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HEROS - це спеціалізована плетена нитка, виготовлена із 100% поліефірного волокна. Підбір фізико-
механічних властивостей і особливо висока естетика шва роблять цю плетінку унікальною. Високий опір 
на розрив, опір тертю, оптимальна структура і щільність переплетення гарантують відмінні результати для 
застосування у виробництві і експлуатації готових виробів. 

HEROS рекомендується, зокрема, для: перешивання і пришивання низів взуття, виконання міцних 
з'єднують і декоративних швів у взуттєвій промисловості, стьобання меблевих оббивок, ручного шиття, 

пошиття околиша, пошиття вітрил і виробництва жалюзі. 

 

HHEEKKTTOORR- плетена нитка призначена для спеціалізованого обладнання, що використовується у 
виробництві взуття. Нитка характеризується м'якістю, низьким коефіцієнтом тертя і відмінними пошивними 
властивостями. Оптимальний підбір фізико- механічних параметрів забезпечує відмінні результати її 
застосування як у виробництві, так і під час експлуатації готових  виробів .  

На додаток до взуттєвої промисловості ГЕКТОР плетена нитка використовується в наступних галузях: 

- м'які меблі 

- шкіра 

-галантерея 
Плетені нитки відповідають всім вимогам для безпечного 
продукту, що містяться в чинному законодавстві. 

 

специфікації Heros Hektor 0,6 Hektor 0,8 Hektor 1,0 Hektor 1,2 

Товщина (мм) 1,0 0.6 0.8 1,0 1.2 

Міцність на розрив [CN] 14 500 10 000 15 000 22 000 30 000 

Рекомендований номер голоки [№] 230-250 120-200 180-230 200-250 200-250 

Доступні намотки [м] 500 1 500 1 000 750 500 

Міцність на: Heros Hektor 

 стандарт значення значення 

світло PN-EN 20105-В02 мінімум 4 мінімум 4 

вода BS EN ISO 105-Е01 мінімум 4 мінімум 3 - 4 

сухе тертя BS EN ISO 105-Х12 мінімум 4 мінімум 4 

прання BS EN ISO 105-С06 мінімум 4 мінімум 3 - 4 

хімічна чистка BS EN ISO 105-D01 мінімум 3  

стійкість до високих 
температур: 

 

температура розм'якшення 180 - 200 °С 180 - 200 ° С 

Температура плавління понад 
250°С  

250 & deg; С 

фізичні і механічні властивості:   

гігроскопічний макс 0,4% макс 0,4% 
 

Кольори відповідно до колірної карти -  TYTAN, HEKTOR, HEROS  циліндричні котушки на подвійному диску. 

 

 

ВИРОБНИК:ARIADNA S.A. FABRYKA NICI                                                                                                                                                                                                              
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК: Компанія «ФІАНСО»  01021, м.Київ Вул. Кловський узвіз, буд 5, www.fianso.com.ua                                                                                   
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