
Solusi Inovatif Jaket
Bulu Angsa Coats

Pembuatan jaket insulasi bulu angsa asli atau sintetis 
berkualitas tinggi juga memiliki masalah yang harus diatasi. 
Kebocoran isi bulu angsa asli atau sintetis yang disebabkan 
oleh jahitan setik tidak seimbang, listrik statis dan pilihan 
benang yang buruk, semua dapat menyebabkan volume 
penolakan pakaian yang tinggi. Dalam sebagian besar kasus 
itu artinya sebuah produk yang menggunakan kain premium 
dan isi premium akan terbuang sia-sia.

Coats menyediakan berbagai jenis benang yang sangat 
cocok untuk aplikasi jaket isi bulu angsa. Setiap solusi 
memiliki opsi untuk benang poliester continuous filament, 
atau benang poliester core spun. Hal ini didukung oleh 
layanan teknis yang informatif dan handal yang dapat Anda 
semua harapkan dari Coats.

Jaket insulasi bulu angsa asli dan sintetis dikenal karena 
kombinasi yang diinginkan dari kehangatan, berat ringannya 
dan nuansa mewahnya. Kain anti air dan perlakuan 
anti-mikroba makin menambah daya tarik jaket ini untuk 
aplikasi luar ruangan, fashion mewah dan ahli.

Jaket Bulu Angsa - Solusi Inovatif Penyebab Kebocoran Bulu Angsa

1. Kualitas kain tidak cocok dan bulu angsa menembus 
keluar dari kain

2. Kualitas isi bulu angsa asli atau sintetis tidak cocok untuk 
aplikasi

3. Lubang jarum terlalu besar karena pilihan jarum yang 
tidak tepat

4. Penutup gigi mesin jahit terlalu besar
-

-

Kain menjuntai atau bergerak naik dan turun dalam 
lubang jarum
Bulu tertarik menembus kain saat penjahitan

5. Benang jahit terlalu kasar atau terlalu berserabut
- Bahan bulu angsa atau bulu menempel pada benang 

dan tertarik keluar melalui permukaan kain

6. Keseimbangan jahitan setik dan listrik statis
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Coats memproduksi benang berkualitas tinggi yang 
meminimalkan potensi kebocoran bulu angsa dan secara 
khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaket isi bulu 
angsa ringan.

Penggunaan benang anti air sangat penting untuk menjaga 
kualitas ini pada jaket bulu angsa ringan. Benang Coats Gral 
AWF dan Epic AWF sangat disarankan untuk aplikasi jaket isi 
bulu angsa dimana peminimalan kebocoran bulu angsa pada 
pakaian anti air sangatlah penting.

Jaket Bulu Angsa Ringan
(Non-Anti Air) Jaket Bulu Angsa Anti Air Ringan

Coats Gral adalah benang poliester 
continuous filament yang tersedia dalam 
berbagai macam ukuran dan merupakan 
benang pilihan untuk banyak penggunaan 
akhir penjahitan berkecepatan tinggi. Proses 
penyempurnaan benang Gral yang mulus 
dengan pelumas rendah gesekan unggul 
membantu mengurangi kebocoran bulu 
angsa.

Coats Epic AS adalah benang corespun yang 
dilapisi poliester dengan inti filamen 
poliester. Proses akhir khusus diaplikasikan 
pada benang yang mencegah listrik statis 
pada bulu angsa selama proses penjahitan, 
terutama dalam kondisi pabrik yang kering.

Coats Gral AWF adalah pilihan benang 
terbaik untuk merek produk Luar Ruangan 
berperforma tinggi. Gral AWF mengalami 
proses akhir anti-berserabut bebas-PFC yang 
mencegah aksi kapiler transportasi air 
melalui benang di dalam keliman. Gunakan 
Gral AWF untuk pakaian luar ruangan tahan 
air premium dan tanpa kompromi.

Coats Epic AWF meningkatkan karakteristik 
dari Epic AS dengan mengalami proses akhir 
anti-berserabut bebas-PFC yang mengurangi 
aksi kapiler dari transportasi air di sepanjang 
benang, melalui lubang jarum, ke bagian 
dalam jaket. 

Solusi ini menghambat pertumbuhan jamur dan mikroba 
untuk mencegah noda dan bau pada jahitan, yang menjaga 
jahitan pakaian tetap bersih dan berbau segar.

Manfaat utama dari optimalisasi produksi dengan Layanan 
Teknis Coats adalah:
•

•

•

•

Pilihan benang dan trim yang tepat untuk produk berarti 
berkurangnya waktu kerusakan, limbah dan perbaikan
Penilaian lini penjahitan pabrik mengoptimalkan 
performa benang dan trim untuk kondisi pabrik
Pengaturan mesin jahit benang dan trim yang spesifik 
menghasilkan efisiensi, produktivitas dan keselamatan 
pekerja yang lebih baik
Pelatihan di lokasi memberi para pekerja dan manajer 
produksi kemampuan untuk bekerja secara eksklusif, 
meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi masalah di 
masa mendatang

Layanan Teknis Coats adalah para profesional layanan teknis 
dengan jaringan global - dari brand HQ hingga pabrik. 
Pendekatan terkemuka dalam industri ini membantu para 
pelanggan Coats memaksimalkan efisiensi dan produktivitas 
mereka.

Dari memilih benang dan trim Coats yang paling baik untuk 
produk, penilaian tentang lingkungan dan mesin pabrik, 
hingga mengoptimalkan peralatan jahit di pabrik dan 
memberikan pelatihan di lokasi, Coats hadir untuk 
memberikan dukungan teknis yang Anda semua butuhkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Layanan Teknis Coats 
silakan menghubungi perwakilan Coats Anda.

Jaket Bulu Angsa Ringan, Anti Mikroba Solusi Layanan Teknis

Coats Gral Protect adalah benang yang 
mengalami proses inovatif yang memberi 
benang sifat anti-mikroba dan anti-jamur. 
Proses anti-mikroba ini membentuk "zona 
larangan" yang mencegah pertumbuhan 
bakteri dan patogen di sekitar jahitan pelipit, 
di mana mikroba senang bersembunyi, 
menjaga celah-celah pelipit tetap bersih dan 
segar.

Coats Epic Protect memiliki sifat 
anti-mikroba dan anti-jamur. Proses 
anti-mikroba membentuk "zona larangan" 
yang mencegah bau dan noda yang 
disebabkan bakteri di sekitar jahitan pelipit. 
Hasilnya adalah solusi benang fungsional, 
dapat diandalkan, dan mudah untuk dijahit.
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www.coatsindustrial.com/id
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