
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
 

Referência: 002

Tecido: MALHA PIQUET

Grade: P- XG

Tamanho Base: M

Desenvolvida por: COMPASSING PROJETOS COM DESIGN                 DATA: 05/11/16.

Descrição da peça: CAMISA POLO MASCULINA, ESTRUTURA RETA E CLÁSSICA, BÁSICA PARA
 
UNIFORME. COR DA PEÇA CONFORME ANEXO 1. COR DE FUNDO DO ESTONADO BASE ANEXO 2.

Modelagem: MASCULINA BÁSICA RETA.

CONFIDENCIAL
 

2 BOTÕES PARA FECHAMENTO

CASINHAS 
NA VERTICAL

CORDÃO DE LIMPEZA
DA GOLA  | 3CM  

LOGO BORDADO

ENTRETELAR 
PEITILHO

2,5 CM ALTURA 
DO PUNHO

GOLA PRONTA

PEITILHO
LARGURA 4 CM
ALTURA 13 CM
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BAINHA DE GALONEIRA
2,5 CM

PESPONTO DUPLO 
NAS CAVAS

CONFIDENCIAL
 

PUNHO APLICADO 
COM PESPONTO
 DE GALONEIRA

LEVEMENTE AJUSTADO

ALTURA GOLA 
FECHADA EM 4,5CM

MANGA 8 CM ACIMA 
DO COTOVELO PRONTA
LEVEMENTE AJUSTADA 

NA BARRA 
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VISÃO ABERTA DA PEÇA
OBSERVAÇÕES

* UTILIZAR GOLA E PUNHO PRONTOS, DE FÁBRICAÇÃO NACIO-
NAL;

*BORDADO DEVE SER BEM PREENCHIDO;

*BOTÕES SEMPRE DA CORA DA PEÇA;

*FECHAMENTOS LATERAIS NA INTERLOCK PARA QUE A COS-
TURA FIQUE MAIS REFORÇADA;

*PESPONTOS SEMPRE NA GALONEIRA;

*UTILIZAR  FIO DE POLIAMIDA PARA FECHAMENTO DA PEÇA, 
DESTA FORMA A COSTURA ESTICARÁ QUANDO NECESSÁRIO;

* UTILIZAR TONALIDADE DE REFERÊNCIA CONFORME 

REFERÊNCIA DO ANEXO 1.

*COR DE REFÊRENCIA DO FUNDO DO ESTONADO PODE SER 

VISUALIZADA NO ANEXO 2.

LOGO BORDADO
SEMPRE NA COR BRANCA

DIMENSÕES: 5CM DE ALTURA COM 
LARGURA PROPORCIONAL

APROXIMADAMENTE 3.000 PONTOS
LINHA 100% POLIÉSTER

VISTA INTERNA COM REFORÇO
 DE ENTRETELA 

DUPLA
UTILIZAR O TECIDO PIQUET
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ESPEFICAÇÕES DE PRODUTO
CAMISA POLO MASCULINA

DESCRIÇÃO: Camiseta polo reta em caixa de modelagem básica. 
Usar as informações contidas na tabela 1 para confeccionar a modelagem da peça, na �cha é possível veri�car informações adicionais.

TECIDO: peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, nas cores 
azul marinho e azul royal, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola.

O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça;

COSTURAS: informações adicionais de costura da peça.
Utilizar máquina de interlock bitola mínima de 7 mm para fechamento das laterais, ombros e mangas (�xação e fechamento);
Utilizar máquina de overlock bitola mínima de 7 mm para �xação da gola;
Utilizar máquina Galoneira 2 agulhas ponto �xo para pesponto bainhas, ombros, gola e barra;
Utilizar máquina reta 1 agulha ponto �xo, para �xação e pesponto do peitilho; �
Caseado reto de 18 mm de comprimento;
Utilizar 3,5 a 4,0 pontos por centímetro para todas as costuras.

AVIAMENTOS: utilizar entretela 100% viscose, 40g/m2  no peitilho da frente, utilizar �o de poliamida e linha de poliéster para fechamento da peça, 
linha 120 e �lamento para o overlock, sempre da mesma cor do tecido.

Aplicação de bordado no lado esquerdo da peça. Este deve ser feito de forma a não desbotar, não retorcer e nem soltar após as sucessivas lavagens; 
Utilizar linha 100% poliéster para o mesmo.

ETIQUETA: todas as peças deverão conter a etiqueta do fornecedor com os seguintes dados: nome da empresa, CNPJ, tamanho da peça e local de 
fabricação; além disso é indispensável as instruções de lavagem, indicando o manuseio correto do produto conforme CONMETRO resolução 2 ou 
indicação fornecida pelo fabricante do tecido.

EMBALAGEM: as peças devem ser embaladas após passadas e resfriadas em sacos plásticos individuais com o tamanho visível. Após devem ser coloca-
das de forma organizada em caixas de papelão com as identi�cações do local da entrega. 



TABELA DE MEDIDAS
tabela 1
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COMPOSIÇÃO DO MODELO

INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE FORNECEDOR UNIDADE DE MEDIDA

MALHA PIQUET 95%Algodão 5% Elastano
Gramatura: 185g/m²

BOTÕES de massa, tamanho 18, 4 furos. 2

BORDADO Lado Esquerdo 1

ENTRETELA 100% Viscose
Gramatura: 40 g/m²

GOLA | PUNHO 97% Poliéster 3% Elastano 
Gramatura:  693 g/m² 1 | 2

CADARÇO
Limpeza e reforço da gola

100% Algodão 1

ETIQUETA

SACO PLÁSTICO

1

1
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ANEXO 1 CONFIDENCIAL
 

COR ESTONADO AZUL CLARO, PANTONE APROXIMADO
292 U

COR ESTONADO AZUL ESCURO, PANTONE APROXIMADO
294 U



ANEXO 2 CONFIDENCIAL
 

PANTONE ®  292 U PANTONE ®  294 U


