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Largura da
cremalheira

Certificado Öko-Tex Padrão 100, Classe 1.

S43 (#2) S44 (#2) S54 (#4) S64 (#5)

4 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Cadarço em malha
de poliéster

Cadarço de tecido
plano de poliéster

Cadarço de tecido
plano de poliéster

Cadarço de tecido
plano de poliéster

Tipo de
cadarço

• Saias leves
•  Vestidos leves
•  Calça social feminina leve
•  Roupas esportivas leves

Principais
Aplicações

• Saias
•  Vestidos
•  Calças Sociais femininas
•  Roupas Esportivas
• Bolsos e mangas/bolsos internos de
 jaquetas acolchoadas
• Roupa de cama

•

•

Cuidados Não é adequado para aplicações onde 
ocorram tensões em aberturas na região 
dos quadris e cintura
Deve-se tomar cuidado e deixar um 
espaço para o cursor deslizar quando 
houver costuras transversais e recortes em 
construções de múltiplas camadas:
-
-

-

em cós de calças ou saias
em vestidos com costuras 
laterais/babados/multicamadas ou 
pregas
e onde há coincidência da costura de 
algum bolso com a do zíper

•

•

Adequado para aplicações em aberturas 
laterais na área da cintura e quadril
Pode ser usado em cós e em recortes com 
construção em multicamadas

<100 gr/m2, tecidos 
leves, de malha ou 
tecido plano, sem 
lycra

Gramatura
ideal do
tecido

<140 gr/m2, tecidos 
leves, de malha ou 
tecido plano, sem 
lycra

140 - 220 gr/m2, 
malha ou tecido 
plano, com ou sem 
lycra

>220 gr/m2, malha 
ou tecido plano, 
com ou sem lycra

Padrão, Classe A 
Ultra leve (BSI3084) 
ou Classe ½ (ASTM)

Normas Padrão, Classe B 
Peso Leve (BSI) ou 
Classe ½ (ASTM)

Padrão, Class B Peso Leve (BSI) e Classe 3 
(ASTM)

Artigo
C4PAM

Calcador Artigo
C4PAM

Artigo
S5PAM

Artigo
FOOT270

Pode ser usado em 
roupas feitas de 
tecido com lycra

•

•

É preferível para 
uso em roupas de 
tecido com lycra
Pode ser usado 
em roupas de 
cama, 
evitando-se 
curvas e cantos 

Não são recomendados zíperes invisíveis para uso em jeans submetidos à lavagens pesadas e 
também para roupas de couro.

Produtos



X

X

XX✓

✓

M
el

h
o

re
s 

Pr
át

ic
as Técnicas de Inserção do Zíper Invisível

Nossos técnicos estão à disposição para oferecer ajuda e orientações quando necessário.

1) O zíper quando escondido 
dá uma abertura efetiva de 
aproximadamente
2.5 cm a menos do que 
seu comprimento. Por isso, 
para ter uma abertura de 
20 cm, é necessário um 
zíper de 23 cm.

2) Não passar. O calor ou 
a pressão pode 
danificar os dentes do 
zíper.

3) É necessário selecionar 
o calcador correto 
para costurar os 
ziperes invisíveis. Suas 
características ajudam 
a manter os dentes do 
zíper na vertical 
enquanto é costurado.

4) O calcador deve ser 
centralizado 
corretamente, 
alinhando-se a agulha 
para o centro.

5) Os dentes do transporte alimentador devem estar 
equilibrados para obter uma ótima aparência na 
costura. Este tipo de alimentador permitirá uma 
pressão uniforme no tecido e no zíper, idependente 
do lado que o zíper for costurado.

6) Vire o zíper com o 
puxador para o tecido 
e abra-o totalmente. 
Alinhe a ponta do 
cadarço do zíper com 
a borda do tecido.

7) Mantenha o zíper 
alinhado ao calcador 
em ângulo reto para 
evitar ondulações no 
cadarço no momento 
da costura.

8) Uma vez que o 
calcador está 
posicionado, inicie a 
costura. Faça um 
arremate com 
aproximadamente
5 mm para fixar a 
extremidade do zíper.

9) Costure ao longo do 
comprimento do zíper, 
repita em ambos os 
lados. Faça um 
arremate com 
aproximadamente
5 mm.

10) A posição correta de 
parada é de 
aproximadamente
2 mm antes do 
calcador encostar no 
cursor.

11) A posição de parada 
está incorreta quando 
o calcador encosta no 
cursor.

12) Use somente uma 
metade do calcador 
para fechar a costura 
abaixo do zíper.

13) Para ficar mais seguro, 
faça um arremate de
5 mm o mais próximo 
possível do zíper.

14) Note que nesta fase, aproximadamente 4 cm do 
cadarço na parte inferior do zíper estará solto. Estas 
extensões inferiores do cadarço devem ser 
costuradas no tecido em ambos os lados. Caso 
contrário, poderá ocorrer falhas de costura.
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Too heavyUnbalanced

23 cm
 Effective opening 20 cm
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Erros frequentes na costura do zíper invisível

Recomendamos fortemente o uso de calcadores específicos para costura
de zíper invisível, pois sempre proporcionam um melhor resultado

Deve-se tomar cuidado na escolha da utilização do zíper invisível quando
houver costuras laterais que vão até a cintura

Problema de 
costura

Se usado somente um lado do calcador, 
pode ocorrer uma costura irregular, fazendo 
com que o tecido atrapalhe o movimento 
correto do cursor.

Fabric Stitched
to zip teeth

Problema de 
costura

Deve-se tomar cuidado de não costurar os 
dentes do zíper, para evitar interferências no 
cursor e não danificar o cadarço.

Danos da
agulha

Não usar o calcador e a agulha adequada 
pode danificar os dentes do zíper.

Materiais no 
caminho do
cursor

A costura deve ter um espaço para permitir 
que o cursor deslize facilmente, 
especialmente onde houver uma costura 
transversal e um recorte com multicamadas 
de tecido.

Não deixar linhas soltas ou etiquetas, que 
podem atrapalhar a livre movimentação do 
cursor.

Fios soltos Tomar cuidado e limpar todas as sobras de 
linhas, para evitar o travamento do cursor.

Pontas soltas
do cadarço

Não deixe a parte inferior do cadarço solta. 
Fixe-a no final da costura.
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