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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Tecidos flocados ambos os lados (dupla face) com acabamento acamurçado com o toque e caimento
macio. Suas cores tendem a ser opacas.

2. COMPOSIÇÃO

Composição base: 48% POLIESTER 52% ALGODÃO
Composição Adesiva: 100% Acrílico
Composição superfície: 100% Flocos Sued
2

Gramatura: 185 a 280 g/m
3. APLICAÇÃO

Indicado para indústria de aviamentos, apliques, fitas, embalagem de jóias, decorações, cortinas e
outras afins.

4. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO
Aviamentos dupla face é fornecido em bobina com 1,35 a 1,40 m de largura.
Metragem: Bobinas de 30 a 50 metros.

5. INSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO

-

Não Lavar

-

Não usar alvejantes a base de cloro

-

Não Usar Ferro de passar

-

Não limpar a seco

-

Não remover manchas com solventes.

-

Não é permitida a secagem em tambor rotativo.

Prazo de validade: Indeterminado, desde que obedecido às condições de armazenamento.
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www.kamurtex.com.br
Deus é Fiel

1/2

BOLETIM TÉCNICO

BT-70-00

AVIAMENTOS DUPLA FACE

11/10/2013

Forma de armazenamento: As embalagens devem ser mantidas em ambiente protegido de intempéries.

ATENÇÃO: Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do
produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de
fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As
recomendações acima não liberam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos
direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos do direito de
efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento
em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte
nosso departamento técnico.

Técnica Responsável
CRQ nº. 04462575
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