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Nome: BOTA DE COURO P/MOTOCICLISTA N.38 

Bota masculina para motociclista, de couro liso, cor preta, bico arredondado. Cano alto de 

couro duplo semi-endurecido. 

Tornozelo sanfonado com revestimento interno antiatrito, bico e calcanhar (talo) reforçado 

com couro endurecido, parte anterior em peça única sem emendas nem costuras ou 

brochuras. 

Costuras duplas, fechada por fecho "eclair" de nylon na parte interna, do tornozelo até o final 

do cano. Proteção externa do fecho em forma de aba sobre o mesmo, fixada com velcro em 

toda a extensão do fecho. 

Sola e salto de TR (borracha termoplástica) injetado diretamente no cabedal. Antiderrapante 

modelo "TT" (todo terreno),palmilha de couro, sem forro. Reforço de couro endurecido em 

toda parte frontal do cano, com 06 (seis) costuras duplas horizontais. Mod. Padrão PM-SC. 

 

1-Matéria - prima 

a) Vaqueta pólvora 

b) Linha 

c) Palmilha interna de montagem 

d) Contraforte (traseiro) 

e) Couraça (dianteiro) 

f) Cola base 

g) Cola forte 

h) Solado vira 

i) Amortecedor de impacto 



j) Palmilha de limpeza 

k) Atacador 

 

2-Características da matéria prima 

 

2.1 Vaqueta pólvora (gáspea, ferradura, sobre vista e tatoneira). 

2.1.1 Curtimento: ao cromo flor ponta de agulha com toque-soft. 

2.1.2 Cor: Preta 

2.1.3 Espessura: 1,8 a 2, 0mm 

 

2-2-Linha 

2.1 Cor: Preta 

2.1.2 Composição: Nylon 

2.1.3 Numeração: 60 

 

2.3-Palmilha interna de montagem 

2.3.1 Natureza do material: aglomerado de fibra ou couro (recouro) 

2.3.2 Espessura: 2.0mm 

2.3.3 Cor: Natural ou verde 

 

2.4-Contraforte (traseiro) 

2.4.1 Natureza do material: Tecido impregnado com cola termoplástica. 

2.4.2 Espessura: 1,0mm 

2.5-Couraça (dianteira) 

2.5.1 Natureza do material: cola termoplástica reativada a calor. 

2.5.2 Espessura: 1.0mm 

 



2.6-Cola base fixação do cabedal à palmilha 

2.6.1 Composição química: solvente aromático, alifáticos, cetonas, ésteres, álcool 

elastrômeros, policloropreno poliuretano natural e resínas sintéticas. 

 

2.7-Cola forte para fixação do soldado a palmilha 

2.7.1 Composição química: solventes aromáticos, alifáticos, cetonas, ésteres, álcool 

elastrômeros, poliuretano natural e resinas sintéticas. 

 

2.8-Solado-vira 

2.8.1 natureza do material: TR borracha termoplástica 

2.8.2 Cor: Preta 

2.8.3 Espessura da parte plana: 10.0mm 

2.8.4 Altura do salto na parte traseira: 32.0mm 

2.8.5 Espessura do soldado: 16.0mm 

2.8.6 Vira: 6.0mm 

 

2.9-Amortecedor de impacto 

2.9.1 Natureza do material: P.V.C 

2.9.2 Dureza shore A: 30 

 

2.10-Calcanheira 

2.10.1 Natureza do material: krontex básico 

S/tecido liso 3,0mm. 

2.10.2 Cor: preta 

2.10.3 Espessura após processamento: 2.0mm 

2.10.4 Estampa após processamento: Relax 

 

2.11-Atacador 



2.11.1 Natureza do material: Poliéster trançado c/enchimento. 

2.11.2 Cor: preta 

2.11.4 Ponteira: em material 

Termoplástico comprimento ao redor do tacador 

2.11.5 Tamanho: 180cm. Número: 33 ao 45. 

 

3 Acondicionamento e marcação 

3.1 Em caixas individuais e acondicionados em caixas coletivas de papelão kraft natural 

ondulada. Fechamento com fita adesiva polipropileno com impregnação 373 scotch, impresso 

logomarca do fabricante, na largura de 60mm. 

Externamente cada coletiva deverá conter as seguintes inscrições: 

 

 Depósito 

 Tamanho 

 Quantidade 

 Número Da Nota Fiscal 

 Número da ordem De Compra. Carta-Contrato Ou Empenho 

 Fornecedor 

 Número do volume 

 

3.2 As peças deverão possuir identificação do tamanho e nome do fabricante. 


