
Tolerância

Largura (mt):

Gramatura (g/m²):

Rendimento (m/lg):

Alt. Dimensional:

Comprimento:

Largura:

Torção Máxima:

Código

Malha Lamour ll
NCM

60062200

Composição
+/-2 cm2,00

Simbologia

88% Algodão, 12% Poliéster

+/- 5%

-

118

4,24

Padrão

30.M018.00059

Recomendações Adicionais

* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural

Recomendações Gerais
* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.

* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.

* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).

1- Malha possui a caracteristica de correr o fio no sentido do "pé da malha". Nâo são recomendadas costuras no 

sentido do comprimento, devendo ter atenção e cuidado ao enfestar e costurar. Recomedamos posicionar o fio do 

molde no sentido do viés da malha, ou seja, posicionar o molde em 45 graus, evitando assim que a malha tenha 

rompimento nas costuras.

2 - Para fechamentos em áreas menores e no sentido do comprimento, recomendamos o uso de entretela para dar 

a firmeza na costura.

3 - Pontos de overlock (chuleado) 504, devem ser utilizados apenas para costuras de limpeza.

4 - Para costuras de bainhas, pode-se utilizar a cobertura/galoneira. (recomenda-se fazer uma costura de 

limpeza/chuleio com overlock ponto 504).
5 - Ponto fixo 301: Deve ser utilizado apenas para costuras de pesponto ou bolsos.

6 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das 

costuras antes do inicio da produção do artigo.

* Preserve as etiquetas do fornecedor

* Preserve a embalagem protetora até o final da peça

* Mantenha cores claras e escuras separadas

* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.

* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.

* Desenrole o tecido de maneira branda
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