
POR QUE ESCOLHER O ECO S? 

•  A mistura de fibra de proteína de soja é feita usando uma 
fibra natural / orgânica combinada com Liocel

•  A fibra proteica de soja é macia e drapeável / parece caxemira

•  Processado a partir do subproduto da fabricação de soja

•  Sustentável e biodegradável, contribui para uma redução da 
pegada ambiental

•  Boa solidez da cor - fornece uma cor brilhante que é estável à 
luz do sol e quando há suor

•  Oferece uma resistência à tração mais forte do que a lã

PRINCIPAIS USOS:

• Malha superior de calçados

• Confecção de Roupas

• Tecidos acessórios

knit eco S

FIO DE FIBRA 
TORCIDA

CoatsKnit Eco H é criado com uma mistura de cânhamo e viscose. O cânhamo, 
que vem das fibras internas do caule da planta, é quente, respirável, absorve a 
umidade e é antibacteriano. Também é naturalmente hipoalergênico.

CoatsKnitTM Eco S
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•  

LINHA DE PRODUTOS

Art/tkt Pilhas Dtex / Ne Força
cN E% TPM

n/a
Mistura de 
fibra

Ne 30/1 > 300 2 to 10 770 to 810
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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 atenda aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se responsabiliza por itens 
inadequados ou impróprios uso ou aplicação 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 apoia os clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. 
© Direitos autorais reservados 2021

SUPORTE MUNDIAL EXPERT REAL
O custo final de qualquer fio 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.

Costuras 
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.

Visitas um a um 
Não há necessidade de nos procurar, nossos especialistas irão até o 
seu site. 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 
plano de eficiência futura.

Treinamento e Apresentações 
Da seleção da linha à formação do ponto, 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.

Centro de serviço de bordados 
Da seleção da linha à formação do ponto, 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.

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias de produto em 
pré-produção aos mais recentes boletins técnicos, forneceremos suporte que 
atinge resultados mensuráveis.
 
Para obter mais informações, fale com seu representante Coats hoje ou visite 
www.coats.com/coatsknit-ecos


