
Nosso trabalho é 
garantir que você 
trabalhe seguro



Textil Santanderina e ITM firmaram 
parceria para fabricar no Brasil tecidos 
de alta tecnologia, desenvolvidos por 
Techs,  para o mercado de  uniformes 
profissionais e EPI´S.



ITM – Indústrias Texteis H. 
Milagre- é uma empresa 
brasileira com tecnologia de 
ponta e mundialmente 
reconhecida pela qualidade 
dos produtos que fabrica. No 
mercado desde 1977, ITM se 
consolidou como líder no 
mercado em tecidos de alta 
tecnologia para a indústria do 
calçado, segurança e têxteis 
técnicos, tanto no Brasil 
como no Exterior.

Investimentos contínuos em 
tecnologia e inovação, assim 
como um forte compromisso 
com o meio ambiente, 
formam parte do DNA da 
empresa, e permeiam por 
todas as suas atividades, 
tanto internas como externas.





Textil Santanderina,  empresa 
líder no setor têxtil da Europa, 
é referência em termos de 
qualidade e serviço ao cliente.

Techs é a Divisão de Tecidos 
Técnicos do Grupo 
Santanderina, que se dedica 
exclusivamente à criação e 
desenvolvimento de tecidos 
para os mercados de uniformes 
laborais e de proteção (EPI´s).

Techs continuamente 
desenvolve novas soluções 
têxteis em colaboração com 
produtores de fibras especiais, 
desenvolvedores, designers,  
e fabricantes de uniformes.  
O objetivo é oferecer ao 
mercado produtos com ótimos 
resultados e excelència em 
qualidade e durabilidade.



Ambas companhias estão 
profundamente comprometidas 
com os aspetos humanitários  
e ecológicos da nossa 
sociedade.

Também contam com uma 
efetiva gestão ambiental com 
base num efetivo controle de 
todos os procedimentos 
exigidos e do monitoramento 
dos resíduos gerados.



Tecidos que oferecem 
máxima proteção para 
forças armadas e 
grupamentos especiais, 
polícias e empresas de 
segurança, usando as 
mais inovadoras fibras, 
tratamentos e 
acabamentos protetivos.

Vestimentas 
Militares

Ampla variedade de 
tecidos que cumprem  
com os mais altos padrões 
de qualidade em termos 
de higiene e proteção anti-
bactérias, com excelentes 
resultados de 
encolhimentos.

Lavanderia 
industrial

Gama especial de tecidos 
técnicos que atendem às 
exigências de segurança 
laboral: resistência 
mecânica, durabilidade, 
proteção ao longo da vida 
útil do uniforme, conforto 
térmico, etc.

Vestimentas de 
proteção

Uma gama completa  
de tecidos confortáveis, 
desenvolvidos para o uso 
profissional e corporativo, 
oferecendo os mais altos 
níveis de resistência  
e durabilidade.

Uniformes 
profissionais  
e vestimenta 
corporativa



Linha de tecidos multirriscos, 
confortáveis e eficientes

• Proteção Ignífuga permanente (FR)
• Excelente conforto
• Propriedades anti-estáticas
• Disponível em alta visibilidade
• Proteção contra arco elétrico  

e fogo repentino
• Ampla variedade de cores  

e gramaturas
• Preparados para lavanderia 

industrial
• Produtos para entrega imediata

Principais setores de aplicação
• Companhas elétricas
• Indústria Petroquímica
• Indústria Química
• Soldadores

EN 1149

EN 13034

EN 11612

EN 61482-1-2

EN 20471

EN 11611



Máxima proteção, 
máximo conforto

• Proteção ignífuga (FR) permanente
• Extraordinários níveis de conforto e 

respirabilidade, pelo alto conteúdo 
de Viscose FR na sua composição 

• Multirrisco com excelente proteção 
em diferentes situações e riscos

• Ampla homologação (inclusive alta 
visibilidade e arco elétrico)

• Disponível em versão malha
• Ampla gama de cores e pesos
• Máxima solidez de cor
• Excelente estabilidade dimensional 

após lavagens repetitivas
• Certificado após 50 lavagens 

industriais

Principais setores de aplicação
• Indústria petroquímica
• Companhias elétricas
• Bombeiros
• Bombeiros florestais
• Forças armadas e de segurança

EN 1149

EN 13034

EN 11612

EN 61482-1-2

EN 20471

EN 11611

NFPA 2112



Soluções inovadoras com Aramidas 
para roupas de proteção

• Tecidos confortáveis e duráveis
• Ignífugos permanentes (FR)
• Excelente resistência térmica
• Proteção ao arco elétrico
• Propriedades de alto rendimento
• Disponível em diferentes cores
• Melhora a resistência e a vida útil 

dos uniformes de proteção
• Aumenta o conforto e a liberdade  

de movimentos
• Leves e suaves. Não provocam 

coceira ou irritação na pele
• Mais eficiente transferencia do 

calor e da umidade da pele ao 
exterior

• Adequados para lavanderias 
industriais, com excelente 
estabilidade dimensional

Principais setores de aplicação
• Bombeiros
• Bombeiros Florestais
• Resgate e Emergências
• Indústria Petroquímica
• Forças militares e de segurança

EN 11612

IEC 61482-2

EN 1149

EN 13034

EN 469



Máxima proteção contra  
respingos de metal

• A maior proteção contra respingo  
de metal

• Ótima combinação de fibras 
inerentemente ignífugas (FR)

• Excepcional conforto durante o uso, 
pela inovadora tecnologia dupla face

• Lavagem Industrial
• Menor encolhimento
• Gestão eficiente da umidade
• Melhores índices de resistências
• Maior durabilidade, melhor solidez 

de cor e apariencia
• Disponível em versões desde 280 

até 500 gramas

Principais setores de aplicação
• Fundições
• Indústria Siderúrgica
• Soldadores

EN 1149

EN 11612

EN 20471

EN 11611

IEC 61482-2

EN 13034



techs.es itmtextil.com.br
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