
Coats® FireflyTM

Coats Firefly é feitA com 100% meta-aramida fiada, oferecendo excelente proteção contra calor e chamas 
de até 371°C. As vestimentas de proteção resistentes ao fogo exigem o mais alto nível de segurança e 
durabilidade para proteger os bombeiros, trabalhadores industriais e militares de combate. Coats Firefly é 
uma linha de costura resistente a chamas feita de fibra de metaramida 100% fiada usando um sistema de 
fabricação de aramida integrado verticalmente e foi projetada exclusivamente para fornecer resistência 
excepcional à chama / calor e arco elétrico. Coats Firefly é usada em uma variedade de aplicações de roupas 
de proteção, como roupas de bombeiros, uniformes de trabalho e roupas de combate do exército, e é 
certificada para atender a todos os padrões regulamentares de segurança e especificações militares.

www.coats.com firefly

POR QUE ESCOLHER FIREFLY? PRINCIPAIS USOS APROVADO PELO UNDERWRITERS LABORATORY 
E OUTRAS ORGANIZAÇÕES ACREDITADAS PARA 
TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA

•  Feita de fibra de meta-aramida 100% com um
 alto ponto de fusão de 371°C
• Resistência excepcional à chama e ao calor;   
 não derrete ou goteja até o ponto de fusão
• Qualidade de fiação única com níveis de falha  
 5 vezes mais baixos e 100% de rastreabilidade
•  Corantes especiais usados para boa resistência  
 à lavagem e variação mínima de cor de lote   
 para lote
•  Resistência à chama e consistência de cor
 ao longo de vários ciclos de lavagem e
 limpeza a seco
• Acabamento com lubrificação exclusiva para      
    excelente costurabilidade e integridade da      
    costura
• Atende à lista de substâncias restritas da Coats

•  Roupa de proteção resistente a   
 chamas

•  Luvas Industriais

•  Filtração

•  Vestuário de trabalho de proteção   
 contra calor e chamas

• Coletes de segurança

• Isolamento térmico

• Regulamentos de combate a incêndio NFPA 1971,  
 1975, 1977 e EN469
•  Proteção Individual Industrial NFPA 2112, EN ISO  
 14116, EN ISO 11612 (calor e chama industriais) e EN  
 ISO 11611 (soldagem)
•  Resistência a arco elétrico NFPA 70E, EN ISO 11611,  
 EN61340-4-3, ASTM F1959, EN 61482-1-2
•  Especificação militar dos EUA A-A-55217 TI

RESISTENTE A CHAMAS 
COM 100% 

META-ARAMIDA FIADO



GAMA DE PRODUTOS PROPRIEDADES TÉRMICAS

PROPRIEDADES QUIMICAS

Gama de linha de meta-aramida 100% fiada para especificações NFPA 
americanas e A-A-55217 TI militares

Gama de linha de meta-aramida 100% fiada para especificações EN 
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Excelente resistência ao calor até 371ºC

Não derrete nem goteja

Autoextingue-se na remoção da chama

Óleos e petroquímicos

Resistência ao branqueamento
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SUPORTE MUNDIAL EXPERT 

Costuras

Visitas um a um

Treinamento e Apresentações

Centro de serviço de bordados

O custo final de qualquer produto 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.

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.

Não há necessidade de nos procurar, nossos especialistas irão até o seu local. 
Pessoalmente, online ou por telefone, nossos consultores treinados lidam 
com o tipo de problemas que qualquer fábrica movimentada pode enfrentar, 
fornecendo uma solução para hoje e um plano para eficiência futura.

Da seleção do produto à formação dos pontos, 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.

Nosso Centro de Serviços de Bordados torna o bordado de um design muito 
mais fácil, aumentando a produtividade ao mesmo tempo que aprimora o 
próprio design. Envie o design e quaisquer questões problemáticas para nós e 
nossos técnicos por e-mail 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 tecnológicos, forneceremos suporte que alcance 
resultados mensuráveis.

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

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 2020

OUTROS PRODUTOS DA GAMA FIREFLY

Nome do Produto Descrição

Para complementar a gama Firefly, também temos uma gama de linhas 
especializadas Firefly. Cada um deles combina as propriedades superiores do 
produto Firefly com benefícios adicionais específicos para o uso final.

Linha de costura de filamento contínuo 100% meta-aramida usada em 
roupas de proteção que requerem proteção contra chamas ou calor.

Os produtos Firefly 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.

Firefly Fil
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