
Especificação Técnica do Produto

Observação: Largura considerada de ourela a ourela

Transporte e Armazenamento

Não bater as pontas do tecido; Caso faça o uso parcial do rolo guarde o tecido remanescente dentro da embalagem 
original, protegido de luz e umidade.

Manter a etiqueta de identificação na peça até sua utilização total; Separar por lote; Não fazer empilhamento cruzado do 
tecido.

Encaixe e Risco: Encaixar os moldes no mesmo sentido para evitar diferenças de tonalidade após o corte; Enfestar de forma 
adequada para que as folhas não sofram tensões, evitando enfestar mais de 100 folhas ou conforme espessura do tecido e altura 
da faca.

Características

Composição

Gramatura

Largura

Gramatura Linear

Unidade Valor Inferior Valor Nominal Valor Superior

%

g/m²

m

g/ml

Corte

Tempo de Descanso 12 h Faca Vertical Aço Rápido Sentido do Tecido Obrigatório

Costura
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Detalhamento de 
sustentabilidade %

Tecido feito com fibras naturais, por isto podem apresentar alguns pontos de contaminação, 
fios grossos e irregulares na qual fazem parte da sua característica de origem.
Produto 75% sustentável

Encolhimento: 5% na média (largura e comprimento) 

Características: 
Este produto é importado e faz parte da linha de tecidos sustentáveis Eco2Use - sublinha Elementar - e possui 

uma cartela de cores fácil de combinar. 

Tecido estruturado e de peso médio. A mistura de viscose na composição resulta em um efeito mais 

uniforme e agrega um aspecto mais sofisticado ao artigo.  

 
Detalhamentos visuais e táteis: 

Possui toque e aspecto levemente rústico e natural, efeito opaco e bom caimento. Sem transparência. 

 

39% Poliester 36% Viscose 25% Linho

39% Poliéster Reciclado 36% Viscose Reciclado  

200190 210

1,35 1,37 1,39

274

Máquina Tipo de 
Ponto 

Densidade do 
ponto - pto. /cm 

Tipo e Nº de 
Agulha 

Linha, Nº e 
Composição. 

Fio e Composição 

 
 Reta Ponto Fixo 

 
301 

 
4,5 a 5,5 fech  

4,5 a 5,5 presp. 
 

Ponta Redonda 
Levemente 

Boleada Nº 65/9 e 
70/10  

 
Nº120 

100% Poliéster  

 
--- 

 
Overloque 

 
504 

 
4,5 a 5,5 

Ponta Redonda 
Levemente 

Boleada Nº 65/9 e 
70/10 

 
Nº120 

100% Poliéster 

 
Nº120 

100% Poliéster 

 
Caseadeira 

 
304 

 
123 a 152 

 
Ponta Bola fina 
Nº 70/10 e 75/11 

 
Nº 120 (TEX 27) 
100% Poliester 

 
_ 

 Observações:  
Ponto 504 Satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento; 
Em caseados recomenda-se utilizar entretela compatível com o tecido e utilizar faca bem afiada para evitar fios puxados. 
Artigo tende a esgarçar na costura no sentido da trama e no sentido do urdume quando tracionado, satisfatório em costuras que 
não sofram tração elevada; 

NEW LINHO NATURAL
NCM: 5515.1100
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Modo de Lavagem

 

Observação: Quando for construir a etiqueta do artigo confeccionado, lembrar que essas instruções e simbologia são adequadas a esse tecido somente, portanto, 
não levam em consideração eventual mistura com outros tipos e cores de tecido no artigo confeccionado. 

.Pais de Origem: Brasil

Secagem a sombra;

Temperatura máxima base do ferro à 150ºC;

Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e 
todos os solventes listados para o símbolo F. 

Lavar a mão;

Não alvejar/ não branquear

Não secar em tambor rotativo;
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Aplicabilidade: 
Seu caimento é levemente estruturado. Indicado para peças amplas como saias godês e evasês, vestido, blusas com detalhes 
franzidos, maxi camisas, jaquetas, blazer e macacões utilitários. Também é perfeito para o desenvolvimento de bermudas, shorts, 
pantacourts e calças que podem ter bolsos, pregas e recortes.  
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