
Anexo 2:

PARTES FABRICADAS

SAATI Filtration tem a capacidade de engenharia de tecidos em produtos acabados ou 
parcialmente acabados.

Graças ao processamento de equipamentos e longa experiência, a SAATI fornece 
tecidos cortados, consistência de lote a lote e peças fabricadas sob medida de alta 
qualidade, em quase todas as formas solicitadas.

Alguns exemplos de nossas capacidades de fabricação:

 Fita (A1-B1-C1)
 Formas (A11 - C11-C12-D12)
 Tubo, duas extremidades abertas (A7)
 Cartucho plissado (C14)
 Sombra simples fta tubular (C5)
 Bolsa de biópsia com ou sem abas (C10)
 Capa única ou múltiplas formas (C11)
 Dupla costura fta tubular (B2-C2)

Esses itens são apenas uma ilustração da possível gama de peças de fabricação. A 
gama completa de produtos está disponível a pedido.

PRODUTO

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO

FRIO CALOR UNISONICOS LASER

A B C D

Contínuo
e fitas

tubulares

1 Fita Fita Fita  

2  
Fita tubular com

costura dupla
Fita tubular com

costura dupla
 

3  
Fita de camada

múltipla
Fita de camada

múltipla
 

4   
Fita tubular de

camada múltipla
 

5   
Fita tubular de costura

única
 

Tubos e
retângulo

s
(e

6

Seguimento de filtro,
dois lados corte de

calor, dois lados corte
frio

Retângulo, quatro
lados

Corte de calor

Retângulo, quatro
lados

Corte ultra-sônico
 



produtos
similares)

7
Tubo, duas

extremidades abertas
(De B2, C5, C4, C5)

Tubo, duas
extremidades abertas,

Corte de fio quente
(de C5)

Tubo, dois lados
Corte ultra-sônico,
dois lados corte frio

 

8   
Tubo, uma

extremidade selada
(De B2, C2, C4, C5)

Tubo, duas
extremidades abertas,
Corte a laser (de C5)

9   

Execução especial do
tubo

(Única / camada
dupla)

 

10   
Bolsa de biópsia com

ou
Sem abas

 

Formas
cortadas

11   
Parte plotada

(Camada única ou
múltipla)

 

12
Parte perfurada a frio

  (camada única)
 

Parte perfurada
(Camada única ou

múltipla)

Formas de camada
única,

corte à laser

Tecidos
plissados

13
Pacote plissado (corte

frio transversal)
 

Pacote plissado
(Corte ultra-sônico)

 

14   
Cartuchos plissados

(Selado por ultra-som)
 

Em forma
cônica

(truncado)

15

Corte de borda aberta

 Costura única Corte de borda aberta

16  
Costura dupla

(Camada única /
dupla)

 

Quanto à obtenção de uma lista completa dessas especifcaççes (especialmente para a
combinação de tecido / confguração de produto particular), contate diretamente a 
SAATI S.p.A. De acordo com nossa política de melhoria contínua de nossos produtos, 
as especifcaççes técnicas acima estão sujeitas a alteraççes.

Endereços

SAATI S.p.A - Sede Via Milano 14 22070 Appiano Gentile (Co) Itália T: +39 031 9711 F: 
+39 031 933392 Email: info.IT@saati.com Website: www.saati.com
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(864) 601 8300

SAATI Technical Fabric (Tianjin) Co., Ltd. Cruz de Saida 2ª Estrada e Saida Avenida 
Século, Xiqing Área de Desenvolvimento Econômico, 300385, Tianjin P.R.C T: +86 22 
23960843

http://www.saati.com/



