
 ESPECIFICAÇÃO 

 

 

ITEM 01 – SANDÁLIA TIPO PAPETE. 

 

PAPETE NUMERAÇÃO 20 AO 36, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

SANDÁLIA TIPO PAPETE AZUL MARINHO (PANTONE 19-3920 TPX) E VERDE BANDEIRA (PANTONE 18-6024 

TPX), CONSTITUÍDA DE TRÊS PARTES PRINCIPAIS: 

1. CANO 

Cano em couro sintético laminado porco, de espessura 1.3 mm na cor azul marinho (pantone 19-3920 TPX), dublado com 

forro favo de 120gr/m², 100% poliéster na cor verde bandeira (pantone 18-6024 TPX), com viés aberto de 26 mm na cor verde 

bandeira. Puxador de gorgorão refletivo de 10 mm na cor verde e cinza. Fechamento do cano com velcro, com etiqueta de ponta 

em material emborrachado em eletro-erosão personalizados com o nome do Município em azul e verde, passadores de arame 

banhados em níquel personalizados com o nome do Município.  

2. GASPEA 

Gaspea em couro sintético laminado porco, de espessura 1.3 mm na cor azul marinho (pantone 19-3920 TPX), dublado com 

forro favo de 120gr/m², 100% poliéster na cor verde bandeira (pantone 18-6024 TPX), com viés aberto de 26 mm na cor verde 

bandeira. Fechamento da gáspea com velcro preto e passadores de arame banhados em níquel. 

3. PALMILHA e SOLADO 

Palmilha de acabamento, anatômica, injetada em PVC expandido na cor cinza, personalizado com o nome do município. So-

lado bicolor antiderrapante, nas cores azul marinho e verde bandeira, completo em sua numeração do 14 ao 42 (numeração fran-

cesa), injetado em TR emborrachado, de dureza 60, com personalização da logomarca do município em formato oval nas medi-

das aproximadas de 12 mm largura x 16 mm de comprimento na parte inferior. (deverão apresentar o mesmo modelo de solado 

desde a menor numeração até a última). O produto deverá atender as normas NBR 15171, NBR 15190 e NBR 15324.  

 

4. FOTOS ILUSTRATIVAS. 

 

 

  



 

 

ITEM 02 – TÊNIS COM VELCRO. 

 

TÊNIS NUMERAÇÃO 20 AO 36, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

Características gerais 

Calçado tipo tênis; 

Constituído de um cabedal e de um solado com bi-densidade em borracha TR; unidos pelo processo de injeção direta; 

Cabedal na cor Azul Marinho, Pantone 19 3933 TC 

Solado bicolor na cor cinza pantone 429C   

Pontas em branco 

 

Descrição das partes; cabedal e solado, que compõem o Calçado. 

 

CABEDAL; 

O Cabedal é constituído das seguintes partes: gáspea, aplique de cristal couraça ( manta de não tecido ),  lingüeta, traseiro, 

gorgorão  ferradura, forro do colarinho e forro lingüeta, contraforte, espuma do colarinho, espuma da lingüeta, palmilha de 

acabamento, velcros e pontas 

 
 

 

 

GÁSPEA; 

Gáspea em couro sintético laminado porco, de espessura 1.3 mm na cor azul marinho (pantone 19-3920 TPX), dublado com 

forro favo de 120gr/m², 100% poliéster na cor verde bandeira (pantone 18-6024 TPX), com viés aberto de 26 mm na cor verde 

bandeira. Fechamento da gáspea com velcro preto e passadores de arame banhados em níquel. 

 

GÁSPEA MANTA DE NÃO TECIDO 

 
 

 

 

 

APLIQUE DA GÁSPEA; 

 

Peça aplicada sobre a gáspea constituída de material plástico pvc cristal transparente de 0.40 mm,  sendo silkado em três  

cores e aplicado sobre a ação de frequência ( politron ) a um tempo de sete segundos com resfriamento de cinco segundos 

. 



 
 

SILK:  

O silk será feito pelo processo denominado  de serigrafia com tintas a base de solvente sobre o plástico de pvc transparen-

te, em três  cores sempre, sendo que sua combinação será de acordo com a cor do cabedal . 

 

LINGÜETA:  

Confeccionada em lona de algodão com forro de sarja, com 1,2 mm de espessura podendo também haver variação de 10% + ou -

, sendo na cor Marinho, Pantone 193933 TC sendo fixada a parte frontal da gáspea pelo processo de costura 

LINGUETA 
FORRO

 
 

FORRO DA LINGÜETA:  

Tecido costurado com ponto luva na lingueta confeccionada em tecido de poliéster (forro jacard) na cor branca com gra-

matura final de 132 g/m². O tecido é dublado a fogo com espuma de poliuretano, densidade mínima D20, com 3 mm de 

espessura . 

 

ESPUMA DA LINGUETA:  

Parte integrante do cabedal, constituída de uma peça de espuma de poliuretano com densidade mínima D33, com 5 mm de es-

pessura localização interna entre a lingueta e o forro da lingueta. 

espuma  lingueta    
 

BRASÃO DA PREFEITURA:  

Será aplicado na lingüeta, pelo processo denominado (transfer), Termo-Transferível, por aquecimento a uma temperatura de 110º 

à 120º graus. No tamanho de 2.5 cm de altura (+ 1 mm) x 2.5 cm de largura (+ 1 mm) 

 
 

REFORÇO DA VISTA: 

Peça integrante do cabedal, situado sob a gáspea, na região da vista, cuja finalidade é aumentar a resistência ao rasgamen-

to da gáspea.  Material  constituído em pvc com poliester  espessura  1.5 mm  podendo  haver   variação   de    (até +- 0,1 

mm)  com gramatura de 750 g/m2 na cor  branca  . 



 

PONTAS: 

Peça integrante do cabedal, situada e costurada sobre o reforço da vista cuja finalidade é regular e ajustar o fechamento do 

calçado.  Material constituído em PVC com poliéster cortada com 16 mm de largura crescendo apenas em seu comprimen-

to de acordo com a numeração, 1.5 mm de espessura podendo haver variação de (até +- 0,1 mm) gramatura de 750 g/m2 

na cor branca. 

 

 

VELCROS: 

Peça integrante do cabedal, situada e costurada uma sobre o reforço da vista e a outra na ponta confeccionada de 60% de 

nylon e 40% de poliéster, com duas partes nomeadas de macho ( crespo ) e fêmea ( liso ) na cor branca,  cuja finalidade 

fixar as duas partes na regulagem e ajuste da ponta sendo que as duas partes quando entram  em atrito se grudam e se 

firmam uma na outra ajudando assim a regular e ajustar o fechamento do calçado. 

Macho 

Fêmea  
 

 

SILK PONTAS:  

Mesmo processo da aplicação, silkada que denomina – se de serigrafia, com tintas a base de solvente sobre o material de 

PVC na cor Marinho, Pantone 193933 TC, porém apenas a ponta de cima será silkada, cuja finalidade é identificar a cida-

de de onde o tênis pertence.  

 

FORRO DO CANO:  

Peça integrante do cabedal, confeccionada em tecido de poliéster (forro jacard) na  cor  Marinho, Pantone 193933 TC, 

com gramatura final de 132 g/m². O tecido é dublado a fogo com espuma de poliuretano, densidade mínima D20, com 3 

mm de espessura e costurado com ponto luva na região traseira da gáspea. 

 
 

ESPUMA DO CANO: 

Parte integrante do cabedal, constituída de uma peça de espuma de poliuretano com densidade mínima D33, com 15 mm de 

espessura e colada entre a gáspea e o colarinho. 

 
 

CONTRA FORTE:  
Peça situada na região do calcanhar, entre a gáspea e o forro do cano, com a finalidade de armar e enrijecer a região traseira do 

calçado. Constituída de resina termoplástica, com espessura mínima de 1,1 mm 



 
 

TRASEIRO:  

Peças sobrepostas integrantes ao cabedal, confeccionadas em sintético pvc com poliester 1.5 mm (até +- 0,1 mm) de es-

pessura gramatura final  de 750 g/m2, podendo haver  variação de 10% + ou - na cor branca  . 

 
 

GORGORÃO:  

Peça integrada ao traseiro de 10 mm tricolor de nylon, tendo a finalidade de ajudar a vestir o calçado . 

 
 

SOLADO:  

Peça que acompanha todo o contorno da sola, sendo injetada, confeccionada com borracha copolímero blocado de butadieno – 

estireno, com desenho. A peça deverá ter resistência ao rasgamento de no mínimo 25 Kgf/cm e tensão de ruptura mínima de 100 

kg/cm²,( copolímero blocado de butadieno – estireno )  na cor cinza Pantone 429C .  

 
O solado é injetado em borracha copolímero blocado de butadieno – estireno conformado em matriz de alumínio, direta-

mente sobre o cabedal. Sua densidade 0,95 e dureza de 60 tem a finalidade de proporcionar uma maior flexibilidade. A 

parte que entra em contato com o chão deve ter uma abrasão no maximo 250 m
3
. 

 
Os desenhos presentes na sola devem apresentar profundidade entre 3,5 a 4 mm podendo ter formas variadas, desde que 

tenha forma antiderrapante e que mantenha a profundidade acima mencionada. Essa parte do solado ainda contém a nume-

ração do calçado.  

 

SALTO:  

Peça integrada a sola sendo injetada confeccionada (copolímero blocado de butadieno – estireno)   na dureza 70  densida-

de de 0,98 g/cm
3
  na cor cinza Pantone 429C com furos laterais tendo como finalidade de amortecer o impacto do usuário 

ao contato com o chão. 



 
 

TR E DADOS TÍPICOS DA SOLA:  

TR Dados típicos 

Propriedades Valor unidade Norma 

Dureza 60 Shore A DIN 53505 

Densidade 0,95 g/cm
3
 DIN 53479 

Perdas por abrasão - Material com baixa abrasão DIN 53516 

Fluidez a 170
o
C 20 g/10 min ASTM D 1239P 

Flexão + 30.000 Ciclos DIN 53543 

Colagem 40 N/cm DIN 53273 

Contração 0,8 a 1,2 %  

Cor  Cinza  

 

 

TR E DADOS TÍPICOS DO SALTO:  

TR Dados típicos 

Propriedades Valor Unidade Norma 

Dureza 70 Shore A DIN 53505 

Densidade 0,98 g/cm
3
 DIN 53479 

Perdas por abrasão 250 mm
3
  

Fluidez a 170
o
C 20 g/10 min ASTM D 1239P 

Flexão +30.000 Ciclos DIN 53543 

Contração 0,8 à 

1,2 

%  

Cor  Cinza  DIN 53516 

 

 

PALMILHA DE ACABAMENTO:  

Constituída de tecido meia malha de algodão na cor  Marinho, Pantone 193933 TC com gramatura de 90 a 100 g/m2 uni-

do a uma placa de Etil Vinil Acetato EVA  quimicamente reticulado, com densidade de 90 Kg/m3 e com espessura de 4,0 

mm,   podendo haver variação de + ou – 1 mm . 

 

Características Norma Unidade Especificado 



Densidade 
IO 

8.2.3/9 
Kg/m

3
 81 - 99 

Espessura 
IO 

8.2.3/7 
mm 4,5 - 5,5 

Tensão de Ruptura 
Longitudinal IO 

8.2.3/6 

Kpa mín. 900 

Transversal Kpa mín. 700 

Alongamento 
Longitudinal IO 

8.2.3/6 

% mín. 100 

Transversal % mín. 150 

Compressão 

10% 
IO 

8.2.3/1 

Kpa > ou = 50 

25% Kpa > ou = 90 

50% Kpa > ou = 180 

Dureza  - Shore A 30 ± 5 

Deformação per-

manente 22h, 25%, 

23°C 

0,5h 
IO 

8.2.3/2 

% máx. 10 

24h % máx. 05 

Deformação per-

manente 22h, 50%, 

23°C 

0,5h 
IO 

8.2.3/2 

% máx. 30 

24h % máx. 15 

Resistência a Bactérias e Fungos  -  - OK 

Absorsão de água após 28 dias 
DIN 53 

433 
% VOL. < ou = 1,0 

 

NUMERAÇÃO DO CALÇADO:  

A numeração será em relevo injetada juntamente a sola sendo que cada sola terá seu numero especificando conforme sua nume-

ração. 

 

MONTAGEM DO CABEDAL:  

O reforço da vista deverá ser colado e costurado na gáspea. As duas peças (gáspea e reforço da vista) devem estar posicionadas 

de maneira que suas bordas estejam alinhadas; 

As costuras da região frontal, traseira deverão ser executadas com costura dupla e distância entre as costuras de, no máximo, 2,8 

mm. Todas as costuras deverão conter, no mínimo, 3 pontos por centímetro linear, com linha 60 externa e interna, 100% polia-

mida; 

O traseiro deverá ser costurada seguindo-se referências de posição que existem na gáspea e utilizando costuras simples ; 

O contraforte deverá ser colado na região interna da gáspea, seguindo-se as referências de posição de ambas as peças; 

O forro do colarinho deverá ser costurado na região superior da gáspea, seguindo-se as referências de posição que existem na 

peça. Deverá ser costurado no avesso utilizando-se costura de 1 agulha. Esta costura deverá dar toda a volta na região interna da 

gáspea, contornando a vista para reforçar a fixação do reforço da vista; 

A espuma do colarinho deverá ser colada no avesso do tecido; 

O conjunto deverá ser virado para o lado interno do cabedal, fazendo com que o tecido forro  jacard fique na região de contato 

com o pé. As bordas do tecido deverão ser fixadas à gáspea mediante costura simples de 1 agulha; 

O forro da lingüeta deverá ser costurado ao avesso, utilizando-se costura de 1 agulha. Esta costura deverá terminar nos pontos de 

referência existentes na lingüeta. Após a peça deverá ser virada de modo que o tecido forro jacard fique em contato com o pé. O 

restante do contorno da lingüeta deverá ser costurado com costura de 1 agulha. 

 

 A lingüeta deverá ser subposta à vista e fixada por uma costura de 1 agulha. A costura deverá possuir entre 30 e 38 mm de com-

primento e ser feita com retrocesso para arremate. 

 

MONTAGEM DO SOLADO AO CABEDAL:  

Costurar a palmilha de montagem ao cabedal pelo processo de overlok (waster) 

Montar a peça na forma de alumínio  

Acionar a injeção da sola  

Desinformar o calçado já injetado  

Colocar em uma forma plástica  para ser fixado o salto  

Colar o salto no calçado injetado  

 

LONA:  

LONA 046 – ponto de arroz 

Características Norma Unidade Especificado 



Peso Astm-d-3776 
g/m

2
 

oz/jd2 
 

308,9 

9,1 
 

Densidade de Urdume Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

23,62 

60 
 

Densidade de Trama Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

6,69 

17 
 

Titulo Urdume Astm-d-3775 Ne 7/1 

Titulo trama Astm-d-3775 Ne 7/1 

Ligamento  – Panamá 2:2 

 

FORRO DA LONA (SARJA):  

FORRO 170 

Características Norma Unidade Especificado 

Peso Astm-d-3776 
g/m

2
 

oz/jd2 
 

233,21 

6,9 
 

Densidade de Urdume Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

32,09 

81,5 
 

Densidade de Trama Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

16,14 

41 
 

Titulo Urdume Astm-d-3775 Ne 14/1 

Titulo trama Astm-d-3775 Ne 14/1 

Ligamento  – Sarja 2/1 esq. 

 

LONA DUBLADA COM FORRO:  

Características Norma Unidade Especificado 

Largura ASTM-D-3774 
cm 153 

pol 60,2 

Espessura ASTM-D-1777 mm 1,225 

Ligamento  - Panamá 2:2 

Matéria Prima AATCC-20/20A % 100% CO 

Resistência a Tração - Urdume ASTM-D-1682 Kgf/cm 51,3 

Resistência a Tração - Trama ASTM-D-1682 Kgf/mm 25,9 

Alongamento - Urdume ASTM-D-1682 % 31,2 

Alongamento - Trama ASTM-D-1682 % 26,4 

Resistência a Rasgo - Urdume ASTM-D-1424 Kg 6,8 

Resistência a Rasgo - Trama ASTM-D-1424 Kg 9,5 

 

 

FOTOS ILUSTRATIVAS: 



 

  



ITEM 03 – TÊNIS COM CADARÇO. 

 

TÊNIS NUMERAÇÃO 25 AO 45, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

Características gerais 

Calçado tipo tênis; 

Constituído de um cabedal e de um solado com bi-densidade em borracha TR; unidos pelo processo de injeção direta; 

Cabedal na cor Azul Marinho, Pantone 19 3933 TC. 

Solado bicolor na cor cinza pantone 429C 

Cadarços em branco. 

Descrição das partes; cabedal e solado, que compõem o Calçado. 

 

CABEDAL; 

O Cabedal é constituído das seguintes partes: gáspea, aplique de cristal couraça (manta de não tecido),  lingueta, traseiro, 

gorgurão  ferradura, forro do colarinho e forro lingueta, contraforte, espuma do colarinho, espuma da lingueta , palmilha 

de acabamento, cadarço . 

 

 

GÁSPEA: 

Peça integrante do cabedal, situada na parte frontal do calçado na cor cor Azul Marinho, Pantone 19 3933 TC subindo 

pela região do peito do pé. Confeccionada em lona de algodão com forro de sarja, com 1,2 mm de espessura. A gáspea  é 

aplicada sobre uma manta de não tecido ( couraça )  que deverá ter gramatura de 120 g/m², tendo o produto acabado uma 

resistência ao rasgo longitudinal de, no mínimo 46 N e transversal de no mínimo 32 N e resistência sem danos ao mínimo 

de 100 mil flexões contínuas . 

GÁSPEA MANTA DE NÃO TECIDO 

 
 

APLIQUE DA GÁSPEA: 

Peça aplicada sobre a gáspea, constituída de material plástico pvc cristal transparente de 0.40 mm,  sendo silkado em três  

cores e aplicado sobre a ação de frequência (politron) a um tempo de sete segundos com resfriamento de cinco segundos . 

 
 

SILK:  

O silk será feito pelo processo denominado  de serigrafia com tintas a base de solvente sobre o plástico de pvc transparen-

te em três  cores sempre sendo que sua combinação será de acordo com a cor do cabedal . 



 

LINGUETA : 

Confeccionada em lona de algodão com forro de sarja, com 1,2 mm de espessura podendo haver variação de 10% + ou -,  

sendo na cor  Marinho, Pantone 193933 TC,  sendo  fixada na parte frontal da gáspea pelo processo de costura . 

LINGUETA 
FORRO

 

 

FORRO DA LINGUETA:  

Tecido costurado com ponto luva na lingüeta, confeccionada em tecido de poliéster (forro jacard) na cor branca com gra-

matura final de 132 g/m². O tecido é dublado a fogo com espuma de poliuretano, densidade mínima D20, com 3 mm de 

espessura . 

 

ESPUMA DA LINGUETA:  

Parte integrante do cabedal, constituída de uma peça de espuma de poliuretano com densidade mínima D33, com 5 mm de 

espessura localizada interna entre a lingüeta e o forro da lingueta. 

espuma  lingueta    
 

BRASÃO DA PREFEITURA:  

Será aplicado na lingueta, pelo processo denominado (transfer), Termo-Transferível, por aquecimento a uma temperatura 

de 110º à 120º graus. No tamanho de 4cm de altura (+ 1mm)  x 4cm de largura (+ 1mm)  . 

 

REFORÇO DA VISTA: 

Peça integrante do cabedal, situado sob a gáspea, na região da vista, cuja finalidade é aumentar a resistência ao rasgamen-

to da gáspea.  Material constituído em   pvc   com poliester  espessura  1.5 mm  podendo  haver variação de (até +- 0,1 

mm)  com gramatura de 750 g/m2 na cor  branca  . 

 
 

ATACADOR : 

Peça integrante do cano que passa através dos furos obtidos no reforço da vista. 

Constituído de fios trançados de Poliéster, com formato meia cana na cor branca. O comprimento total do atacador é de 

1.200mm, com ponteiras (acetato) de 15mm. 

 
 

FORRO DO CANO: 

Peça integrante do cabedal, confeccionada em tecido de poliéster (forro jacard), na  cor  Marinho, Pantone 193933 TC, 

com gramatura final de 132 g/m². O tecido é dublado a fogo com espuma de poliuretano, densidade mínima D20, com 3 

mm de espessura e costurado com ponto luva na região traseira da gáspea. 



 
 

ESPUMA DO CANO:  

Parte integrante do cabedal, constituída de uma peça de espuma de poliuretano com densidade mínima D33, com 15 mm de 

espessura e colada entre a gáspea e o colarinho. 

 
 

CONTRA FORTE: 

Peça situada na região do calcanhar, entre a gáspea e o forro do cano, com a finalidade de armar e enrijecer a região traseira do 

calçado. Constituído de resina termoplástica, com espessura mínima de  1,1 mm 

 
 

TRASEIRO:  

Peças sobrepostas integrantes ao cabedal, confeccionadas em sintético pvc com poliester 1.5 mm (até +- 0,1 mm) de es-

pessura, gramatura final de 750 g/m2 podendo haver  variação de 10% + ou - na cor branca  . 

  

GORGURÃO: 

Peça integrada ao traseiro de 10 mm tricolor de nylon tendo a finalidade de ajudar a vestir o calçado. 

 

SOLADO; 

Peça que acompanha todo o contorno da sola, sendo injetada, confeccionada com borracha copolímero blocado de butadieno – 

estireno. A peça deverá ter resistência ao rasgamento de no mínimo 25 Kgf/ cm e tensão de ruptura mínima de 100 kg/cm²,( 

copolímero blocado de butadieno – estireno )  na cor cinza Pantone 429C .  

O solado é injetado em borracha copolímero blocado de butadieno – estireno, conformado em matriz de alumínio, direta-

mente sobre o cabedal. Sua densidade 0,95 e dureza de 60 tem a finalidade de proporcionar uma maior flexibilidade. A 

parte que entra em contato com o chão deve ter uma abrasão no maximo 250 m
3
. 

Os desenhos presentes na sola devem apresentar profundidade entre 3,5  a 4 mm podendo ter formas variadas,  desde que 

tenha forma antiderrapante e que mantenha, a profundidade acima mencionada. Essa parte do solado ainda contém a nu-

meração do calçado.  

 

SALTO: 

Peça integrada a sola, sendo injetada confeccionada (copolímero blocado de butadieno – estireno) na dureza 70 densidade de 

0,98 g/cm
3
  na cor cinza Pantone 429C com furos laterais tendo como finalidade de amortecer o impacto do usuário ao contato 

com o chão. 

 

SOLA: 

TR Dados típicos 

Propriedades Valor unidade Norma 

Dureza 60 Shore A DIN 53505 

Densidade 0,95 g/cm
3
 DIN 53479 

Perdas por abrasão - Material com baixa abrasão DIN 53516 

Fluidez a 170
o
C 20 g/10 min ASTM D 1239P 

Flexão + 30.000 Ciclos DIN 53543 



Colagem 40 N/cm DIN 53273 

Contração 0,8 a 1,2 %  

Cor  Cinza  

 

SALTO: 

TR Dados típicos 

Propriedades Valor Unidade Norma 

Dureza 70 Shore A DIN 53505 

Densidade 0,98 g/cm
3
 DIN 53479 

Perdas por abrasão 250 mm
3
  

Fluidez a 170
o
C 20 g/10 min ASTM D 1239P 

Flexão +30.000 Ciclos DIN 53543 

Contração 0,8 à 1,2 %  

Cor  Cinza DIN 53516 

 

PALMILHA DE ACABAMENTO: 

Constituída de tecido meia malha de algodão na cor  Marinho, Pantone 193933 TC com gramatura de 90 a 100 g/m2 uni-

do a uma placa de Etil Vinil Acetato EVA  quimicamente reticulado, com densidade de 90 Kg/m3 e com espessura de 4,0 

mm,   podendo haver variação de + ou – 1 mm . 

 

Características Norma Unidade Especificado 

Densidade IO 8.2.3/9 Kg/m
3
 81 - 99 

Espessura IO 8.2.3/7 mm 4,5 - 5,5 

Tensão de Ruptura 
Longitudinal 

IO 8.2.3/6 
Kpa mín. 900 

Transversal Kpa mín. 700 

Alongamento 
Longitudinal 

IO 8.2.3/6 
% mín. 100 

Transversal % mín. 150 

Compressão 

10% 

IO 8.2.3/1 

Kpa > ou = 50 

25% Kpa > ou = 90 

50% Kpa > ou = 180 

Dureza - Shore A 30 ± 5 

Deformação permanen-

te 22h, 25%, 23°C 

0,5h 
IO 8.2.3/2 

% máx. 10 

24h % máx. 05 

Deformação permanen-

te 22h, 50%, 23°C 

0,5h 
IO 8.2.3/2 

% máx. 30 

24h % máx. 15 

Resistência a Bactérias e Fungos - - OK 

Absorsão de água após 28 dias DIN 53 433 % VOL. < ou = 1,0 

 

NUMERAÇÃO DO CALÇADO: 

A numeração será em relevo injetada  juntamente a sola sendo que cada sola terá seu número. 

 

MONTAGEM DO CALÇADO 

MONTAGEM DO CABEDAL 

  

 

O reforço da vista deverá ser colado e costurado na gáspea. As duas peças (gáspea e reforço da vista) devem estar posicionadas 

de maneira que suas bordas estejam alinhadas; 

As costuras da região frontal, traseira deverão ser executadas com costura dupla e distância entre as costuras de, no máximo, 2,8 

mm. Todas as costuras deverão conter, no mínimo, 3 pontos por centímetro linear, com linha 60 externa e interna, 100% polia-

mida; 

O traseiro deverá ser costurado seguindo-se referências de posição que existem na gáspea e utilizando costuras duplas ; 

O contraforte deverá ser colado na região interna da gáspea, seguindo-se as referências de posição de ambas as peças; 



O forro do colarinho deverá ser costurado na região superior da gáspea, seguindo-se as referências de posição que existem na 

peça. Deverá ser costurado no avesso utilizando-se costura de 1 agulha. Esta costura deverá dar Toda a volta na região interna da 

gáspea, contornando a vista para reforçar a fixação do reforço da vista; 

A espuma do colarinho deverá ser colada no avesso do tecido; 

O conjunto deverá ser virado para o lado interno do cabedal, fazendo com que o tecido forro jacard fique na região de contato 

com o pé. As bordas do tecido deverão ser fixadas à gáspea mediante costura simples de 1 agulha; 

O forro da lingüeta deverá ser costurado ao avesso, utilizando-se costura de 1 agulha. Esta costura deverá terminar nos pontos de 

referência existentes na lingueta. Após a peça deverá ser virada de modo que o tecido forro jacard fique em contato com o pé. O 

restante do contorno da lingueta deverá ser costurado com costura de 1 agulha. 

A lingueta deverá ser subposta à vista e fixada por uma costura de 1 agulha. A costura deverá possuir entre 30 e 38 mm de com-

primento e ser feita com retrocesso para arremate. 

 

MONTAGEM DO SOLADO AO CABEDAL 

Costurar a palmilha de montagem ao cabedal pelo processo de overlok (waster) 

 Montar a peça na forma de alumínio  

Acionar a injeção da sola  

Desinformar o calçado já injetado  

Colocar em uma forma plástica para ser fixado o salto  

Colar o salto no calçado injetado  

LONA: 

LONA 046 – PONTO DE ARROZ 

Características Norma Unidade Especificado 

Peso Astm-d-3776 
g/m

2
 

oz/jd2 
 

308,9 

9,1 
 

Densidade de Urdume Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

23,62 

60 
 

Densidade de Trama Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

6,69 

17 
 

Titulo Urdume Astm-d-3775 Ne 7/1 

Titulo trama Astm-d-3775 Ne 7/1 

Ligamento  – Panamá 2:2 

FORRO DA LONA (SARJA): 

FORRO 170 

Características Norma Unidade Especificado 

Peso Astm-d-3776 
g/m

2
 

oz/jd2 
 

233,21 

6,9 
 

Densidade de Urdume Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

32,09 

81,5 
 

Densidade de Trama Astm-d-1059 
cm 

pol 
 

16,14 

41 
 

Titulo Urdume Astm-d-3775 Ne 14/1 

Titulo trama Astm-d-3775 Ne 14/1 

Ligamento  – Sarja 2/1 esq. 

LONA DUBLADA COM FORRO: 



Características Norma Unidade Especificado 

Largura ASTM-D-3774 
cm 153 

pol 60,2 

Espessura ASTM-D-1777 mm 1,225 

Ligamento  - Panamá 2:2 

Matéria Prima AATCC-20/20A % 100% CO 

Resistência a Tração - Urdume ASTM-D-1682 Kgf/cm 51,3 

Resistência a Tração - Trama ASTM-D-1682 Kgf/mm 25,9 

Alongamento - Urdume ASTM-D-1682 % 31,2 

Alongamento - Trama ASTM-D-1682 % 26,4 

Resistência a Rasgo - Urdume ASTM-D-1424 Kg 6,8 

Resistência a Rasgo - Trama ASTM-D-1424 Kg 9,5 

 

FOTOS ILUSTRATIVAS 

 

 
 

 

 


