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1. Físicos:
• Gramatura
• Espessura
• Densidade

2. Químicos:
• Repelência à água
• Repelência ao óleo
• Solidez da cor a lavagem
• Capacidade de absorção

3. Microbiológicos:
• Resistência aos microorganismos
• Atividade antibacteriana – análise qualitativa e quantitativa
• Atividade antimicrobiana em carpetes
• Atividade fungicida em tecidos

4. Colorimétricos:
• Determinação do fator de proteção solar
• Grau de brancura
• Medição de cor

5. Flamabilidade:
• Exposição ao calor radiante
• Ensaio de fogo repentino
• Proteção para soldadores e bombeiros
• Proteção contra riscos térmicos em luvas

6. Toxicidade:
• Determinação de metais pesados
• Proteção contra vetores (insetos)

7. Calibração de equipamentos de medição colorimétrica:
• Calibração de espectrofotômetros
• Calibração de padrões de cor

PARA FARDAMENTO
Ensaios laboratoriais têxteis

Prestação de Serviços de Ensaios laboratoriais para fardamento realizados em modernos laboratórios com equipe altamente 

qualificada, que garante a excelência na execução de mais de 300 serviços metrológicos em materiais têxteis. Os mais de 70 ensaios 

acreditados junto ao INMETRO garantem confiabilidade e rastreabilidade, com padrões nacionais e internacionais, além de permitir 

avaliações de conformidade.
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SOME OF THE TESTS OFFERED:

1. Physicals:
• Weight
• thickness
• Density

2. Chemicals:
• water repellency
• Oil repellency
• Color fastness to wash
• Absorption capacity

3. Microbiologicals:
• Resistance to microorganisms
• Antibacterial activity - qualitative and quantitative analysis
• Fungicide activity on fabrics

4. Colorimetric:
• Determination of the sun protection factor
• the degree of whiteness
• color measurement

5. Flammability:
• Radiant heat exposure
• the flash fire test
• Protection for welders and firefighters
• Protection against thermal hazards on gloves

6. Toxicity:
• Determination of heavy metals
• Protection against vectors (insects)

7. Calibration of colorimetric measurement equipment:
• Calibration of spectrophotometers
• Calibration of color standards

FOR MILITARY UNIFORMS
Textile laboratory tests

Provision of laboratory testing services for uniforms performed in modern laboratories with a highly qualified team, which guarantees

excellence in the execution of more than 300 metrological services in textile materials. The more than 70 tests accredited by INMETRO

guarantee reliability and traceability, with national and international standards, in addition to allowing conformity assessments.
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