


A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 



A Nicoletti Denim apresenta suas Orientações Técnicas para manuseio e uso 
correto de seus produtos:

 • Orientações Técnicas Gerais: armazenamento, corte, enfesto, costura e  
    lavanderia

 • Certificações e etiquetas especiais 

 • Reclamações: procedimentos a serem seguidos pelo cliente quando   
    ocorrer uma não-conformidade 

IMPORTANTE: 
Todos os dados técnicos dos tecidos como: construção, largura, gramatura, 

composição e encolhimento, estão disponíveis na Tabela de Especificações 
Técnicas de Produto Nicoletti no Book vigente ou no nosso site 

www.nicolettitextil.com.br

Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações 

no início da produção. 

  1. Orientações Técnicas para Armazenamento

O cuidado com o tecido no armazenamento é muito importante para a 
manutenção da qualidade do rolo do tecido. Estocar de qualquer forma pode 
marcar o tecido, criar quebraduras, desalinhar ourelas, alterar cores, entre outros 
problemas. 

 • Sempre armazenar os rolos de tecidos em pallets ou prateleiras 

 • Sempre armazenar os rolos paralelamente (horizontal)

 • A altura máxima da pilha deve ser de 1,20 m 

 • Não armazenar os rolos em forma de cruz (fogueira)

 • Não armazenar os rolos na vertical (em pé) 

 • Não armazenar os rolos em locais úmidos 

 • Não armazenar os rolos em locais expostos à luz 

 • Manter as etiquetas de identificação dos rolos à vista 

 • Não retirar a embalagem até o uso 

 • A embalagem deve ser retirada pela lateral, e não utilizar objetos   

    pontiagudos ou cortantes (faca ou estilete) para abrir a embalagem do  

    rolo 

 • Não arrastar o rolo 

 • Não bater ou marcar os rolos, evitando assim, problemas posteriores ao  

   processo de lavagem (marcas e quebraduras) 

 • Recomenda-se o sistema FIFO First In First Out (ou PEPS – Primeiro a  

   entrar e primeiro a sair) para movimentação e controle dos estoques 

   
   2. Orientações Técnicas para Costura

Desenvolvimento da Modelagem

Toda nova modelagem deve ser precedida na confecção de uma peça piloto para 

avaliar as características finais da peça. 

   Enfesto e Corte

Embora não seja uma prática usual do mercado, os fornecedores de fios de 

elastano recomendam para o corte desses tecidos, o descanso de 24 horas, e 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis* afim de evitar 

problemas como fuga de elastano, ondulações e instabilidade da peça. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Recomendamos fraldar no máximo 2 rolos de cada vez e sempre  desenrolar o 

tecido suavemente, minimizando as tensões. 

Recomenda-se a altura máxima de 15 cm com média de 40-50 folhas de enfesto. 

Para os tecidos mais leves a recomendação é no máximo de 8 cm com média de 

30-40 folhas de enfesto. 

O enfesto deve ser feito com o mínimo de tensão possível para que não haja 

problemas de estiramento e ondulações. Em caso de ondulações aparentes no 

tecido, não cortar. Comunicar o representante ou a assistência técnica de 

qualidade da Nicoletti para as devidas orientações através do e-mail: 

qualidade@nicolettitextil.com.br. 

Recomendamos que o enfesto seja feito com rolos de mesma nuance para evitar 

diferenças de tonalidade após o processo de lavagem das peças. Caso seja 

necessário enfestar rolos de diferentes nuances, separar com folhas de papel 

para evitar a mistura de partes.

 

Um corte de qualidade depende do uso de ferramentas adequadas e mão de 

obra especializada. 

Minimizar a tensão do tecido antes, durante e depois do corte. 

Recomenda-se o uso da máquina de corte vertical, com faca de aço rápido ou 

teflonadas. Mantenha sempre as facas afiadas e sem rebarbas, limpas e 

lubrificadas. 

Sempre adequar a modelagem segundo a orientação de encolhimento de cada 

artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produto Nicoletti do 

book vigente ou do nosso site www.nicolettitextil.com.br .

  Costura 

Recomendamos que o tempo entre o corte e a costura não ultrapasse 12 horas, 

principalmente para os tecidos considerados mais sensíveis*. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd². 

Adequar as linhas de costura (finura e composição) conforme gramatura, 

composição e estrutura do tecido.

Adequar as agulhas e fazer a trocas conforme tipo e finura de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

Adequar a quantidade de pontos e a variação do tamanho do travete de acordo 

com o peso, construção e estrutura (densidade) do tecido e a lavagem da peça.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos bolsos traseiros – obedecer a 

distância mínima de 3 mm das pestanas para evitar os desgastes nos cantos dos 

bolsos nas lavagens das peças.  E não deve ter pontos caídos nas costuras dos 

bolsos traseiros.

Adequar a costura na aplicação dos travetes nos passantes de acordo com peso, 

construção, estrutura (densidade) e composição do tecido.

  Recomendações para tecidos com elastano 

Para tecidos com elastano, a costura deve ser adequada de acordo com cada 

modelo, acompanhando o alongamento do tecido, de forma a evitar 

deformações e/ou rupturas do fio de elastano. 

A regulagem adequada dos pontos da costura evita costura ondulada, 

irregularidades dos pontos e rompimento do elastano. 

  Fatores importantes a serem considerados: 
 • Tipo de ponto 

 • Largura do ponto 

 • Tipo de máquina de costura e ajustes adequados (tensão da linha,   

    calcador e alimentador) 

 • Velocidade da costura

 • Tipo e tamanho da agulha de costura 

 • Tipo e titulagem da linha de costura

A agulha recomendada é a de ponta bola, pois esta separa as fibras, enquanto a 

agulha convencional rompe as fibras, podendo romper o elastano e causar fuga 

de elastano nas laterais. 

A combinação do tipo e número da agulha, com o tipo e número de pontos, com 

o tipo de linha e regulagem da máquina, é decisiva na elasticidade da costura e 

ancoragem dos fios com elastano. 

Sempre utilizar agulhas novas. Checar a ponta da agulha regularmente e fazer 

trocas contínuas. Recomenda-se a trocar as agulhas a cada 2.000 peças.

Para tecidos com elastano, a densidade mais indicada é de 3,5 à 4,5 pontos/cm

 

para evitar a fuga de elastano.

Adequar a velocidade da máquina de costura para evitar aquecimento da 

agulha. 

Em alguns casos, deve-se reduzir a velocidade para evitar o rompimento do 

elastano na peça.

A pressão do calcador deve ser controlada para evitar enrugamento da costura.

Evite esticar e puxar o tecido durante a costura para que não ocorram variações 

no ponto que podem causar distorção das peças. 

Para as peças com elastano, recomendamos cortar o forro de bolso em viés

  3. Orientações Técnicas de Lavanderia

Recomendações

• Toda nova modelagem deve ser precedida na lavanderia de uma peça piloto    

   para avaliar as características finais da peça após processos de lavanderia. 

•  Para tecidos com elastano, não é indicado o uso do cloro durante os processos       

   de lavagem. O cloro danifica o fio de elastano e causa a perda de elasticidade  

   da peça. Entretanto, há processos de lavanderia no mercado como o processo  

   sky; onde o cloro é utilizado de forma bem controlada e cuidadosa, associada à  

   temperatura à frio (temperatura ambiente) para não causar fuga de elastano

   nas peças. 

• Deve-se sempre ter o máximo cuidado com o uso de cloro associado 

   à  temperatura. Essa combinação é fatal para os tecidos com elastano causando

   a perda de elasticidade e deformação das peças.

• Atenção e cuidados com o tempo de processo e a temperatura, associados ao  

  uso correto de produtos químicos na lavanderia, principalmente nos tecidos com

  elastano e de alto stretch. Para preservar o stretch, alongamento e encolhimento

  das peças com elastano, o cuidado com a temperatura nos processos de

  lavanderia é essencial. 

• Atenção e cuidados com a maneira de dobrar e empilhar as peças que tenham  

  em sua composição o poliéster ou poliéster/elastano para evitar a formação de   

  vincos, que durante os processos de lavanderia - desengomagem e estonagem,  

  causam as quebraduras e riscos nas peças. Principalmente os tecidos de   

  construções mais densas e cetim.

• Para o processo na lavadora o indicado é no máximo 60°C e na secadora o   

  indicado é no máximo de 70°C para melhor manter o encolhimento de cada   

  artigo indicado na Tabela de Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti.

• Cuidados especiais com uso de resina na lavanderia. Esse processo exige alta  

  temperatura para polimerizar a resina. Não é indicado para tecidos com elastano,  

  pois haverá perda da elasticidade da peça. 

• Cuidados com enzimas ácidas nos processos, pois se não bem neutralizadas,   

  podem causar danos às peças e diminuir a resistência dos tecidos. 

• Cuidados especiais devem ser tomados ao inflar as peças no processo de used,  

  principalmente nos tecidos considerados mais sensíveis*, onde podem ocorrer a  

  fuga do elastano. 

 (*) Tecidos sensíveis são caracterizados como tecidos com stretchs   

 superiores à 40%, ou de construções como o cetim, moletom e    

 maquinetados ou com peso igual ou inferior à 8 oz/yd².

Recomendações especiais para os tecidos PT com elastano

Informamos que sejam seguidas as recomendações descritas abaixo para não 
comprometer as características das sarjas PT com elastano da coleção Denim 
N´Color Nicoletti, garantindo assim a qualidade dos produtos.

• A produção da peça piloto é importante para que ajustes possam ser feitos   
  para a adequação de modelagem após os processos de lavanderia/tingimento.

• Fazer a pré-lavagem dos tecidos PT para melhor umectação no processo de    
  tingimento. Recomenda-se a pré-lavagem com detergente à 60°C por 10
  minutos para retirar a sujeira proveniente da confecção antes do processo 
  de tingimento. 

• Considerar a % encolhimento de cada tecido indicado na Tabela de    
  Especificações Técnicas de Produtos Nicoletti, para os processos de tingimento,  
  amaciamento e secagem, principalmente os tecidos com elastano.

• O processo de tingimento do PT deve ser seguido rigorosamente,
   principalmente para os tecidos com elastano, para não ter problemas com
   deformação e fuga de elastano. O cuidado com a temperatura nos processos 
   de tingimento é essencial. 

• Não utilizar cloro durante o processo de lavagem dos artigos com elastano. O  
  cloro danifica o fio de elastano do tecido.

• Não fazer o alvejamento em tecidos PT com elastano.

• Não fazer o tingimento BRANCO em tecidos PT com elastano.
 - Não é recomendado o tingimento na cor BRANCA em peças    
 confeccionadas em sarja PT com elastano. A temperatura desse processo  
 danifica o tecido, podendo ocasionar a fuga de elastano, perda de    
 elasticidade e a deformação da peça. 
 
 - Peças em sarja PT Nicoletti com elastano tingidas em lavanderia na cor
 BRANCA, caso venham a ter qualquer problema com deformação, perda 
          de elasticidade e/ou fuga de elastano, não serão indenizadas.

 - Recomenda-se o uso da sarja com elastano já TINTA de fábrica na cor   
 BRANCA conforme Cartela de Cores disponível – cor BRANCO 001.

• Não utilizar temperaturas superiores à 60°C e tempo superior à 40 minutos. A  
  alta temperatura danifica o elastano, alterando suas características de    
  elasticidade, recuperação e o encolhimento do tecido.

• O processo de cationização deve ser de 10 minutos à 40-60°C. 

• O processo de tingimento reativo deve ser de 40 minutos à 60°C.

• O processo de secagem deve ser de 45 minutos e no máximo 50-55°C.
 

5. Reclamações

Como proceder com uma não-conformidade

Em caso de ocorrência de não-conformidade ou problemas de qualidade no 
tecido, entre em contato com seu representante comercial. 

As reclamações devem ser encaminhadas pelo representante via procedimento 
interno padrão de Reclamação de Qualidade através do formulário preenchido 
com todas as informações necessárias para análise interna. Enviar para 
qualidade@nicolettitextil.com.br

Só serão aceitas reclamações até 180 dias da data do faturamento. 

Informações importantes a serem encaminhadas: 

- Número da Nota Fiscal que se refere ao lote reclamado
- Nome do artigo
- Motivo da reclamação
- Quantidade total de peças confeccionadas e total de peças com defeito
- Informar se existem peças que não foram enfestadas para o corte
- Informar se as peças confeccionadas estão em fase de corte, costura ou
  lavanderia
- Sempre enviar uma amostra apontando o defeito

•  Em caso de entortamento de perna (SKEW) e problemas de encolhimento das 
peças é necessário enviar peças lavadas e peças sem lavar para análise. Enviar um 
corte do tecido com problema.

•  Em caso de reclamações referentes a estabilidade dimensional e resistência ao 
rasgo dos artigos, solicitamos o envio da receita de lavagem na qual o artigo foi 
submetido, além das amostras acima mencionadas.

Reclamações sem a devida identificação, sem etiqueta do rolo reclamado e 
respectiva nota fiscal; estão sujeitas a processos internos de identificação que 
podem atrasar a análise da reclamação. 

As peças com defeitos reclamadas deverão ser inspecionadas pela Assistência 
Técnica da Nicoletti. 

    

4. Certificações e Tags Especiais

• A Nicoletti é uma empresa certificada no Programa BCI. 

• A Nicoletti é uma empresa parceira do Programa Sou de Algodão. 

• A Nicoletti mede seu desempenho de sustentabilidade social e ambiental pelo  
  portal Higg Index – desenvolvido pelo Sustainable Apparel Coalition. 

• A Nicoletti faz o gerenciamento de produtos químicos de seus processos   
  industriais através do Programa CleanChain que também trabalha com o ZDHC  
  Gateway para permitir a colaboração entre as indústrias, as marcas e magazines  
  do varejo. O programa faz o gerenciamento e rastreamento de conformidade   
  com listas de substâncias restritas de fabricação (MRSLs) e listas de substâncias  
  restritas (RLSs) de nossos processos.

• A Nicoletti tem certificações pela COMERC – SINERCONSULT. E 100% da
   energia elétrica consumida no grupo Nicoletti (Nicoletti–TINTEX–NIT) é obtida
  através de fontes renováveis de fonte de energia solar, hidráulica e eólica.

• A Nicoletti possui uma linha de produtos sustentáveis ECOBLUE by Nicoletti   
  Denim, produzida com trama de poliéster proveniente de resíduos reciclados de  
  garrafas PET. Para essa linha de produtos, disponibilizamos etiquetas especiais  
  ECOBLUE by Nicoletti Denim que podem ser solicitados no pedido, através do  
  seu representante. 

• As sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti são produzidas   
  exclusivamente com fio LYCRA® da The LYCRA Company, que garante 
  qualidade,  conforto e elasticidade para todos os produtos da linha. 
  Para as sarjas com elastano da coleção Denim N´Color Nicoletti, homologados
  pela Lycra®, poderão ser solicitados etiquetas Lycra® diretamente com a 
  Lycra® pelo e-mail etiquetas@lycra.com.

• Não serão consideradas nas indenizações peças que foram comercializadas pelo  
  cliente.
 
 • No caso de recebimento de mercadorias avariadas no transporte, a descrição da  
  avaria deve ser feita no conhecimento de embarque para que a transportadora  
  possa ser acionada. 

• As indenizações, troca ou devoluções serão feitas somente após a comprovação  
  técnica da reclamação. 

Caso o processo seja dado como inconclusivo, a reclamação será considerada 
improcedente. Sem indenização, troca ou devolução de mercadoria.

Caso seja autorizada a devolução ou troca, é necessário o envio da cópia da Nota 
Fiscal para providenciar a coleta juntamente com o transporte responsável pela 
retirada da mercadoria. 

A emissão da Nota Fiscal deve ocorrer somente após a autorização pelo 
Departamento Comercial. 


