


Cor 01

14-0760 TPX

PP|P|M|G|GG|XG|XGG

Olimpíada do ConhecimentoEmpresa

Peça

Grupo Grade

CódigoColete Unissex Refletivo

Equipe de Trabalho

SN0004U

Desenho Técnico

Revel rebatido com 1 pesponto 40mm

Revel rebatido com 1 pesponto 40mm

Revel rebatido com 1 pesponto 40mm

Barra 40mm pesponto simples

Barra 40mm pesponto simples

Fita refletiva 40mm

Fita refletiva 40mm

Seguir aplicações gráficas

Corpo cor 01



Aplicações Gráficas

Ilustração Escala Real

Ce
nt

ro
 d

a 
pe

ça

Centralizado entre o 
centro e a lateral da peça

210mm

Tamanho: 100 x 20mm 

Cores

Verde Bandeira
Amarelo
Azul
Preto

COR
94 00 100 00
00 15 100 00

100 56 00 00
00 00 00 100

C M Y KTOM

Branco 00 00 00 00



Descritivo 

Colete Unissex Refletivo 

Código SN0004U 

Grupo Sinalização 

Tamanhos PP a XGG 

Matéria-Prima 

Tecido 

Tactel 

Liso e sem transparência 

Composição: 100% poliéster (conforme norma AATCC 20-2002 e AATCC 20 A-2002) 

Construção: tela (NBR 12546/91) 

Gramatura: 115 g/m² (admite-se variação de + ou - 5%) (NBR 10591/2008) 

Estabilidade Dimensional: + ou - 2% em lavagem doméstica (NBR 10320/1988) 

Teste de solidez: grau 4 

* Caso julgue necessário, a empresa licitante, poderá solicitar ao fornecedor vencedor a apresentação de 

laudos laboratoriais acreditados pelo INMETRO que comprovem as normativas exigidas acima. 

 

 Cor Pantone: 

a) Amarelo 14-0760 TPX 

 

Faixa Refletiva 

Tecido retrorrefletivo prata, resistente à chama e adequado para lavagem industrial. 

Composição de base: 100% para-aramida 

Construção de base: tela (NBR 12546/91) 

Largura: 50mm 

Estrutura:  constituída por microesferas de vidro com grande angularidade, expostas e 

agregadas a um tecido base resistente a chamas (sem tratamento químico). 

Índice de retrorrefletividade: superiores a 500 cd/lux/m2 medido em ângulos de -4/0,2 graus, 

alta visibilidade noturna. 

Certificações: NFPA 1971 e EN 469 (combate ao incêndio estrutural) e ANSI/ISEA 107 e 

EN469 (alta visibilidade) requisitos da norma ABNT NBR 15292. 

Valor ATPV: 17,5 cal/cm2 (testado conforme ASTM F-1959 como tecido livre, ou seja, sem 

estar costurado a um tecido de fundo). 

Linha 

Etiqueta: 120Nm / 27Tex 

Composição: 100% poliéster lubrificado 

Construção: fibras descontínuas, retorcida a 2 cabos 

Encolhimento: <1% a 150°C 

Alongamento: 13 a 20% 

Teste de solidez: grau 4 

Cor: Amarela, idêntica a cor do tecido. 

Fio 

Etiqueta: 160Nm / 18Tex 

Composição: 100% poliéster lubrificado 

Construção: multifilamento contínuo 

Encolhimento: <1% a 150°C 

Alongamento: 22 a 30% 

Teste de solidez: grau 4 

Cor: Amarelo, idêntica a cor do tecido. 



 

 

Frentes simétricas, em tactel amarelo. Decote em V, com cantos do decote e barra arredondados no centro 

frente. Laterais retas e aplicação de duas faixas refletivas, dispostas horizontalmente. Logo aplicado, em 

serigrafia, na altura do peito do lado esquerdo de quem veste, conforme desenho técnico e instruções de 

aplicações gráficas. 

Costas inteiras, simétricas, em tactel amarelo. Laterais retas e aplicação de duas faixas refletivas, dispostas 

horizontalmente. Barra com duas dobras (10mm + 30mm), costurada em máquina reta com 1 agulha. 

Faixas refletivas finalizadas com 40mm de largura, aplicadas com pesponto em máquina reta com 1 agulha, 

sobre dobra de 5mm de cada lado, após fechamento da lateral do colete. 

Vista com 3 botões posicionados do lado direito de quem veste, caseado do lado esquerdo de quem veste, 

apenas no revel, fazendo os botões ficarem embutidos. 

Acabamento ao redor do colete (barra frente, decote, vista e cavas) com revel interno, pespontado a 40mm da 

borda, em tactel amarelo. Revel com acabamento em máquina overloque com 1 agulha, fixado à peça em 

máquina reta com 1 agulha e com pesponto interno sobre o revel feito em máquina reta com 1 agulha. 

OBS.: as peças que apresentam duas ou mais cores, deverão apresentar as costuras feitas nas respectivas cores dos tecidos. 

Ao caso de uma mesma costura passar por dois tecidos com cores distintas, deverá prevalecer a cor predominante. 

 

Botão 

Botão de 4 furos 

Fosco e leitoso 

Quantidade: 3 

Composição: 100% poliéster 

Diâmetro: 20 mm 

Cor: Branco. 

Etiqueta 

Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, 

contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país 

de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.   

 

Partes Componentes 



 

 

 

Tabela de Medidas 

Colete Unissex Refletivo  

SN0004U 

 Tolerância PP P M G GG XG XGG 

Busto  +/- 1 cm 104 110 116 122 128 134 140 

Cintura +/- 1 cm 104 110 116 122 128 134 140 

Quadril +/- 1 cm 104 110 116 122 128 134 140 

Largura das costas +/- 1 cm 38 40 42 44 46 48 50 

Comprimento da 

peça  
+/- 0,5 cm 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 



 

Sequência Operacional 

Colete Unissex Refletivo   

SN0004U 

Sequência Operação Equipamento 

1  Unir laterais colete e revel Interloque  

2  Aplicar faixas refletivas Reta  

3  Unir ombros  Interloque  

4  Unir revel total ao contorno da peça  Reta  

5  Unir revel cava frente e costas  Reta  

6  Pespontar revéis internamente Reta  

7  Casear no revel Caseadeira  

8  Pespontar revel externamente Reta 

9  Pregar os botões Botoneira 

10  Limpar  Tesoura  

11  Passar  Ferro  

12  Dobrar  Manual  
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