Olá para você que é cliente e consumidor,
apresentamos aqui informações para orientá-los da melhor maneira de conservar a qualidade de seus produtos têxteis
que podem variar desde a malha em rolo até peças confeccionadas e aplicações.
Tenham bom proveito do conhecimento!

Ao verificar a qualidade de um produto é importante observar quais procedimentos
foram aplicados sobre o mesmo, sendo levadas em consideração as orientações de
cuidados de conservação que este produto deve possuir na etiqueta. Se acaso o
consumidor optar em não seguir estas instruções deverá ter a consciência que estará
comprometendo a qualidade de seu produto sem direito a contestações.
Segue abaixo documentos complementares que auxiliam nas informações do artigo textil:

Portaria nº 166, de 8 de abril de 2011 : Procedimento de Fiscalização e Coleta de Amostras de Produtos Têxteis para a Avaliação da
Fidedignidade das Informações.
Considera a necessidade de harmonizar, em nível nacional, os critérios para a fiscalização e coleta de amostras de produtos têxteis para a
avaliação da fidedignidade das informações descritas no produto e as efetivamente constantes no produto têxtil, através de ensaios físicoquímicos, aprovando o Procedimento de Fiscalização e Coleta de Amostras de Produtos Têxteis para a Avaliação da Fidedignidade das Informações,
de acordo com o supramencionado Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis.
Para conhecer mais deste regulamento acesse:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001693.pdf Acesso em 19 de setembro de 2018, 09:00.
Resolução n.º 02 , de 6 de maio de 2008 : Regulamento Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis.
Dispõe sobre a aprovação do Regulamento Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis. Considerando o dinamismo da cadeia produtiva
têxtil em adequar-se ao novo mercado globalizado e altamente competitivo, a necessidade de acompanhamento da prospecção tecnológica e
mercadológica das micro, pequenas, médias e grandes empresas, surge a necessidade de atualizar a regulamentação têxtil.
Esta Resolução possui 12 capitulos que tratam de todo regulamento de etiquetagem para produtos considerados texteis bem como suas classificações.
Por exemplo, no item 3 do regulamento, do capítulo II,trata das informações obrigatórias citando que(...)
“ Os produtos têxteis de procedência nacional ou estrangeira, destinados a comercialização, deverão apresentar obrigatoriamente as seguintes informações:
a) nome ou razão social ou marca registrada no órgão competente do país de consumo e identificação fiscal, do fabricante nacional ou do importador ou de quem
apõe a sua marca exclusiva ou razão social, ou de quem possua licença de uso de uma marca, conforme o caso.
a.1 Entende-se como “identificação fiscal” os registros tributários de pessoas jurídicas ou físicas, de acordo com as legislações vigentes dos Estados Partes.
b) país de origem. Não serão aceitas somente designações através de blocos econômicos, nem indicações por bandeiras de países.
c) nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis e seu conteúdo expresso em percentagem em massa.
d) tratamento de cuidado para conservação de produto têxtil.
e) uma indicação de tamanho ou dimensão, conforme o caso.” (...)

Para conhecer mais deste regulamento acesse:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf

Acesso em 19 de setembro de 2018, 09:00.

Informações adicionais:
Os termos apresentados a seguir devem ser adicionados á etiqueta somente quando necessário como informação adicional de conservação. As informações que eles
fornecem não deve confundir, alterar e nem contradizer aquelas fornecidas pelos símbolos.
As palavras “apenas ou somente” usadas em alguns termos limitam o procedimento à instrução declarada.
A palavra “apenas” não deve ser usada com uma expressão que proíba um processo. Ex.: “apenas lavar”, o correto seria: “ não lavar”.
O número de palavras adicionais na etiqueta deve ser o mínimo possível.
Exemplos de informações adicionais contidas no Anexo C da Norma:
-remover antes de lavar
-não deixar de molho
-não usar amaciante
-utilizar tecido para passar
- lavar com cores semelhantes

- lavar separadamente
- lavar pelo avesso
- passar somente pelo avesso
- não usar ferro a vapor
- não centrifugar ou torcer

Fonte: Norma ABNT NBR NM ISO 3758:2013 Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos

O que é?

Massa por unidade de área
Como coletar amostra?
De cada amostra cortar no mínimo 3 corpos de prova, de dimensões 10x10 cm ou circular com área de 100cm².
A coleta deve ser em lugares diferentes e isentos de defeitos.
Como obter o resultado?
Pesar as amostras e obter a média em gramas.
Expressar o resultado final em gramas por metro quadrado através do seguinte cálculo:
g/m² = média x 100

Limites de ± 5%

Pode-se expressar o resultado final em gramas por metro linear através do seguinte cálculo:
g/m linear = g/m² x largura(metros)

Gramatura
g/m² < 130
130 ≤ g/m² ≤ 220
g/m² ≥ 220

Classificação
Leve
Média
Pesada

A gramatura nos permite ainda termos a noção se o tecido é leve, médio ou pesado.
Esta facilita a conferência da metragem em balanços de estoque, além de permitir o cálculo de rendimento do tecido, isto é, quantos metros de
comprimento ou metros quadrados em área há em um quilo de tecido

Expresso através de um número pelo qual se avalia a quantidade de tecido disponível para ser transformado em peças.
Podemos calcular o rendimento por diversas maneiras, os cálculos mais comumente utilizados são:

Rendimento técnico (RT)
Indica qual a área (m²) disponível em um kg de tecido (m²/kg).

É calculado da seguinte forma:
Fórmula

RT =
1
x 1000
Gramatura

Rendimento linear (RL)
Indica quantos metros existem em um kg de tecido (m/kg).
É calculado da seguinte forma:
Fórmula

RL =

1
x 1000
*Largura total x gramatura

*Lembrando que na largura total se o tecido for tubular deve-se multiplicar a largura por 2.
Exemplo: Largura tubular: 88 cm Largura total: 88 x 2 = 176 cm

Para saber quantos metros possui um rolo/ peça de tecido podem-se ser utilizadas as seguintes fórmulas:

1 - Utilize o rendimento linear descoberto e calcule através da regra conforme o peso da peça (rolo).

Exemplo: Se 1 quilogramas possui 1,98 metros, quantos metros possui 20,00 quilogramas?
Rendimento linear= 1,98 m/kg

Kg
20,0

(x)?

*Peso da peça sem rolete/tubete: 20,0 Kg

Cálculo: 1*X = 20,0 * 1,98
X = 39,6 m

* Rolete/tubetes é o núcleo onde o tecido foi enrolado ou embalagem utilizada para este fim.
O peso deste material deve ser desconsiderado da peça.

2- Através do calculo de comprimento (C):
C = massa do rolo/peça – massa do rolete/tubete
g/m² X largura do tecido(m)
1000

Exemplo: C =

20
240 g/m² x 2,10 m
1000

=> C = 39,68 m

Fontes: ABNT: NBR 10591 Determinação da gramatura de tecidos. NBR 13586 Tolerâncias na gramatura. NBR 12005 determinação do comprimento de tecidos.
Normalização: Caminho da qualidade na confecção [recurso eletrônico] / Associação Brasileira de Normas Técnicas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. – Rio de Janeiro: ABNT;
SEBRAE, 2012. 66 p.: il.color

Tabela 01: Anexo NBR 12744– Nomenclaturas e suas simbologias. Fonte: ABNT NBR 12744 – Fibras Têxteis, 1992
Fibra Têxtil

Simbologia

Ordem

Fibra Têxtil

Abacá

CB

9

Acetato

CA

Acetato saponificado

Ordem

Simbologia

Sequencial

Fibra Têxtil

Simbologia

Sequencial

Ordem
Sequencial

PVC+

44

Multipolímero

PVH

49

26

Cloreto de polivinila
+
Cloreto de
polivinilideno

PVD

45

Poliamida

PA

50

CA+

27

Coco

CC

13

Policarbamida

PUA

51

Acrílica

PAC

41

Coelho

WR

20

Policlorotrifuoretileno

PCF

52

Alginato
Algodão

AL
CO

28
1

Cupru
Elastana

CUP
EL

32
46

Poliéster
Poliestireno

PES
PST

53
54

Alpaca

WP

15

Elastodieno

ED

47

Polietileno

PE

55

Angorá
Aramida

WA
AR

16
42

Escória
Fórmio

SLF
CF

33
11

Polipropileno
Politetrafluoretileno

PP
PTF

56
57

25

Juta

CJ

4

Poliuretana

PUR

58

Asbestos(amianto)

A

Borracha
Cabra

LA
WC

29
17

Kenaf
Lã

CK
WO

5
21

Rami
Rocha

CR
STF

8
37

Caxemira

WS

18

Lhama

WL

22

Seda

S

14

Camelo
Cânhamo

WK
CH

19
3

Linho
Malva

CL
CM

6
7

Sisal
Triacetato

CS
CTA

12
38

Capoque

CP

2

Metálica

MTF

34

Vicunha

WV

24

Carbono
Caroá (coroá)

CAR
CN

30
10

Metalizada
Modacrílica

MT
MAC

35
48

Vidro
Vinal

GF
PVA

39
59

Caseína

CPT

31

Modal

CMD

36

Vinilal

PVA+

60

Cloreto de polovinila

PVC

43

Mohair

WM

23

Viscose

CV

40

-Fibras Minerais
Secreção: 14
Pêlos: 15 a 24

-Artificiais: 26 a 40

.

Se a sua empresa possui padrões específicos para qualquer parâmetro de qualidade seja variação dimensional, solidez, torção, entre outros, favor
comunicar ao departamento comercial para a equipe de qualidade realizar todo acompanhamento necessário.
Todos os dados informados são resultados de inspeções e ensaios que seguem procedimentos internos baseados em seus consumidores. Segue
algumas das Normas Texteis que nos ajudam nestas inspeções:
 Fibras Têxteis - NBR 12744. Classificação das fibras têxteis mais utilizadas.
 Tecido de malha por trama - NBR 13460 - Determinação da estrutura.
- NBR 13462 – Estruturas Fundamentais.
 Materiais Têxteis - NBR 13175. Defeitos em tecido de malha por trama.
 Tecido de malha por trama - NBR 13461. Determinação do percentual de defeitos.
 Materiais Têxteis – NBR 12005. Determinação do comprimento de tecidos.
 Materiais Têxteis – NBR 10590. Determinação da alteração do comprimento e da largura de tecidos em atmosfera padrão.
 Materiais Têxteis – NBR 10591. Determinação da gramatura de tecidos.
 Tecido de malha por trama e seu artigo confeccionado – NBR 13586. Tolerâncias na gramatura.
 Materiais têxteis – NBR 10320. Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas. Lavagem em máquina doméstica
automática.
 Confecções de tecidos de malha - NBR 12958. Determinação de Torção. (AATCC Método de teste 179)
 Materiais têxteis – NBR 13000. Determinação da hidrofilidade de tecidos.
 Têxteis – NBR ISO 105-A04. Ensaios de solidez da cor Parte A04: Método para avaliação instrumental do grau de transferência da cor a
tecidos-testemunha.
 Têxteis – NBR ISO 105-C06. Ensaios de solidez da cor Parte C06: Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial.

 Têxteis – NBR ISO 105-C10. Ensaios de solidez da cor Parte C10: Solidez da cor à lavagem com sabão ou sabão e barrilha.
 Têxteis – NBR ISO 105-E01. Ensaios de solidez da cor Parte E01: Solidez da cor a água.
 Têxteis – NBR ISO 105-E02. Ensaios de solidez da cor Parte E02: Solidez da cor a água do mar.
 Têxteis – NBR ISO 105-E03. Ensaios de solidez da cor Parte E03: Solidez da cor a água do clorada.
 Têxteis – NBR ISO 105-E04. Ensaios de solidez da cor Parte E04: Solidez da cor ao suor.
 Têxteis – NBR ISO 105-E07. Ensaios de solidez da cor Parte E07: Solidez da cor ao manchamento: água.
 Têxteis – NBR ISO 105-X12. Ensaios de solidez da cor Parte X12: Solidez da cor a fricção.
 Têxteis – ABNT NBR NM ISO 3758/2013. Códigos de cuidado usando Símbolos.
As inspeções dos lotes são realizadas por amostragem, onde é coletada uma amostra de cada lote acima de três peças (quatro peças ou mais). Se
o cliente tiver alguma necessidade especifica qu enão se enquadre nesta amostragem a mesma precisa ser identificada através da observação em
sua programação.
Caso algum cliente tenha necessidade de realizar algum outro ensaio ou inspeção especifica, que não se encaixe dentro dos procedimentos
padrões, pedimos para que entrem em contato com nosso setor Comercial que iremos analisar a possibilidade de estar atendendo conforme
demanda de produção.
Em relação às unidades de medidas dos resultados:
Variações dimensionais: Unidade em percentual (%)
- (sinal negativo) significa que houve encolhimento + (sinal positivo) significa que houve alargamento
Obs.: Lembramos que existem vários metodos de secagem , a tambor rotativo, a varal, que poderá ocorrer variação de redsultados.
Torção: Unidade em percentual (%)
Largura: Unidade em metros (m) ou centímetros (cm)
Gramatura: Unidade em gramas por metro quadrado (g/m2)

Graus de solidez: Unidade em números de 5 a 1 significando cada grau:
Grau de Atrito e Transferência de Cor

5
4
3
2
1

Legenda
Negligenciável ou não se transfere.
Transfere levemente, sem alterações consideráveis.
Transfere razoavelmente.
Transfere consideravelmente.
Transfere muito.

Qualquer dúvida quanto aos resultados e informações, favor entrar em contato com departamento comercial que o mesmo encaminhará para o
setor responsável para ajuda e/ou esclarecimentos.
Algumas de nossas inspeções estão a disposição para consulta ao cliente através de nosso sistema interavivo de produção,onde podem acompanhar
a situação de seus produtos, em quais etapas de produção se encontram, laudos de variação dimensional, bem como muitas outras informações
sobre a prestação de serviço. Se você já é cliente Kohler acesse através de seu login e senha e fique por dentro de tudo que acontece!

A poliamida é uma fibra de designação genérica da família de polímero químico
sintético e sua utilização em escala comercial sempre tem sido preferida quando existe
o contato direto do tecido com a pele, como no caso linha íntima, praia e roupas
esportivas.
Como fibra sintética, a poliamida é considerada uma das mais amigáveis para a pele,
sendo que possui uma maciez, flexibilidade e hidrofilidade equilibrada que resultam
em um notável conforto durante o uso. Entretanto, devido sua estrutura e
características químicas inerentes da fibra poliamida, exige alguns cuidados extras
durante sua utilização e lavagem para evitar perda ou desbote prematuro das cores,
estampas e tonalidades vibrantes.
A forma de armazenamento e lavagem pode influenciar diretamente na durabilidade
das peças. Assim seguem algumas dicas úteis como as que seguem abaixo auxiliam
na boa manutenção das roupas feitas com poliamida.
Procedimentos simples ao lavar a roupa após o uso utilizando sabão líquido neutro ao invés
dos tradicionais tipos de sabão em pó prolongam a beleza e vida útil da peça em PA.
Segue as dicas para você cuidar de seu produto com qualidade:
• Lavar á Mão ou usar saquinhos de proteção;
• Usar sabão com PH neutro;
• Secar a sombra;
• Evitar atritos intensos;
• Não lavar a seco;
• Não misturar roupas coloridas molhadas;
• Não usar alvejante nem amaciante;
• Não usar secadora nem passar a ferro;

Mas por que todo este cuidado?

A maioria dos tipos de sabão em pó existentes no mercado foi desenvolvida para roupas em algodão ou misturas.
Por ter características extremamente alcalinas, ao serem utilizados na lavagem enfraquecem a ligação química do corante com a
fibra poliamida. A sujeira e corante são simultaneamente retirados das fibras, a água de lavagem começa a ficar colorida e o
excesso de corante volta para o tecido, geralmente para as partes mais claras, provocando as manchas. Os casos mais graves
são aqueles onde a peça é colocada de molho e o sabão em pó adicionado sobre o tecido ou quando a peça é lavada debaixo do
chuveiro com sabonete. (Sabonetes também são alcalinos em sua maioria e o resultado não será diferente – alta chance de
desbote ou perda gradativa da cor).
Assim qualquer procedimento de lavação que fiquemuito tempo em exposição com produtos alcalinos poderão prejudicar
consideravelmente a qualidade da poliamida em uso.

