TEXAR

®

100% poliester
TEXAR - to specjalistyczne nici szwalne wykonane z przędzy poliestrowej teksturowanej. Posiadają
bardzo dobre właściwości szwalnicze. Dzięki elastyczności i puszystości, będących
charakterystycznymi cechami tej nitki, szwy w wyrobie są delikatne i gładkie. Ma to zasadnicze
znaczenie przy wyrobach bieliźniarskich i gorseciarskich, w których produkt ma bezpośredni kontakt
z ciałem człowieka.
Z powodzeniem mogą być stosowane zarówno do tkanin elastycznych jak i tradycyjnych.
Nici TEXAR polecamy również na overlocki w przemyśle mebli tapicerowanych.

Wszystkie parametry nici TEXAR
spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999
oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,
zawarte w obowiązujących aktach prawnych.
Nici
TEXAR są szczególnie polecane do pokrywania szwów w:
TEXAR 200E

gorseciarstwie, kostiumach kąpielowych, odzieży sportowej
koszulach i bluzkach, odzieży i bieliźnie z dzianin, konfekcji damskiej i męskiej

TEXAR 120

odzieży sportowej, odzieży i bieliźnie z dzianin, konfekcji damskiej i męskiej
tapicerce meblowej

TEXAR 80

odzieży sportowej, tapicerce meblowej, wyrobach technicznych

dane techniczne
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TEXAR 200E

167 x 1

190

475

620

360, 10 000, 30 000

70 - 80

TEXAR 120

220 x 1

270

750

800

10 000, 30 000

70 - 80

TEXAR 80

334 x 1

385

987

1250

5 000, 20 000

80 - 90

artykuł

oznaczenie

Dostępne kolory według wkładki kolorystycznej nici TEXAR.

Nawoje cylindryczne na cewkach typu King (5 000m, 10 000m),
nawoje krzyżowo - stożkowe (20 000m, 30 000m),
nawoje cylindryczno - krzyżowe typu „snap” (360m).
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