
BIOAMIDA
Fio eco-friendly



A BIOAMIDA É UM BIOPOLÍMERO
PRODUZIDO A PARTIR DE BIOMASSA
VEGETAL (MILHO GENETICAMENTE

MODIFICADO PARA USO INDUSTRIAL
RENOVÁVEL) E MICROORGANISMOS. 

FIO SUSTENTÁVEL QUE DÁ
CARACTERÍSTICAS INCRÍVEIS

AO SEU PRODUTO FINAL!

+ 



0%

Quantidade  de  corante
no  banho  após  80

minutos  de  tingimento

REDUZ  TRATAMENTO  DE
EFLUENTE  E  POSSIBILITA

REUSO  DE  ÁGUA

Bioamida tinge com corante ácido.



Para bioamida com 40

minutos já atinge a cor

desejada e solidez.

MENOS  TEMPO
DE
TINGIMENTO

MENOR
TEMPERATURA  DE

TINGIMENTO

Temperatura de

tingimento

70 ºC

2% de corante



Testes de solidez



Testes de solidez da cor

SOLIDEZ  À  LAVAGEM
Pouquíssima alteração da cor, onde a maioria

dos corantes aprensentou nota 4-5, ou seja,

houve alteração, mas quase imperceptível ao

consumidor final.  Notas excelentes também

quanto a transferência de corante para um

tecido de poliamida durante a lavagem. Assim,

produto não possui chance de manchar outras

fibras no consumidor final.

SOLIDEZ  À  FRICÇÃO
Com todos os corantes apresentou nota máxima

5, assim seu produto final não irá perder a cor

devido a fricção durante o uso.

SOLIDEZ  AO  SUOR
Pouquíssima alteração da cor, tanto em

meio alcalino e ácido. Em meio alcalino

houve uma transferência maior de cor para a

poliamida, entretanto ainda dentro dos

padrões atuais de mercado.

SOLIDEZ  À  ÁGUA
Comportamento muito parecido com a

solidez a lavagem, pouca alteração de cor e

também pouca transferência para o tecido

de poliamida.



BIOAMIDA  TRANSPORTA
MAIS  O  SUOR

O suor produzido é transportado para fora

do tecido mais rapidamente,

proporcionado maior conforto térmico

durante atividades esportivas ou dias

muito quentes.

BIOAMIDA  ABSORVE  MAIS
ÁGUA

4,5% regain, quase 9x mais que o Poliéster

(0,5%) e para parâmetro o algodão tem

regain de 8,5% .

SENSAÇÃO DE FRESCOR E
FIBRA NATURAL 



Fio texturizado dTex 78/68 seção
transversal redonda brilhante 

Fio texturizado dTex 78/68 seção
transversal redonda semi opaco

Fio texturizado dTex 78/68 seção
transversal redonda opaco

Títulos
disponíveis



Ótimo toque
BIOAMIDA  TEM  MAIS
CARGAS  LIVRES

A estrutura molecular da bioamida

proporciona maiores interações

químicas, possuindo muitas cargas

livres, assim como a estrutura da seda.

Dessa maneira apresenta um ótimo

toque, onde dependendo da estrutura

de malha/tecido se assemelha muito a

seda. 



ROUPAS  ESPORTIVAS
Fitness,, yoga, corrida, ciclismo, entre outros

esportes

ACESSÓRIOS
Mochilas, chapéus, bolsas e até mesmo

calçados.

MODA  ÍNTIMA .

Lingeries, biquinis, cuecas, entre outras

aplicações.

VESTUÁRIO  CASUAL
Masculino e feminimo, em malha e tecido

plano.

APLICAÇÕES
Os tecidos produzidos com Bioamida podem dar origem a vários

tipos de peças e acessórios.



Huading possui as seguintes certificações:

ISO 14001: Sistema de gestão ambiental

ISO 9001: Sitema de gestão de qualidade

OHSAS/OHSMS: Sistema de gestão de

segurança e saúde ocupacional

OEKO-TEX standard 100 em período de

aprovação para a Bioamida

Green Fiber em período de aprovação

para a Bioamida.

Certificações



Como entrar em contato

Nosso escritório

Rua Dr. Antônio Haffner - Blumenau - SC

Telefone

(47) 3232-7576

(47) 9 9724-3545

E-mail
marketing@ctmfios.com.br


