
Garantindo Qualidade.
Testes têxteis de Bönnigheim a Nova Delhi,  
de Dhaka a Hong Kong e Xangai. 
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Leis e requisitos estão sempre
mudando. Hohenstein ajuda você
a se manter atualizado

Conteúdo do teste. 
Use nossa experiência para garantir tecidos  
roupas e acessórios de alta qualidade.

Tingir

Linha de costura

Couro

Botão

Material externo

Enchimento

Fecho do zíper Acabamento

Nosso foco:  
seu sucesso

Para fabricantes, varejistas e arcas, a 
qualidade prevalece. Deixe Hohenstein 
ajudálo a garantir um avantagem competitiva 
com desenvolvimento e gerenciamento de 
qualidade para produtos que impressionam.

Décadas de experiência nos permitem fornecer 
provas confiáveis da segurança e qualidade 
do seu produto. A garantia de qualidade 
antecipada reduz os custos e o padrão otimizado 
e o ajuste reduzem retornos. A comunicação 
transparente faz com que seu produto
se destaque da concorrência.
Não importa o que aconteça, apoiamos 

os resultados de seus testes com nossa 
reputação e experiência. Faça uma viagem 
pelas páginas a seguir para ver como
inovamos para a qualidade. 
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Teste sob medida.
Crie o plano perfeito.

Não há planos de teste prontos: todos os aspectos do escopo do teste podem 
ser definidos individualmente, desde um único teste até todo o procedimento. 
Ajustamos processos e comunicação para atender às suas solicitações e requisitos

Juntos, criamos seu 
plano de teste ideal.

Escopo de teste

Proteção legal 
Fique do lado seguro da lei.  
Teste os regulamentos aplicáveis para  
garantir a conformidade internacional ou  
local do produto e Juntos, criamos seu  
manterse a tualizado..

Vantagem competitiva  
por eio da verificação de declarações   
Vença a concorrência e mostre produtos de 
qualidade superior com base em declarações 
comprovadas. A reputação de Hohenstein 
oferece provas independentes e neutras por 
meio de testes comparativos de produtos. 

Seu plano de teste individual

comunicação de qualidade 
Exigências além dos regulamentos legais ou 
do escrutínio de ONGs? Há uma forte concor-
rência para se destacar no mercado. Teste os 
fatores que excedem os padrões ou são solicita-
dos por iniciativas e campanhas.

https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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Verifique a conformidade com leis, normas,  
padrões internacionais e suas diretrizes
internas de qualidade.

Testar faz a
diferença.

Testes de tecnologia têxtil

•  Testes de qualidade 
((por exemplo, solidez da cor, 
finura da fibra, pilling)

•  Teste de desempenho  
(por exemplo, impermeabilização, 
repelência à água, respirabilidade)

Teste de substâncias nocivas

•  Conformidade legal e testes de requisitos 
do produto (por exemplo, testes para 
substâncias nocivas de acordo com 
REACH, CPSIA e RSLs individuais)

•  Teste de águas residuais e lodo de acordo com 
requisitos individuais ou conformidade 
(ZDHC, OEKO-TEX R , Greenpeace)

• Certificações OEKO-TEX R

O próximo passo:  
testes de tecnologia têxtil e 
testes de produtos químicos 
e substâncias nocivas.

Rotulagem têxtil e composição de fibras

A determinação qualitativa e quantitativa dos fios e 
tecidos utilizados é necessária para a rotulagem correta 
de acordo com a Diretiva de Rotulagem Têxtil da UE. 
A identificação e determinação da fibra é conduzida 
microscopicamente, mecanicamente e quimicamente.

https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad/pruebas-de-tecnologia-textil?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/salud/sustancias-nocivas?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad/pruebas-de-tecnologia-textil?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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Do laboratório para 
o mundo.

Realizamos 
verificação no local.

Hohenstein

Verificação de pré-produção

Amostragem antes do início da produção 
para testar se os materiais atendem aos 
requisitos legais; testes de substâncias 
nocivas e parâmetros técnicos de qualidade.

Durante a verificação  
de produção

Inspeção em um status de produção de 
10-25%. Verificação da conformidade da 
amostra, processamento conforme DIN 
ISO 2859-1, precisão dimensional, peso e 
rotulagem. Amostragem para verificação 
de parâmetros químicos e tecnológicos 
nos laboratórios Hohenstein.

Nossos módulos de inspeção no local
para coleta de amostras garantem a
qualidade do seu produto.

Verificação aleatória final

Inspeção em um status de produção de 80-
100%. Verificação de quantidades de produção, 
conformidade de amostra, processamento 
de acordo com DIN ISO 2859-1, rotulagem, 
códigos EAN, caixas de remessa, etc.

https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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Testando 
fora da caixa.

Hohenstein Hohenstein fornece uma ampla gama de serviços 
para têxteis excepcionais, mas nosso trabalho não para por aí. 
Pesquisa prática contínua significa que constantemente 
adicionamos conhecimento e o transferimos para a indústriatra.

Cuidados têxteis:
Testes e certificação para 
tratamento de têxteis 
industriais e domésticos

Ajustar:
Desenvolvimento de padrões 
e ajustes com serviços de 
consultoria e colaboração 
em projetos individuais

nós inovamos superando 
os padrões da indústria.

Vestuário de trabalho:
Teste e certificação de proteção
individual equipamentos (EPI), 
roupas de trabalho e uniformes

Saúde:
Ensaio e certificação de 
temas associados à higiene 
e proteção UV têxtil

Desempenho:
Avaliação de funcionalidade 
propriedades, incluindo conforto, 
gerenciamento de odor 
e compressão

https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/servicios-de-ajuste?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/cuidado-de-textiles?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.us/en-us/solutions/market/workwear?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/funcionalidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/salud?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/cuidado-de-textiles?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/servicios-de-ajuste?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.us/en-us/solutions/market/workwear?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/salud?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles/funcionalidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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A prova  
mais convincente

Comunicação externa eficaz de 
resultados de testes e certificações

Selo de Qualidade Hohenstein

Prova de qualidade de credibilidade, confiável 
e neutra, com base em nossa experiência de 
mais de sete décadas de testes têxteis. As 
etiquetas Hohenstein permitem que você 
mostre de forma fácil e transparente as 
propriedades e funções do seu produto.

Os resultados mais sustentáveis  
– com OEKO-TEX    

Hohenstein é membro fundador da Associação  
OEKO-TEX . As certificações e etiquetas da 
OEKO-TEX  têm uma reputação estabelecida 
de qualidade e um alto nível de confiança.

• Teste e certificação de substâncias nocivas 
   em têxteis, couro e produtos relacionados

•  Certificação de processo para fabricação 
responsável e sustentável

•  Triagem química para uso em 
processos e produtos responsáveis 

•  Testes para organismos geneticamente 
modificados (GMOs) para verificar o algodão 
orgânico – das fibras ao produto final

https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/confianza/sellos-de-calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/confianza?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/confianza/sellos-de-calidad?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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Fornecemos padrões consistentes de
qualidade e teste em todo o mundo.

Muitos locais -  
um padrão. 

Hohenstein é um parceiro internacionalmente 
reconhecido e de confiança que o acompanha 
durante todo o processo. Melhore a segurança, 
comprove a qualidade e acelere os lançamentos 
de produtos – onde quer que você trabalhe.

Nossas medidas de qualidade
garantem os mesmos padrões de
todos os nossos laboratórios

• Resultados globais padronizados por 
   meio de comparações internas sistemáticas  
   com o laboratório da sede na Alemanha

• Credenciamento ISO 17025 em cada localidade

•  Especialistas em cada laboratório para 
interpretar e explicar os resultados do teste

•  Equipes globais e locais colaborativas 
para atender às suas necessidades

Escaneie e assista  
laboratórios de  
Hohenstein em ação.

https://www.hohenstein.lat/es/acerca-de-hohenstein?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
https://www.hohenstein.lat/es/pruebas-textiles?utm_source=brochure-us-ensuring-quality&utm_medium=link&utm_campaign=textile-testing
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