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Wszystkie parametry nici NOKTON
spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999

oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,
zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

NOKTON 120CNOKTON 120C

Nici
polecane są do:NOKTON
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masa liniowa

nici

minimalna średnia siła zrywająca
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poliester/bawełna

NOKTON - to nici rdzeniowe. Składają się z rdzenia poliestrowego (włókno ciągłe) i oplotu wykonanego

ze 100% bawełny. Parametry fizyko-mechaniczne zapewniają im wysoką wytrzymałość

na zrywanie i bardzo dobrą szwalność. Otoczka bawełniana zwiększa odporność termiczną nici i chroni

je przed wysokimi temperaturami powstającymi podczas szycia. Dwuskładnikowa budowa, łącząca

w sobie włókno sztuczne i naturalne jest podstawą przyjaznego dla skóry człowieka kontaktu z szytą

odzieżą lub meblem. Ze względu na szczególnie wysokie parametry jakościowe, nadają się do każdego

rodzaju szwu, ściegu i typu maszyny.

Nici w kolorze naturalnym mogą być barwione razem z tkaniną.NOKTON

- szycia wyrobów gorseciarskich
- szycia wyrobów bieliźniarskich
- szycia koszul, bluzek i odzieży sportowej

Dostępne kolory według Katalogu kolorów nici odzieżowych. Nawoje cylindryczno - krzyżowe i krzyżowo - stożkowe.

dane techniczne

NOKTON 80C

NOKTON 50C

NOKTON 80C

NOKTON 50C

- przemysłu odzieżowego (szycie konfekcji)
- przemysłu meblarskiego
- przemysłu poligraficznego

80 - 90
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NOKTON 36CNOKTON 36C - przemysłu meblarskiego
- szycia wyrobów ze skóry

NOKTON 36C

NOKTON 120C 130 x 2 270 868 960 5 000 70 - 80

NOKTON 80C 220 x 2 426 1247 1700 5 000, 10 000

NOKTON 50C 220 x 3 628 2309 2600 5 000 100 - 110

300 x 3 900 3280 4200 3 000 140 <


