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A SDC Enterprises Limited, com mais de 85 anos de experiência relevante, é reconhecida e confiável a nível 

global como fornecedor de preferência de consumíveis de teste da estabilidade das cores para utilização em 

procedimentos de teste BS, EN e ISO. Cada vez mais especificados por muitos dos principais retalhistas a 

nível mundial, os produtos da SDCE - desenvolvidos por utilizadores para utilizadores desde 1926 - estão 

agora firmemente reconhecidos como o padrão da indústria pelas organizações dedicadas à manutenção da 

qualidade dos produtos e da reputação das marcas. 

Salvaguardando o risco de reclamações e litígios dispendiosos antes de ocorrer o 
fabrico e de ter sido acrescentado o valor da marca, garantem que o produto final 
é produzido de acordo com um padrão consistente e mensurável. Níveis estritos 
de tolerância e procedimentos de controlo de qualidade meticulosos garantem que 
os materiais de teste da SDCE oferecem uma confiança inabalável no produto. 
Resultados preocupantes e o desgaste ao longo do tempo são eliminados.

As marcas são tão importantes para as empresas 
atualmente que são encaradas como ativos nos balanços

A SDC Enterprises está a ajudar as empresas a 
protegerem os seus ativos a nível mundial.
Tanto no trabalho com instalações internacionais de testes, na disponibilização de 
informações através de e-mail ou na disponibilização de aconselhamento técnico e 
serviços através de distribuidores locais, a SDC Enterprises está comprometida em 
fazer com que as normas internacionais relativas à estabilidade das cores estejam ao 
alcance da indústria da coloração a nível global.

Fiabilidade à escala mundial

•   Fabricados em conformidade estrita com os critérios do sistema de qualidade ISO 9001.

•   Especificações definidas

•   Rastreabilidade da totalidade do lote

•   Testes de desempenho incluídos (além dos testes de conformidade)

•   Teste de produtos com acreditação independente 

•   Continuidade ao longo de períodos de tempo alargados

•   Se necessário, certificados de conformidade

Continuidade  
do produto
A utilização de lotes principais padrão para os testes 
comparativos de cada lote, combinada com os 
testes de conformidade efetuados por autoridades 
de teste independentes (efetuados por laboratórios 
acreditados pelo Serviço de Acreditação do Reino 
Unido), garantem a continuidade mais próxima 
possível dos produtos ao longo do tempo. Os 
utilizadores finais podem estar confiantes de que 
resultados preocupantes ou desgaste ao longo do 
tempo não podem ocorrer devido a materiais de 
teste variáveis ao utilizar produtos da SDCE – o que 
é vital na redução do risco de perdas consequenciais 
devido a classificações erróneas dos testes.

Ao utilizarem produtos da SDCE, os clientes de todo 
o mundo podem agora desfrutar da segurança e 
confiança de lidar com uma organização devotada 
à proteção dos fabricantes e retalhistas dos custos 
associados aos produtos não aprovados para a 
finalidade a que se destinam. Quando comparados 
com este risco e os custos envolvidos – já para não 
mencionar o tempo necessário para voltar a testar 
resultados não fiáveis – os materiais de teste da 
SDCE representam um valor excecional pelo dinheiro 
investido.
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Não são utilizados óleos na tecelagem no fabrico de 
SDCE Multifibra, prevenindo assim a necessidade 
do processamento húmido e tratamentos por calor 
subsequentes que constituem uma potencial fonte de 
inconsistência e contaminação. Isto oferece um produto 
estável em termos de dimensão que não sofre de 
deslizamentos/separação de fios ou esgaçamentos durante 
os procedimentos de teste.

SDCE Multifibra é sujeito a procedimentos rigorosos 
de controlo de qualidade, efetuados por laboratórios 
independentes acreditados pelo Serviço de Acreditação 
do Reino Unido. Todos os testes são efetuados contra 
uma especificação definida e contra um lote principal 
retido do fio, assim como da fase do tecido. Isto garante a 
consistência no comportamento perante as manchas e não 
apenas uma simples conformidade. 

SDCE Multifibra DW, LyoW
®
 e SLW

Principais vantagens
•   Construção com largura estreita para economia, facilidade de 

manuseamento e estabilidade na utilização.

•   Lotes totalmente rastreáveis testados contra um padrão principal 
interno para garantir uma continuidade excelente desde o 
primeiro lançamento.

•   Sem lavagem e posterior secagem – elimina as fases do 
processo que constituem um risco para a continuidade ao longo 
do rolo e da largura.

•   Segurança para os especificadores dos testes de que multifibras 
contrafeitas ou de imitação não são utilizadas, conduzindo a 
erros potencialmente erróneos e dispendiosos.

•   Os responsáveis pela condução dos testes podem demonstrar 
aos clientes o seu compromisso para com a qualidade através 
do uso exclusivo de SDCE Multifibras genuínas.

SDCE Tecido Multifibras DW
2115 SDCE Multifibra DW 

rolo de 
10 metros

2120 SDCE Multifibra DW 
rolo de 
50 metros

2133 SDCE Multifibra DW 10 x 4 cm 
Embalagem de 
250 peças

2143 SDCE Multifibra DW 10 x 5 cm 
Embalagem de 
200 peças
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SDCE Multifibra pode ser utilizado como um tecido adjacente em muitos dos testes de estabilidade das cores 

da Série C e da Série E de ISO 105 para os testes de estabilidade das cores e também está em conformidade 

com as especificações de teste de estabilidade das cores de muitas cadeias de lojas.



SDCE Multifibra LyoW
®

SDCE Multifibra SLW

Desenvolvido pela SDC Enterprises em 2013, originalmente 
para a M&S Plc., SDCE LyoW® substitui o componente Acetato, 
considerado como já não relevante do ponto de vista comercial para 
vestuário geral, com um componente de Celulose Regenerada que 
oferece um nível ótimo de manchas para prever de forma precisa 
o desempenho em relação às manchas dos principais tipos de 
Celulose Regenerada (Lyocell, Modal e Viscose) assim como as 
respetivas misturas.

Para distinguir rapidamente entre SDCE Multifibra LyoW® e Multifibra do 
tipo DW, a SDCE posicionou o seu fio de segurança na ourela em conjunto 
com o componente de Lyocell, enquanto SDCE Multifibra DW possui o fio 
de segurança no mesmo lado da lista de lã, sendo a lã o componente mais 
facilmente identificável.

SDCE Multifibra LyoW®

 
Fio de 

segurança
Celulose 

Regenerada
Algodão Nylon Poliéster Acrílico Lã

2165 SDCE Multifibra LyoW® (rolo de 10 metros) 10 m

2170 SDCE Multifibra LyoW® (rolo de 50 metros) 50 m

2183 SDCE Multifibra LyoW® Embalagem de 250 10 x 4 cm (Embalagem de 250)

2191 SDCE Multifibra LyoW® Embalagem de 200 revestidos de fios de metal  
10 x 5cm (Embalagem de 200)

Desenvolvido pela SDC Enterprises em 2014, para uma marca de 
retalho importante sedeada na Alemanha, SDCE Multifibra SLW 
possui 5 componentes de fibra em comum com SDCE Multifibra 
DW mas inclui a adição de Celulose Regenerada (RC) e Seda. O 
componente de celulose regenerada oferece um nível ótimo de 
manchas para prever de forma precisa o desempenho em relação 
às manchas dos principais tipos de Celulose Regenerada (Lyocell, 
Modal e Viscose), assim como as respetivas misturas, utilizadas 
no vestuário geral, enquanto o componente de seda permite a 
avaliação de manchas em vestuário e lingerie de seda, assim 
como as misturas que contêm seda. 

SDCE Multifibra SLW é um tecido de teste constituído por sete 
componentes de fibra diferentes. É produzido com uma tecelagem 
estreita e contém os seguintes componentes

SDCE Multifibra SLW
 
Seda Celulose 

Regenerada
Algodão Nylon Poliéster Acetato Lã Fio de se-

gurança

2195 SDCE Multifibra SLW (rolo de 10 metros) 10 m

2200 SDCE Multifibra SLW (rolo de 50 metros) 50m
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Os tecidos adjacentes são fabricados de acordo com as especificações de  

ISO 105 e testados para avaliar a continuidade histórica utilizando padrões internos.

•   Todos os lotes são testados contra um padrão principal interno para garantir uma 
continuidade excelente ao longo do tempo.

•  Rastreabilidade da totalidade do lote.

•   Inspeção a 100% para deteção de falhas de construção.

Tecido de fricção com fio de algodão 
Para utilização no teste da estabilidade de fricção em seco ou húmido de têxteis ISO 105 X12.

•   O fio de algodão SDCE é fabricado num ambiente limpo para garantir que existe um risco 
mínimo de contaminação com fibras (fiapos) com agentes abrilhantadores óticos.

Tecidos adjacentes
Tecido 
acrílico 

Tecido de 
algodão

Poliamida  
(Nylon 6,6)

Poliéster Lã Viscose

Para utilização como um tecido adjacente durante o teste de tecidos para 
determinar a estabilidade das cores durante a lavagem e os testes de 
contacto húmido do Grupo C e do Grupo E de ISO 105.

Sarja de algodão 

Utilizado para produzir sacos para o teste de limpeza a seco ISO  
105 D01.

Película em PVC pigmentada branca
De acordo com o especificado em BS EN ISO X10

SDCE Tecidos de teste padrão
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SDCE Tecidos de teste padrão
1105 SDCE Acrílico ISO 105 F05 por metro

1120 SDCE Acrílico  Embalagem de 5 metros

1205 SDCE Sarja de algodão ISO 105 D01 por metro

1220 SDCE Sarja de algodão Embalagem de 5 metros

1305 SDCE Fio de algodão (largo) ISO 105 F09  por metro

1320 SDCE Fio de algodão Embalagem de 5 metros

1323
SDCE Fio de algodão 5 x 5 cm 
(Revestido de fios de metal) - Fricção

Embalagem de 500 peças

1324
SDCE Fio de algodão 5 x 5 cm 
(Extremidades de corte direito) - Fricção

Embalagem de 500 peças

1351
SDCE Fio de algodão 5 x 5 cm 
(Revestido de fios de metal) - Resistência 
à água

Embalagem de 50 peças

1505 SDCE Sarja de algodão ISO 105 F02 por metro

1520 SDCE Sarja de algodão Embalagem de 5 metros

1531
SDCE Sarja de algodão 10 x 4 cm 
(Revestido de fios de metal) - Manchas/
lavagem

Embalagem de 50 peças

1605 SDCE Poliamida 6,6   ISO 105 F03 por metro

1620 SDCE Poliamida 6,6 Embalagem de 5 metros

1705 SDCE Poliéster ISO 105 F04 por metro

1720 SDCE Poliéster Embalagem de 5 metros

1805 SDCE Viscose Rayon ISO 105 F02 por metro

1820 SDCE Viscose Rayon Embalagem de 5 metros

1855
SDCE Película em PVC pigmentada 
branca 10 x 4 cm BS EN ISO 105 
X10:1996

Embalagem de 300 peças

1920 SDCE Lã Embalagem de 5 
metros

1930 SDCE Lã ISO 105 F01 por metro

1931 SDCE Lã 10 x 4 cm (Revestido de 
fios de metal)

Embalagem de 50 
peças
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A SDC Enterprises combinou os seus vastos conhecimentos e controlo de qualidade de 
tecidos, teste de têxteis, tintura e continuidade do desempenho técnico para desenvolver 
um conjunto de tecidos para melhorar os controlos à disposição de organizações 
envolvidas no teste de têxteis.

A utilização destes tecidos disponibiliza uma forma simples e eficaz aos laboratórios, 
tanto organismos de teste como organismos internos dos fabricantes, para implementar 
procedimentos de verificação ou controlo para os respetivos testes. 

SDCE Tecidos de verificação

Tecidos de correlação
 À disposição, de retalhistas e organizações responsáveis 
por esquemas de acreditação, encontra-se uma linha 
similar de tecidos de correlação. Apesar destes tecidos 
abrangerem os mesmos métodos de teste da linha de 
verificação, em vez da continuidade a longo prazo dos 
resultados, estes produtos variam consoante o lote 
para garantir resultados diferentes e a rastreabilidade 
de esquemas individuais de acreditação. Um serviço de 
desenvolvimento exclusivo está também à disposição 
para trabalhar com retalhistas de forma a produzir 
tecidos de correlação que se encontrem dentro da 
própria tolerância acordada dos resultados.

SDCE Tecidos de verificação
2950 SDCE Tecidos de verificação por metro

2955 SDCE Tecidos de verificação   por metro

2960 SDCE Tecidos de verificação de 
resistência a borbotos 

por metro

2965 SDCE Tecidos de verificação de 
resistência a fios puxados

por metro

3000 SDCE Tecido de correlação de cores por metro

3005 SDCE Tecido de correlação física por metro

3010 SDCE Tecido de correlação de 
resistência a borbotos

por metro

3015 SDCE Tecido de correlação de 
resistência a fios puxados

por metro
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Padrões de estabilidade leve 1 a 8
São constituídos por uma série de 8 tecidos de lã tingidos com tingimentos azuis 
especificados para conferir aos panos de lã em tons de azul uma estabilidade leve muito 
baixa a uma estabilidade leve muito elevada. Foram uma escala numérica de 1 a 8 na 
qual 1 representa a estabilidade leve mais baixa e 8 a melhor estabilidade leve. Isto 
permite que os tecidos sejam classificados, utilizando uma escala de cinzentos para 
alterações na cor, para determinar a correlação com o desempenho durante a utilização. 
São utilizados na série de testes ISO 105 B.

Tecidos de controlo de humidade
Estes são tecidos de algodão tingidos com azoico com propriedades de esbatimento 
especificadas, que variam com a quantidade de humidade relativa. São utilizados como 
uma ferramenta de calibração para testes de estabilidade leve. Quando a humidade 
relativa da máquina de teste de estabilidade leve está definida corretamente, irá esbater 
a uma taxa idêntica à do padrão de estabilidade leve Número 5. 

SDCE Tecidos de estabilidade leve
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SDCE Tecidos de estabilidade leve
2821 SDCE Lã azul N.º 1 - BW1-8: ISO B01-B05 por padrão

2822 SDCE Lã azul N.º 2 por padrão

2823 SDCE Lã azul N.º 3 por padrão

2824 SDCE Lã azul N.º 4 por padrão

2825 SDCE Lã azul N.º 5 por padrão

2826 SDCE Lã azul N.º 6 por padrão

2827 SDCE Lã azul N.º 7 por padrão

2828 SDCE Lã azul N.º 8       por padrão

2839 Pré-montado LFS 1-8 cada

2836 LFS Placa de montagem sem OBA (13 x 4,5 cm) Embalagem de 200 peças

2837 LFS Placa de montagem sem OBA (14 x 7cm) Embalagem de 100 peças

3605 SDCE Tecidos de controlo de humidade por padrão
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Através do controlo preciso das condições de processamento da produção, a SDCE conseguiu dar um passo 
inovador na produção de versões de densidade mais elevada dos nossos detergentes de referência padrão, 
como parte da melhoria de produtos sustentáveis que reduzem os custos de transporte e armazenamento.

Porque é necessária uma versão de densidade elevada
As versões tradicionais padrão da SDCE têm, por conceção, estado focadas apenas na 
produção de um produto com uma homogeneidade excelente. As condições de secagem 
através de pulverização utilizadas, produziam um pó fino com uma densidade muito baixa, 
devido ao arejamento excessivo. Apesar de homogénea, esta versão possui uma série de 
problemas devido à extensão do arejamento.

Os benefícios das versões de elevada densidade

As versões de elevada densidade 
possuem todos os benefícios usuais 

dos detergentes de referência padrão 
SDCE:

Os benefícios adicionais das versões de 
elevada densidade são:

• Excelente homogeneidade.

• Conformidade com todos os padrões 
internacionais e de retalho relevantes.

• Extensamente testados versus os 
lotes principais e lotes anteriores 
SDCE – garantindo uma correlação 
a longo prazo e a continuidade do 
desempenho.

• Boas taxas de dissolução – 
superiores às do perborato de sódio  
e adições de TAED.

• Menos pó na utilização.

• Maior consistência da densidade para um 
doseamento mais eficiente.

• Maior capacidade nas tremonhas de doseamento.

• Fluxo de produto melhorado no doseamento.

• Redução de 35% no volume de armazenamento 
(média para recipientes e caixas).

• Redução de 20% no peso das embalagens 
(economizando nos custos do cliente com 
transporte e eliminação de resíduos).

SDCE Detergentes e Auxiliares
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SDCE Detergentes e Auxiliares 
2304 SDCE Sabão em pó sem FBA Série C ISO 105 Recipiente de 2 kg

2408 SDCE ECE Detergente sem fosfatos (A) 2 kg por recipiente de 
2 kg

2420 SDCE ECE Detergente sem fosfatos (A) 15kg por caixa de 15 kg

2458 SDCE ECE Detergente com fosfatos (B) 2 kg por recipiente de 
2 kg

2470 SDCE ECE Detergente com fosfatos (B) 15 kg por caixa de 15 kg

2508
SDCE Detergente de referência N.º 4 2 kg - 
Anteriormente (IEC A)

por recipiente de 
2 kg

2520
SDCE Detergente de referência   
N.º 4 15 kg - Anteriormente (IEC A)

por caixa de 15 kg

2558 SDCE IEC Detergente com fosfatos (B) 2 kg por recipiente de 
2 kg

2570 SDCE IEC Detergente com fosfatos (B) 15kg por caixa de 15 kg

2575 SDCE Detergente de referência Tipo (6) 15 kg por saco de 15 kg

2580 SDCE Detergente de referência Tipo (7) 15 kg por saco de 15 kg

2588
SDCE IEC Detergente sem fosfatos A*  
(Estrela A)

2590
SDCE Detergente não iónico, C13 
oxoalcooletoxilato (7EO) (1,5 kg)

2615 SDCE Amaciador de tecidos – Tipo 1 5 kg

2710 Ariel Cores por caixa

2715 Persil Lavagem à mão e Twin Tub por caixa

2720 Persil Biológico por caixa

2725 Persil não Biológico por caixa

2730 Persil Cores por caixa

2735 Ariel Actilift Powder por caixa

Outros detergentes comerciais disponíveis por pedido.
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SDCE Detergentes de referência padrão – Versões de densidade mais elevada (HD)

SDCE IEC Detergente sem 
fosfatos A* (Estrela A)
Este é um detergente sem fosfatos com 
agentes abrilhantadores óticos contendo 
enzimas.  A formulação é rigorosamente 
controlada para garantir que cumpre 
as especificações da norma ISO.  O 
controlo estrito de fabrico garante um 
produto completamente homogéneo e 
uma continuidade lote a lote

SDCE Detergente não iónico, 
C13 oxoalcooletoxilato (7EO)
Para utilização em BS EN ISO 3175-
4, procedimento para teste de 
desempenho durante a limpeza e 
acabamento utilizando uma simulação 
de limpeza húmida.

SDCE ECE Detergente sem 
fosfatos A
Fabricado para utilização em ISO 6330 
e na Série C ISO 105 C de testes de 
estabilidade da cor. O pó não contém 
agentes abrilhantadores óticos.

SDCE IEC Detergente sem 
fosfatos A
Produzido para utilização em procedi-
mentos ISO 6330 de lavagem e seca-
gem para testes de têxteis.  Este pó 
contém agentes abrilhantadores óticos. 

SDCE ECE Detergente de 
referência com fosfatos B
Fabricado para utilização no teste de 
estabilidade das cores ISO 105 C06 e 
sem agentes abrilhantadores óticos. 

SDCE IEC Detergente de 
referência com fosfatos B
Fabricado para utilização em IEC 
456:1994 para a avaliação de desempe-
nho das máquinas de lavagem. Também 
é especificado no método de teste ISO 
10528:1994. Contém agentes abrilhan-
tadores óticos.



Sabão em pó 
Fabricado para utilização na Série C ISO 105 de testes de estabilidade das cores. Este pó não contém 
agentes abrilhantadores óticos. 

Tetrahidrato de perborato de sódio
Este reagente é utilizado nas normas internacionais ISO 105 C06, C08 e C09 e ISO 6330. Atua como um agente abrilhantador 
e está incorporado nas mais recentes normas para reproduzir os mais modernos produtos comerciais de lavagem. 

É um pó de elevada pureza que cumpre as especificações das normas internacionais, garantindo assim que o produto é 
muito estável, oferecendo uma duração superior. 

Pó TAED
Este reagente é utilizado nas normas internacionais ISO 105 C08 e C09 e ISO 6330. 

O TAED atua como um agente ativador de lixívia em combinação com o perborato de sódio e está incorporado nas mais 
recentes normas para reproduzir os mais modernos produtos comerciais de lavagem. O seu objetivo é iniciar a ação da 
lixívia mais cedo durante o ciclo de lavagem e possui uma eficiência máxima entre 50° C a 60° C. 

É um pó com uma qualidade de classificação elevada com uma atividade de 92% que é bastante estável durante o 
armazenamento. 

Potenciadores de carga durante a lavagem
Utilizados para garantir que uma carga de lavagem utilizada para teste de vestuário possui um peso suficiente. 
Monitorizam de perto a lavagem de vestuário em máquinas de lavagem domésticas.

4105 Potenciador de poliéster: De acordo com o especificado em BS EN ISO 6330: 2012 (Tipo iii), Métodos M&S

4110 Potenciador de poliéster: De acordo com o especificado em ISO 26330: 1994 e Métodos de teste IWS.

4116 Potenciador de algodão: De acordo com o especificado em BS EN ISO 6330: 2012 (Tipo i)

4118 Potenciador de poliéster/algodão: De acordo com o especificado em ISO 6300: 2012 (Tipo ii)

4120 Potenciador de lã/algodão: De acordo com o especificado em BS EN ISO 3175: 2003

Discos de aço inoxidável
Estes discos de aço inoxidável imunes à corrosão são lisos e não possuem 
extremidades irregulares. São utilizados como agitadores no teste de limpeza 
a seco ISO 105-D01.

Bolas de aço inoxidável
Estas bolas de aço inoxidável não corrosivas possuem um diâmetro de 
aproximadamente 6 mm e são utilizadas como um agitador em vários testes 
de lavagem nos testes da Série C de ISO 105. 

Pratos de plástico e Pratos de vidro
Estes são utilizados em testes de contacto como os specificados nos testes 
da Série E de ISO 105. Os pratos de plástico são suficientemente largos para 
submergirem uma peça de Multifibras ou tecido adjacente de até 10 cm x 5 cm.

4065 Rede de polipropileno
Produzida para estar em conformidade com as especificações descritas em 
ISO 105 C06 e para utilização em outros testes de estabilidade das cores 
relativos à ISO
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SDCE Detergentes e Auxiliares
3905 Placas de vidro por 10 placas
3955 Pratos de plástico cada
4005 Bolas de lavagem de aço inoxidável por 50 bolas
4055 Discos de limpeza a seco de aço inoxidável por 12 discos
4065 SDCE Rede de polipropileno por metro
4105 Pesos para poliéster (20 cm x 20 cm) Embalagem de 20 peças
4110 Pesos para poliéster (30cm x 30cm) Embalagem de 25 peças
4116 Potenciador de algodão  

(Nova especificação) 92 x 92

Embalagem de 5 peças

4118 Potenciador de poliéster/algodão: Embalagem de 5 peças
4120 Potenciador de lã/algodão: Embalagem de 25 peças

SDCE Detergentes e Auxiliares
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A SDC Enterprises oferece uma linha de produtos químicos necessários para a BS 
EN ISO 105. Métodos de teste da estabilidade das cores

Produtos químicos para utilização em 
BS EN ISO 105 E03: 
Estabilidade das cores à água clorada

Podemos fornecer os seguintes produtos para este 
método de teste:

4147
SDCE Tiosulfato de sódio anidro 
(Na2S2O3)

250 g

4148 SDCE Iodido de potássio (KI) 250 g

4149
SDCE Fosfato de sódio di-
hidrogenado (KH2PO4)

250 g

4154
SDCE Dihidrato de hidrogénio 
fosfato disódico (Na2HPO4.2H2O)

250 g

Produtos químicos para utilização 
em BS EN ISO 105 E04: 
Estabilidade das cores à transpiração
Uma linha completa de produtos químicos para a 
preparação de soluções ácidas e alcalinas:

4151
SDCE Monohidrato de 
monohidrocloreto L-histidina 
(C6H9O2N3.HCl.H2O)

100 g

4152 SDCE Cloreto de sódio (NaCl) 250 g

4153
SDCE Dihidrato fosfato de sódio 
dihidrato (NaH2PO4.2H2O)

250 g

4154
SDCE Dihidrato de hidrogénio 
fosfato disódico (Na2HPO4.2H2O)

250 g

Outros produtos químicos:  
4144 Ácido cítrico 100 g

4145 Lauric Monoisopropanolamida 100 g

4146 Dodecil sulfato de sódio 250 g

SDCE Produtos químicos de teste
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A SDC Enterprises Ltd é membro  
da BTMA
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Para têxteis BS EN ISO 105 X18:2007 - Avaliação do potencial 
de amarelecimento fenólico dos materiais. 

Com base num método desenvolvido por volta de 1985 pela Courtauld’s Research, este 
teste pode ser utilizado para analisar tecidos em relação à respetiva suscetibilidade à 
apresentação de amarelecimento fenólico, ou elusivo – no qual as peças de vestuário 
apresentam marcas de amarelecimento que os tornam inadequados para venda sem 
novo processamento.

Através de procedimentos extensivos de amostragem e teste, os produtos da SDCE 
não possuem apenas garantia para estarem em conformidade com a norma, mas 
também apresentam uma excelente continuidade do desempenho de lote a lote ao 
longo de muitos anos. Os testes não incluem apenas testes práticos e de desempenho 

independente mas também uma análise 
quantitativa dos ingredientes ativos nos papéis.

Devido à duração limitada dos papéis, (3 meses 
assim que os sacos de película de alumínio com 
a barreira selada ao calor são abertos), a SDCE 
embala todos os papéis em embalagens de 
tamanho pequeno para reduzir o desperdício ou 
a tentação de utilizar papéis fora do prazo de 
validade. A SDCE também desenvolveu uma fita 
tecida para o tecido de controlo, esta construção 
relativamente pesada facilita ao técnico a avaliação 
e classificação do amarelecimento.

SDCE Produtos de amarelecimento fenólico
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SDCE Produtos de amarelecimento fenólico

4220
SDCE Tecido de controlo de 
amarelecimento fenólico 10 x 3 mm

Embalagem 
de 25 peças

4222
SDCE Película de 63 mícrones sem 
BHT 400 mm x 200 mm

100 folhas

4225
SDCE Papéis para teste de 
amarelecimento fenólico 

Embalagem 
de 50 peças

4227
SDCE Amarelecimento fenólico - 
Placas de vidro 100 x 40 x 3mm 

Embalagem 
de 10 peças
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SDCE Consumíveis Martindale
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SDCE Consumíveis Martindale
2014 SDCE Metros de tecido abradante de lã por metro
2016 SDCE Tecido abradante de lã – Embalagem de 5 m   por embalagem
2010 SDCE Discos de feltro de lã tecida (discos de 90 mm)   Embalagem de 24 peças
2011 SDCE Discos de feltro de lã tecida (discos de 140 mm)  Embalagem de 24 peças
2017 SDCE Discos de feltro de lã não tecida (discos de 90 mm) Embalagem de 24 peças
2018 SDCE Discos de feltro de lã tecida (discos de 140mm)   Embalagem de 24 peças
2020 SDCE Discos de espuma de poliuretano (38 mm de 

diâmetro)
1.000 peças

2021 SDCE Folhas de espuma de poliuretano 25 x 20 cm  25 folhas
2024 SDCE Abradante de lã (discos de 175 mm) Embalagem de 100 peças

Certificados de  
Conformidade FOC.  

As FDSM estão  
agora disponíveis  
mo website
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ESTÃO DISPONÍVEIS PARA  
TRANSFERÊNCIA GRÁTIS

Certificados de 
Conformidade e 
Fichas de dados de 
segurança do material

Supressor de fluorescência
Este é uma placa de vidro laminado utilizado para ultrapassar a interferência ótica dos Agentes abrilhantadores 
fluorescentes nos têxteis, peles e papéis. São essenciais durante a avaliação da classificação de um item que 
contém Agentes abrilhantadores fluorescentes.

A placa de vidro laminado é fornecida numa caixa de proteção. 

Escala de cinzentos para alterações na cor
A escala de cinzentos é constituída por nove pares de tiras de cor cinzenta neutra sem brilho que ilustram as diferenças 
percebidas na cor. Estas correspondem à classificação de estabilidade de 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2 e 1.

São utilizadas na avaliação das alterações de cor que ocorrem em testes de estabilidade de acordo com o descrito em ISO 
105-A02. 

São essenciais na classificação dos testes de estabilidade leve ao utilizar os padrões de 
estabilidade leve.

Escala de cinzentos para manchas
A escala de cinzentos é constituída por nove pares de tiras de cor cinzenta e branca sem brilho 
que ilustram a profundidade percebida nas manchas.

Estas correspondem à classificação de estabilidade de 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2 e 1.

São utilizadas na avaliação da quantidade de manchas que ocorrem nos tecidos não tingidos 
adjacentes durante os testes de estabilidade.  
A sua utilização é descrita em ISO 105-A03.

SDCE Auxiliares de avaliação 
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SDCE Auxiliares de avaliação
3305 SDCE Escala de cinzentos para avaliação das alterações na cor cada

3355 SDCE Escala de cinzentos para avaliação das manchas cada

3405 SDCE Profundidades padrão cada

3716 SDCE Máscara de avaliação do tipo C cada

3810 SDCE Supressor de fluorescência (Placa laminada) cada

w w w . s d c e n t e r p r i s e s . c o . u k

no nosso website  
www.sdcenterprises.co.uk

página 25



Profundidades padrão
Este conjunto de quatro cartas ilustra as profundidades acordadas internacionalmente num conjunto de seis passos de 2/1 
a 1/25 e é totalmente descrito em ISO 105 A01. Abrangem um conjunto de 18 tonalidades mais dois tons de azul e dois 
tons de preto e são utilizados par ilustrar as profundidades da sombra utilizadas pelos fabricantes de tingimentos durante a 
produção dos resultados de estabilidade para utilização em cartas de padrões de tingimento. 

Amostras metaméricas
Concebidas para ilustrar o metamerismo iluminante.

Constituídas por 4 amostras de algodão, o produto pode ser utilizado para demonstrar claramente o metamerismo 
iluminante apresentado sob fontes comuns de iluminação: D65, TL84 e Tungsténio. O efeito pode ser visualizado utilizando 
uma caixa de iluminação padrão ou a luz natural e fontes normais de iluminação artificial. Quando utilizadas para elucidar 
todos os níveis da cadeia de abastecimento, ao definir os padrões de cores, determinar as receitas de tingimento ou 
conduzir a aprovação de sombras, a compreensão obtida pode ajudar na redução dos problemas causados pela ocorrência 
do metamerismo iluminante.

SDCE Produtos diversos
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SDCE Diversos
3850 Fita de dupla face 3M 410M por unidade

3905 Placas de vidro por 10 placas

3906 M&S Placas de vidro por 10 placas

3910 Pratos acrílicos - Série E de ISO 105 por 10 placas

3955 Pratos de plástico cada

4005 Bolas de lavagem de aço inoxidável por 50 bolas

4055 Discos de limpeza a seco de aço inoxidável por 12 discos

4067 Pano em frasco de terra para testes antifúngicos e em 
frasco de terra

por metro

4075 Regra de aço de 15 cm BS 4372 - 1968 cada

4077 Regra de aço de 30 cm BS 4372 - 1968 cada

4079 Regra de aço de 60 cm BS 4372 - 1968 cada

4131 Texpen (Preto) cada

4135 Texpen (Laranja) cada

4139 Texpen (Amarelo) cada

4161 Tapete de corte de autovedação A4 cada

4162 Tapete de corte de autovedação A3 cada

4165 Placa de corte de espuma cada

4180 Carrinho 100% poliéster 45±5 Cone de 5.000 m

4181 Carreto de poliéster/algodão 60Tex para AS2001:2.21 Cone de 5.000 m

4182 Carrinho 100% poliéster 74±5 tex Cone de 5.000 m

4190 Papel de filtro para BS EN 1103 Embalagem de 
100 peças

4235 Kit de deteção de níquel 200 testes

6302 Recipientes de poliuretano para caixa de resistência a 
borbotos ICI

conjunto de 4
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Kit de deteção de níquel
Motivo para o teste Os iões de níquel podem ser libertados por 
alguns materiais que contêm níquel. O contacto direto prolongado 
com iões de níquel pode causar sensibilidade à pele e conduzir a 
dermatite de contacto alérgica. A norma BS EN 1811:1998+A1 
indica que o níquel é a cauda de alergia de contacto mais frequente 
na Europa.

Objetivo do teste 
Este teste foi concebido como um teste de zaragatoa interno rápido 
para verificar se os iões de níquel dos componentes que entrarão 
em contacto direto e prolongado com a pele.
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1105 Acrílico por metro

1120 Acrílico - Embalagem de 5 metros por embalagem

1205 Sarja de algodão por metro

1220 Sarja de algodão - Embalagem de 5 
metros

por embalagem

1305 Fio de algodão por metro

1320 Fio de algodão - Embalagem de 5 
metros

por embalagem

1323 Fio de algodão 5 x 5 cm  - Revestido de 
fios de metal

por 500 embalagens

1324 Fio de algodão 5 x 5 cm - Extremidades 
de corte direito

por 500 embalagens

1351 Fio de algodão 10 x 20 cm por 50 embalagens

1505 Sarja de algodão, larga por metro

1520 Sarja de algodão, larga - Embalagem de 
5 metros

por embalagem

1531 Sarja de algodão 10 x 4 cm  - Revestido 
de fios de metal

por 50 embalagens

1605 Nylon F03 Poliamida 6,6 por metro

1620 Nylon F03 Poliamida 6,6 - Embalagem 
de 5 metros

por embalagem

1705 Poliéster (Terileno)  por metro

1720 Poliéster (Terileno) - Embalagem de 5 
metros

por embalagem

1731 Poliéster 10 x 4 cm  Revestido de fios 
de metal

por 50 embalagens

1805 Viscose Rayon por metro

1820 Viscose Rayon - Embalagem de 5 
metros

por embalagem

1855 Película em PVC pigmentada branca  
10 x 4 cm

por 300 embalagens

1920 Lã - Embalagem de 5 metros por embalagem

1930 Lã por metro

1931 Lã 10 x 4 cm - Embalagem de 50 - 
Revestido de fios de metal

por 50 embalagens

2115 Rolo de 10 metros de Multifibra DW Rolo de 10 metros

2120 Rolo de 50 metros de Multifibra DW Rolo de 50 metros

2133 Multifibra DW 10 x 4 cm Embalagem de 250

2143 Multifibra DW 10 x 5 cm Embalagem de 200

2165 Rolo de 10 metros de Multifibra LyoW Rolo de 10 metros

2170 Rolo de 50 metros de Multifibra LyoW Rolo de 50 metros

2183 Multifibra LyoW 10 x 4 cm Embalagem de 250

2191 Multifibra LyoW 10 x 5 cm Embalagem de 200

2195 Rolo de 10 metros de Multifibra SLW Rolo de 10 metros

2200 Rolo de 50 metros de Multifibra SLW Rolo de 50 metros

SDCE Produtos de amarelecimento 
fenólico
4220 SDCE Tecido de controlo de amarelecimento fenólico 

10 x 3 cm
Embalagem 
de 25

4222 SDCE Película de 63 mícrones sem BHT 400 mm x 
200 mm

100 folhas

4225 SDCE Papéis para teste de amarelecimento fenólico Embalagem de 
50 peças

4227 Amarelecimento fenólico - Placas de vidro 100 x 40 
x 3 mm

10 peças 

SDCE Consumíveis Martindale
2010 Discos de feltro tecidos (discos de 90 mm) Embalagem de 

24 peças

2011 Discos de feltro tecidos (discos de 140 mm) 24 peças

2014 Metros de tecido abradante de lã por metro

2016 Tecido abradante de lã (Embalagem de 5 m) por embalagem

2017 Discos de feltro não tecidos (discos de 90 mm) Embalagem de 
24 peças

2018 Discos de feltro não tecidos (discos de 140 mm) 24 peças

2020 Discos de espuma de poliuretano   
(38 mm de diâmetro)

Embalagem de 
1000 peças

2021 Espuma de poliuretano 25 folhas

2024 Abradante de lã (discos de 175 mm) Embalagem de 
100

SDCE Tecidos de verificação e 
correlação
2950 Tecido de verificação - Cores por metro

2955 Tecido de verificação - Física por metro

2960 Tecido de verificação - Resistência a borbotos por metro

2965 Tecido de verificação - Resistência a fios puxados por metro

3000 Correlação - Cores por metro

3005 Correlação - Física por metro

3010 Correlação - Resistência a borbotos por metro

3015 Correlação - Resistência a fios puxados por metro

SDCE Tecidos adjacentes padrão 
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Será cobrada uma taxa por cortes de comprimento adicional

 
Page 27 item 4180 can you remove text EN ISO 13936-2
 
Page 18 can you remove Chemicals for use in BS EN ISO 105 E02: item 
4144, this is discontinued
 
Page 15 can you remove the product codes above the description – 2588 
and 2590
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 SDCE Auxiliares de avaliação

2821 SDCE Lã azul N.º 1 - BW1-8: ISO B01-B05 por padrão

2822 SDCE Lã azul N.º 2 por padrão

2823 SDCE Lã azul N.º 3 por padrão

2824 SDCE Lã azul N.º 4 por padrão

2825 SDCE Lã azul N.º 5 por padrão

2826 SDCE Lã azul N.º 6 por padrão

2827 SDCE Lã azul N.º 7 por padrão

2828 SDCE Lã azul N.º 8 por padrão

2836 LFS Placa de montagem sem OBA  
(13 x 4,5 cm)

Embalagem  
de 200 peças

2837 LFS Placa de montagem sem OBA  (14 x 7cm) Embalagem  
de 100 peças

2839 Pré-montado LFS 1-8 cada

3605 SDCE Tecidos de controlo de humidade por padrão

3305 SDCE Escalas de cinzento para avaliação de 
alterações nas cores - ISO 105 A02 (inclui máscara 
de avaliação grátis)

cada

3355 SDCE Escalas de cinzento para avaliação das 
manchas ISO 105 A02 (inclui máscara de avaliação 
grátis)

cada

3716 SDCE Máscara de avaliação do tipo C cada

3405 SDCE Profundidades padrão - BS 1006 A01 cada

3406 SDCE Amostras metaméricas cada

3810 SDCE Supressor de fluorescência (Placa laminada) cada

SDCE Detergentes e Auxiliares

2304 SDCE Sabão em pó sem FBA Série C ISO 105 Recipiente de 2 kg

2408 SDCE ECE Detergente sem fosfatos (A) 2 kg Recipiente de 2 kg

2420 SDCE ECE Detergente sem fosfatos (A) 15kg Caixa de 15 kg

2458 SDCE ECE Detergente com fosfatos (B) 2 kg Recipiente de 2 kg

2470 SDCE ECE Detergente com fosfatos (B) 15 kg Caixa de 15 kg

2508 SDCE IEC Detergente sem fosfatos A 2 kg Recipiente de 2 kg

2520 SDCE IEC Detergente sem fosfatos A 15 kg Caixa de 15 kg

2558 SDCE IEC Detergente com fosfatos (B) 2 kg Recipiente de 2 kg

2570 SDCE IEC Detergente com fosfatos (B) 15kg Caixa de 15 kg

2575 SDCE Detergente de referência Tipo (6) 15 kg Saco de 15 kg

2580 SDCE Detergente de referência Tipo (7) 15 kg Saco de 15 kg

2588 SDCE IEC Detergente sem fosfatos A*  
(Estrela A)

2590 SDCE Detergente não iónico, C13 
oxoalcooletoxilato (7EO) (1,5 kg)

2615 SDCE Amaciador de tecidos – Tipo 1 5 kg

2605 TAED 92% Tetraacetiletilenediamina; ISO 105 
C07 – C09 

Recipiente de 
250 g

2705 Tetrahidrato de perborato de sódio disponível 
apenas no Reino Unido: ISO 105 C06-C09

Recipiente de 2kg

2710 Ariel Cores em pó caixa

2715 Persil Lavagem à mão e Twin Tub em pó caixa

2720 Persil Biológico caixa

2725 Persil não Biológico caixa

2730 Persil Cores caixa

2735 Ariel Actilift caixa
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4149 Fosfato de sódio di-hidrogenado 250 g

4151 Monohidrato de monohidrocloreto L-histidina 100 g

4152 Cloreto de sódio 250 g

4153 Dihidrato fosfato de sódio dihidrato 250 g

4154 Dihidrato de hidrogénio fosfato disódico 250 g

Equipamento de teste
3850 3850 Fita dupla face 3M  410 m

3905 Placas de vidro por 10 placas

3906 M&S Placas de vidro por 10 placas

3920 Placas acrílicas por 10 placas

3955 Pratos de plástico cada

4005 Bolas de lavagem de aço inoxidável por 50 bolas

4055 Discos de limpeza a seco em aço inoxidável 
ISO 105 D01

por 12 discos

4065 SDCE Rede de polipropileno por metro

4067 Frasco de terra

4075 Regra de aço de 15 cm BS 4372 - 1968 cada

4077 Regra de aço de 30 cm BS 4372 - 1968 cada

4079 Regra de aço de 60cm BS 4372 - 1968 cada

4105 SDCE Pesos para poliéster 20 x 20 cm
Embalagem de 
20 peças

4110 SDCE Pesos para poliéster 30 x 30 cm
Embalagem de 
25 peças

4115 SDCE Potenciador de lã 92 x 92 BS EN ISO 6330 Embalagem de 10

4116 Potenciador de algodão: De acordo com o 
especificado em BS EN ISO 6330: 2012 (Tipo i)

4118 Potenciador de poliéster/algodão: De acordo com o 
especificado em ISO 6300: 2012 (Tipo ii)

4120 SDCE 80/20 Potenciador de lã/algodão Embalagem de 25

4131 Texpen (Preto) cada

4135 Texpen (Laranja) cada

4139 Texpen (Amarelo) cada

4145 Lauric Monoisopropanolamida 100g

4146 Dodecil sulfato de sódio 250 g

4147 Tiosulfato de sódio anidro 250 g

4148 Iodido de potássio 250 g

4161 Tapete de corte de autovedação A4 cada

4162 Tapete de corte de autovedação A3 cada

4165 Placa de corte de espuma cada

4180 Carrinho 100% Poliéster 45±5  
- EN ISO 13936-2:2004

Cone de 5.000 m

4181 Carreto de poliéster/algodão 60Tex para AS2001:2.21 Cone de 5.000 m

4182 Carrinho 100% poliéster 74±5 Cone de 5.000 m

4190 Papel de filtro para BS EN 1103 (Comportamento 
perante queimaduras – Tecidos para equipamentos)

Embalagem de 
100 peças

4235 Kit de deteção de níquel 200 testes

6302 Recipientes de poliuretano para caixa de resistência a 
borbotos ICI

conjunto de 4



A SDC Enterprises é uma 
subsidiária cuja propriedade 
total pertence à The Society 
of Dyers and Colourists 

que, desde 1884, tem sido um dos principais 
catalisadores, e contribuidores, para o processo 
contínuo de pesquisa e desenvolvimento de 
padrões técnicos para a indústria global da 
coloração. www.sdc.org.uk

Para obter informações acerca das publicações de 
Coloration Technology, vá até ao website da Society www.
sdc.org.uk

ENTERPRISES LIMITED
®

SDC Enterprises Limited, Unit 29, Pitcliffe Way, Upper Castle Street, Bradford BD5 7SG UK

Telefone: +44 (0)1274 750160 • Telefone (vendas): +44 (0) 1274 750161 •  

Fax: +44 (0) 1274 750162

E-mail: sales@sdcenterprises.co.uk • info@sdcenterprises.co.uk

www.sdcenterprises.co.uk SDC Enterprises 2015 © Todos os direitos reservados.
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