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Tecnologia e conforto
Têxteis como barreira ao
conforto
Os tecidos comumente utilizados agem
como barreiras entre o ambiente externo e o corpo
humano. O comportamento da umidade em diferentes
fibras varia em função de suas propriedades físicas e
químicas, tornando-os desconfortáveis para o usuário – a
menos que a umidade seja levada para o ambiente por meio
de um processo natural de secagem ou com a ajuda do
próprio vestuário.
Alguns tecidos utilizados para vestuário, devido a suas
propriedades inerentes, não podem absorver e conduzir a
umidade da transpiração corporal, como o caso das malhas
de poliéster, aonde a absorção de água pode ser aumentada
para ajudar na rápida absorção do suor produzido como
transpiração. No entanto, tais modificações, por intermédio da
construção do tecido, da fibra ou de tratamento químico,
tornam o tecido absorvente e ele, portanto, retém a umidade por
um longo tempo. Essa retenção resulta no chamado “frio pósexercício”, já que a umidade retida começa a absorver o calor corporal
para evaporar do tecido.

Cool & Dry
Effect

Efeito Anti-estático / anti-aderente e Anti soil re-deposition
Diminui a formação e o acúmulo de cargas estáticas irritantes no tecido.
Reduz a atração de poeira suspensa no ambiente, facilitando a limpeza
do mesmo. Elimina o indesejável problema que muitas roupas de
poliéster têm “grudarem” na pele.
Efeito anti-frio pós-exercício
O vestuário pode reter a umidade por um longo tempo entre o tecido e a
pele. Essa retenção resulta no chamado “frio pós-exercício”, já que a
umidade retida começa a absorver o calor corporal para evaporar do
tecido causando a sensação de frio no corpo. A umidade em excesso no
vestuário também causa diminuição do desempenho e cansaço físico.
Efeito Soil Release
A ação da fácil liberação de manchas (soil release) faz com que as cores
originais dos tecidos permaneçam por mais tempo, ficando mais fácil
sua manutenção e limpeza.

Do que se trata o CONFORTO?
Para criar conforto em vestuário, e mais especialmente em roupas
íntimas ou esportivas, o substrato têxtil tem de ser programado para
atrair rapidamente a umidade e expeli-la ainda mais rapidamente,
levando à pronta secagem. Isso libera uma valiosa área do vestuário
para a uma seguinte reabsorção.

Maior conforto para o usuário (Cool&Dry Effect)
Ao criar uma superfície hidrofílica especial no tecido de poliéster, o
tratamento permite que o vestuário absorva umidade do corpo de forma
extremamente rápida e deixa que a mesma evapore. Em outras
palavras, agrega ao poliéster a capacidade de proporcionar uma
sensação de frescor (cool effect) e de absorção.

Anti soil
re-deposition

Comfort Dry - Gerenciador de umidade
Comfort Dry é uma tratamento que incorpora no
vestuário a capacidade em absorver e transportar a
umidade da pele, de forma rápida, conduzindo-a
para sua superfície externa (para o exterior).

Anti-aderente

Dificuldade de aderência
ou deposição da poeira
seca na superfície do
material.
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Soil release
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PELE

A umidade se movimenta por
meio de ações capilares. Os
espaços entre as fibras atuam
como tubos, e a umidade se
move por eles.

Gerenciador de umidade

O Gerenciador de umidade
faz com que a água (ou
transpiração) passe
através da estrutura do
tecido (capilaridade)
e evapore,de forma rápida,
pela parte externa do
mesmo.

