
POR QUE ESCOLHER PERMESS ECOVERDE?

• Feita a partir de poliéster 100% reciclado de garrafas PET pós-consumidas

• Estiramento de tecido e de malha e entretelas não tecidos em vários pesos  
 para uma ampla gama de aplicações

• Resistente a fusão

• Boa durabilidade, estabilidade dimensional, retenção de forma e recuperação  
 de vincos para garantir estrutura do vestuário

• Desempenho e percepção ao toque equivalentes às entretelas de algodão  
 convencionais

• Certificado de acordo com o Padrão Reciclado Global (GRS)

• Atende à lista de substâncias restritas de Coats

• Disponibilidade global, com serviço local

PRINCIPAIS USOS:

• Roupas femininas

• Roupas masculinas

• Roupas infantis

• Roupas esportivas

• Jeans

• Bordado

Coats® Permess EcoVerde™

Coats Permess Ecoverde é uma gama de entretelass de poliéster 100% recicladas com qualidade 
premium, que são certificados de acordo com o Global Recycled Standard (GRS). Permess Ecoverde 
está disponível em vários estiramentos de tecido, estiramento de malha e qualidades não-tecidos, 
adequado para uma ampla gama de aplicações em todos os tipos de roupas. Nossas entretelas 
de poliéster recicladas sustentáveis cumprem altos padrões de qualidade e entregam o mesmo 
desempenho que entretelas de poliéster virgem. Permess Ecoverde garante excelente qualidade e 
sensação de mão que é necessário para a peça final.
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Coats Permess EcoVerde

ESTIRAMENTO TECIDO DE GAMA DE PRODUTOS

ESTIRAMENTO DE MALHA DE GAMA DE PRODUTOS

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

Artigo Tipo Substrato Construção Peso  
aprox. (g/m²)

Largura 
(cm)

Comprimento 
(cm) 

Disponível 
Cores

Condições 
Adesivo Condições de fusão de revestimento

Temperatura (C°) Pressão (barra) Tempo (segundos)

S083450
Tecido fusível  
bi alongamento

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Tecelagem 
simples

46 150 100
053 (ecru)
950 (preto)

Poliamida 
Cp 90 (90 
pontos/
polegada)

130-150 2-4 12-18

S081452
Tecido fusível  
bi alongamento

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Twill tecer 58 150 100
053 (ecru)
950 (preto)

Poliamida 
Cp 46 (46 
pontos/
polegada)

130-150 2-4 12-18

Artigo Tipo Substrato Construção Peso  
aprox. (g/m²)

Largura 
(cm)

Comprimento 
(cm) 

Disponível 
Cores

Condições 
Adesivo Condições de fusão de revestimento

Temperatura (C°) Pressão (barra)
Tempo 

(segundos)

S021450

Circular fusível 
de malha 
multidirecional 
alongamento

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Circular knit 44 150 100
050 (branco) 
053 (ecru)
950 (preto)

Poliamida 
Cp 80 (80 
pontos/
polegada)

130-140 3-4 10-15
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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 finais do cliente e é adequado para o uso final pretendido. 
A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou inadequado ou aplicação de produtos. As informações fornecidas são baseadas nas médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não aceita 
nenhuma responsabilidade pela precisão e correção das informações fornecidas. As folhas de informações do produto são atualizadas de tempos em tempos, por favor, certifique-se de que você está se referindo à publicação 
mais recente. A Coats suporta clientes com assessoria em aplicativos individuais a pedido; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. © Direitos Autorais de Imagem 2019
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Coats Permess EcoVerde

PRODUCT RANGE NONWOVEN

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

Artigo Tipo Substrato Construção Peso  
aprox. (g/m²)

Largura 
(cm)

Comprimento 
(cm) 

Disponível 
Cores

Condições 
Adesivo Condições de fusão de revestimento

Temperatura (C°) Pressão (barra)
Tempo 

(segundos)

S781063
Non-tecido 
fusível

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Thermo 
bonded

24 100 100
050 (branco)
851 (charcoal)

Poliamida 140-145 3-4 13-15

S783063
Non-tecido 
fusível

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Thermo 
bonded

32 100 100
050 (branco)
851 (charcoal)

Poliamida 140-145 3-4 13-15

S784063
Non-tecido 
fusível

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Thermo 
bonded

38 100 100
050 (branco)
851 (charcoal)

Poliamida 140-145 3-4 13-15

S785063
Non-tecido 
fusível

100% reciclado 
poliéster /pós 
- consumo PET 
reciclado

Thermo 
bonded

42 100 100
050 (branco)
851 (charcoal)

Poliamida 140-145 3-4 13-15
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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 finais do cliente e é adequado para o uso final pretendido. 
A Coats não se responsabiliza pelo uso inadequado ou inadequado ou aplicação de produtos. As informações fornecidas são baseadas nas médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não aceita 
nenhuma responsabilidade pela precisão e correção das informações fornecidas. As folhas de informações do produto são atualizadas de tempos em tempos, por favor, certifique-se de que você está se referindo à publicação 
mais recente. A Coats suporta clientes com assessoria em aplicativos individuais a pedido; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. © Direitos Autorais de Imagem 2019



Coats Permess EcoVerde

OUTROS PRODUTOS DA GAMA ECOVERDE

Para complementar a linha EcoVerde, também temos uma seleção 
de linhas e zíperes especiais. Cada um deles tem benefícios 
adicionais específicos para o uso final.

Nome Do Produto Descrição

Epic EcoVerde
Linha de costura 100% poliéster reciclado com cobertura de poliéster   
para criar costuras duráveis e atraentes em uma ampla variedade de 
materiais reciclados.

Gramax EcoVerde
Linha 100% de filamento contínuo de poliéster reciclado texturizado 
utilizado em máquinas de overloque e galoneiras,proporcionando as peças 
costuras uma costura  mais macia e confortável.

Sylko Matt EcoVerde Linha mista 100% poliéster reciclado para bordado à máquina.

Opti S EcoVerde Zíperes de poliéster reciclado para roupas feitas de tecidos de poliéster 
reciclado.

EXPERTISE NO SUPORTE GLOBAL

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, acabando com o risco de pedidos 
excessivos ou materiais faltantes ocasionando custos extras 
desnecessários. A ferramenta Seamworks é adquirida com instalação, 
treinamento e suporte contínuo inclusos. 

Um a um 
Visitas – não hesite em nos procurar, nossos consultores entrarão 
em contato através do nosso site , pessoalmente, online ou por 
telefone. Nossos consultores são treinados para atender qualquer 
tipo de problemas que a fábrica possa apresentar, fornecendo uma 
solução para hoje e um plano para eficiência futura. 

Treinamento e Apresentações 
Com as nossas apresentações realizadas em palestras, workshops 
e treinamentos demonstramos na prática soluções comuns a 
produção desde a seleção da linha à formação do ponto, do uso da 
cor minimizando os problemas comuns da produção.   

Centro de serviço de bordados 
Nosso Centro de Serviço de Bordado torna o bordado de um 
desenho muito mais fácil, aumentando a produtividade ao mesmo 
tempo que aperfeiçoa o desenho. Envie para nós o desenho e quaquer 
dúvida por e-mail  e nossos técnicos retornarão com uma solução.    

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. Com treinamentos para 
pré-produção e com os mais recentes informativos técnicos , fornecemos  os 
suportes necessários para os resultados mensuráveis.  

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