SEGURANÇA INDUSTRIAL

TenCate Tuffweld™ proporciona superior proteção antichama,
aliada ao menor custo por uso do mercado de roupas para solda.
Supera os tecidos de algodão antichama em resistência à tração,
abrasão e absorção de umidade. Possui ainda grande resistência
a partículas de metal derretido.
• Resistência e proteção superiores - Fibras para-aramida,
extremamente estáveis e duráveis, desenvolvidas com a
tecnologia TenCate™.
• Suavidade e conforto excepcionais - A fibra Rayon
Lenzing FR™, com alto poder de absorção e superior
respirabilidade, mantém o corpo sempre fresco e seco
no trabalho.
• Alta proteção térmica - Inerente ao tecido. Alcança e
muitas vezes excede as normas industriais estabelecidas.
• Excelente custo-benefício - Ideal para calças, capas,
jaquetas, aventais e macacões para uso em unidades de
combate a incêndios, refinarias de petróleo, nas indústrias
química, automotiva e de energia e gás.
TenCate Tuffweld™ traz segurança para aqueles que a necessitam.
Exclusividade TenCate™.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Tuffweld™ 850

Tuffweld™1000

8.5 oz
280 g/m²

10.0 oz
330 g/m²

Sarja

Sarja

76 x 47

76 x 43

Flamabilidade vertical ASTM 6413-99
Comprimento de carbonização - em polegadas (u x t)
Depois da chama - em segundos (u x t)

0.8 x 0.8
0.0 x 0.0

0.7 x 0.7
0.0 x 0.0

Desempenho térmico ARC ASTM 1959
ATPV (cal/cm²) após chama @ 10 segundos

6.3 – 6.7

6.6 – 7.0

Resistência à tração ASTM 1682 (libras [u x t])

210 x 130

250 x 210

Força de rompimento Elmendorf ASTM 1424 (libras [u x t])

15 x 15

16 x 20

Estabilidade dimensional AATCC 135
140°F Lavagem industrial – 160°F Máx. Empilhamento a seco (5x)

< 5.0

< 5.0

*5

*5

< 10
< 30
< 60
< 200

< 10
< 30
< 60
< 200

8.4

8.4

2
3
4
5

5
4
3
4

Peso (+/- 5%) oz
Gramas/m²
Estilo
Construção urdume (u) x trama (t)

Durabilidade da cor após lavagem AATCC 61 (2A)
Absorção de umidade (distância em segundos)
(faixa 1”, água corrente)

0.5”
1.0”
1.5”
2.0”

Novo ganho teórico de umidade (%)
Resistência à formação de bolinhas ASTM 3512
30 minutos
60 minutos
90 minutos
120 minutos
Avaliações: *5 - Melhor *3 - Aceitavel, *1 - Inferior

COMPOSIÇÃO: 60% FR Rayon e 40% Para-aramida
PESO: 8.5 oz (280g/m²) e 10.0 oz (330 g/m²)
ESTILO: Sarja
COR: Marrom

A Planta Ray é certificada
ISO-9001-2000

Lavagem: Roupas produzidas com tecidos Tuffweld™ são mantidas facilmente com lavagens caseiras ou industriais. Para mais informações
sobre lavagens, por favor contate a Southern Mills.
Advertência sobre exposição à luz solar e a raios UV: A exposição prolongada à luz solar e a raios UV pode danificar as fibras aramida e PBO.
As fibras aramidas naturais e tingidas e as fibras PBO perdem a cor ou a cor se modificará. Isso, no entanto, não afetará o rendimento térmico,
mas a exposição repetida e prolongada debilitará essas fibras. As roupas devem ser guardadas protegidas da luz solar, inclusive a que passa
através de janelas ou portas de vidro, para maximizar a sua durabilidade. A Southern Mills não oferece garantia alguma por perda de cor ou de
desempenho do produto devido à exposição à luz solar e a raios UV.
As informações deste folheto representam o melhor de nosso conhecimento, podendo a qualquer momento vir a sofrer modificações em
função de novos conhecimentos adquiridos. A Southern Mills não assume responsabilidade pela exatidão das informações contidas neste
folheto. O usuário exposto a qualquer tipo de substância deve utilizar laboratórios independentes para investigar sua adequabilidade de uso.
Descrevemos alguns perigos, mas não podemos garantir que esses sejam os únicos existentes.
©2006 SOUTHERN MILLS, INC. TENCATE é marca registrada da ROYAL TENCATE. Tuffweld é uma marca registrada da Southern Mills Inc.
SOUTHERN MILLS, INC. patente requerida.
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