Linha de bordado Sunbrella®
Dicas para um excelente bordado

A linha de bordado da Sunbrella é um produto revolucionário para bordar que leva a firmeza das cores e
a durabilidade contra o clima dos tecidos Sunbrella, líderes do setor, para a costura decorativa. A linha de
bordado da Sunbrella abre infinitas possibilidades de personalização de produtos para áreas externas e
internas, permite fácil lavagem e possibilita a criação de lindos bordados que duram por toda a vida útil
do produto. A linha de bordado da Sunbrella pode ser usada para almofadas decorativas, monogramas,
coberturas de barcos, guarda-chuvas de hotéis, bolsas e acessórios, toldos e tendas, e muitas outras utilidades.

A linha de bordado da Sunbrella foi totalmente testada e aprovada por bordadeiras especialistas.
Para melhores resultados, siga as seguintes orientações:

• A linha de bordado da Sunbrella é feita para proporcionar uma ótima
cobertura e costurabilidade para uma ampla gama de utilidades em
áreas internas e externas. É produzida a partir de um fio tecido e é
maior do que o filamento contínuo comum de poliéster ou do que as
linhas de bordar de raiom. Consequentemente, o brilho e a aparência
são diferentes de um fio de bordar comum de filamento contínuo.
• Devido ao tamanho, certifique-se de que uma agulha de tamanho
apropriado está sendo utilizada. A agulha recomendada é 90/14.
• Como é a prática comum, tenha certeza de que as especificações
dos ganchos estão corretas para o tamanho da agulha. Excesso
de fio ou quebra da linha da bobina podem ser um indicativo de
especificações incorretas.
• A bordadeira deve certificar-se de que o desenho do bordado
está devidamente digitalizado e configurado para a linha de bordar da
Sunbrella devido ao seu tamanho e aparência maiores. O comprimento
e a densidade do ponto devem ser ajustados para minimizar a colocação
de muitos pontos no mesmo lugar, o que provocaria uma distorção e
excesso de ruptura de linha. Isto também garante que a cobertura seja
maximizada. Um ponto de referência seria uma redução de 30% no
número de pontos, no entanto, cada padrão é diferente e a contagem
real de pontos e a digitalização devem ser adaptadas às necessidades
visuais e de desempenho da bordadeira.
• Pode haver limitações de desenho ao bordar com a linha de bordado
da Sunbrella. Não é aconselhável a utilização da linha de bordado da
Sunbrella para letras pequenas ou padrões com muitos detalhes, nos
quais muitos pontos podem ser colocados uns sobre outros.
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• Por ser produzido a partir de um fio tecido, o desprendimento de
partículas ou descamação é normal, pois as fibras são soltas durante
o processo de bordado. Certifique-se de que as barras de agulhas
e as áreas da máquina de bobina sejam limpas com frequência.
• Para minimizar interrupções ao bordar com a linha de bordado da
Sunbrella, certifique-se de que os equipamentos estejam em perfeito
estado de funcionamento. Certifique-se de que todos os pontos
de contato da rosca estejam sem bordas irregulares e rebarbas, e
que sejam usadas novas agulhas. É recomendada a configuração de
velocidade da máquina em 600 pontos por minuto. As configurações da
máquina variam com base no desenho do bordado, tipo de máquina e
tecido de base.
• Verifique se as configurações de tensão dos fios estão ajustadas de
forma adequada para obter a aparência de ponto e o desempenho da
linha conforme desejado. Se as quebras da linha ocorrerem devido a
excesso de tensão, a função de tensão automática pode precisar ser
desligada em determinados tipos de máquinas.
• Ao bordar com a linha de bordado da Sunbrella, é recomendado
usar apenas bobinas da Sunbrella. Isso garante que as vantagens
de usar a linha de bordado da Sunbrella não sejam comprometidas pela
bobina escolhida.
• Se a intenção for obter impermeabilidade à água para o desenho
do bordado, é recomendado o uso de 303® Fabric GuardTM após
o processo de bordado ser concluído. Instruções para a aplicação
do produto impermeabilizante à água podem ser encontradas em
cada embalagem.
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