de jeans

Epic SIF Fio de poliéster revestido com poliéster, isento de silicone e ideal para 
necessidades de filtragem na indústria automotiva

Epic Supermax Linha de costura perfeita para costuras suaves e com aparência 
premium em alfaiataria fina e roupas de alta qualidade.

Epic Verifi Linha de costura com núcleo de poliéster de qualidade versátil com um 
sistema de segurança incorporado
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Ácidos minerais: Resistente à maioria dos ácidos minerais

Alcalino:
Essencialmente não afetado por alcalinos fracos, mas por alcalinos 
tostrongers menos resistentes, especialmente em temperaturas 
mais altas

Solventes orgânicos:
Geralmente não afetado, mas solúvel em alguns compostos 
fenólicos

Branqueamento: Não afetado

Insetos / microrganismos 
(mofo, podridão):

Não afetado

Lavagem  / lavagem a 
seco:

Não afetado

Recuperação de umidade: 0.4%

PROPRIEDADES QUIMICAS
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SUPORTE MUNDIALMENTE ESPECIALIZADO 
O custo final de qualquer linha 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.

Seamworks 
Instale nosso software Seamworks para calcular com precisão os 
custos antes da produção, pondo fim ao risco de encomendar 
materiais em excesso ou abaixo do pedido e exceder em 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 para o 
seu site. Pessoalmente, on-line 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 para eficiência futura.

Treinamento e Apresentações 
Desde a seleção de linhas até a formação de pontos, o uso de 
cores e soluções para problemas comuns de produção, tomamos 
o aprendizado coletado 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 facilita muito o bordado, 
aumentando a produtividade e aprimorando o próprio design. 
Envie o design por e-mail e quaisquer problemas problemáticos 
para nós e nossos técnicos enviarão por e-mail o design aprimorado 
imediatamente.

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. Desde auditorias 
de linhas em pré-produção até os boletins técnicos mais recentes, 
forneceremos suporte que alcança resultados mensuráveis.

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