ABC DO ZÍPER
NOMENCLATURA E TERMOS USUAIS
Acabamento 1: Nome dado ao processo que efetua a produção final do zíper. Contempla as
áreas de produção do zíper poliéster e zíper metal.
Acabamento 2: Banho que define a aparência final dos deslizadores e do zíper metal, podendo
ser: esmaltado, niquelado, dourado, silver, acetinado, ouro velho, prata velha, shiny dourado e
shiny níquel.
Alpaca: Liga metálica de que são feitos os dentes do zíper de metal niquelado.
Arame: Material utilizado na fabricação de terminais e na produção dos dentes do zíper
metálico.
Arremate: Terminal superior ou inferior do zíper, vendido para quem compra o zíper contínuo
(em metro/rolo) para montagem posterior; são as pecinhas que determinam os limites
superiores e inferiores do deslizador no zíper.
Rolo: Tubo de papelão, flangeado em ambas as extremidades utilizado como suporte para
enrolar cadarços e zíperes.
Cabedal: Cano da bota aonde o zíper é aplicado.
Cadarço: Tecido onde os dentes do zíper são fixados; poderá ser de poliéster, algodão ou
mistura de algodão/poliéster.
Caixa: É o encaixe do pino do zíper separável.
Calcador: Peça que adaptada à máquina de costura (doméstica ou industrial) para pregar o
zíper à roupa.
Carrinho: outro nome dado ao deslizador.
Cartela de cores padrão: Cartela onde se encontram amostras de cores já padronizadas,
utilizada como mostruário e conferência de cor durante o processo produtivo.
Chain: (termo inglês: Corrente) conjunto de dentes do zíper; nome dado ao zíper vendido por
metro.
Cordel: É o reforço do cadarço para zíper metálico no qual os dentes são fixados.
Cremalheira: É a fileira de dentes do zíper metálico.
Dente: Cada um dos elementos que compõem o zíper metálico ou sintético.

Deslizador: Peça utilizada para abrir e fechar o zíper.
Deslizador Esmaltado: É o deslizador pintado.
Deslizador com banho: É um acabamento galvânico, tipo Niquelado, Dourado, Ouro velho,
Prata velha e Ouro.
Deslizador Mola Plana: É um deslizador especial para o zíper metal com trava para Jeans.
Deslizador Trava Automática: É um deslizador cuja trava é acionada automaticamente
quando o puxador está abaixado.
Elo de ligação: Gancho que faz a ligação entre um pingente e corpo do deslizador.
Espectrofotômetro: Equipamento eletrônico que faz graficamente a análise de cor.
Espiral: É a fileira de dentes do zíper sintético.
Kgf: Unidade de força utilizada em dinamômetro chamada quilo grama força.
Matéria Prima: São todos os componentes utilizados para a fabricação do zíper acabado.
Película de Reforço: É uma película fixada ao zíper para fixar os componentes do zíper
separável.
Pino: Componente que é encaixado na caixa do zíper separável.
Pingente: Puxador com formato especial.
Puxador: Peça fixada no corpo do deslizador por onde se segura para abrir ou fechar o zíper.
Ponta: É a sobra superior e inferior do zíper sem dentes ou espiral.
Rastreabilidade: Capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização de
um item, por meio de identificações registradas.
SAC: Serviço de Atendimento ao Cliente tem a função de orientar, eliminar dúvidas quanto aos
produtos e serviços oferecidos.
Terminal Inferior: É o limitador inferior do curso de abertura do zíper.
Terminal Superior: É o limitador superior do curso de fechamento do zíper.
Tomback – Liga de cobre de que são feitos os dentes do zíper de metal dourado.
Tonalidade Padrão: Tonalidade de cor pré-determinada.
Trava: É o bloqueio que encaixa entre os dentes do zíper, para o deslizador não correr.
Zíper em Rolo: É o zíper contínuo

Zíper Fixo: É o zíper com terminais superiores e inferior.
Zíper Metálico: Abrange os zíperes com grampeação dos dentes em metal.
Zíper Sintético: Abrange zíperes com o espiral em poliéster ou nylon.
Zíper Plástico: Abrange os zíperes de dentes plásticos injetados.
Zíper Separável: É o zíper com terminais superiores e caixa/pino, e suas metades se separam.
Zíper Dourado: Zíper metal com dentes de latão.
Zíper Niquelado: Zíper metal com dentes alpaca.
Zíper Metal com banho: É um acabamento químico dos dentes do zíper metálico, tipo Ouro
Velho, Prata Velha e Shiny.

