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Charakterystyka seri i metalicznej
Seria meta|iczna charakteryzuje się unika|nymi wzorami, w ktÓrych cząsteczki perłowe
są uksztattowane płasko i zazwyczaj unoszą się na powiezchni. Cząsteczki te ułożone
są W kierunkowy Wzor dzięki unikaInej metodzie rozprowadzania w produkcji. W wyniku
tego, odbicie śwlatła od cząsteczek może się zmieniaÓ w za|eżności od kąta padania i
patrzenia.

Wykaz ko|orÓw w serii meta|icznej
Quarry Starred, Quarry Minette
Metallic Yukon, Metallic Satingold Metallic
Sleeksilver, Metallic Galaxy, Metallic Beach ,
Metallic Cosmos
Tempest Bronzestar, TempestCopperplate,
Tempest Caviar, Tempest lgneous

Uwagi dotyczące wytwarzania

Podczas wytwarzania występują dwa potencja|ne, powaine problemy, ktÓre opisano ponizej.

@ Doklejka pionowa

Z powodu braku cząsteczek w miejscu
cięcia płyty, linia połączenia w typowej
dok|ejce pionowej moze byÓ widoczna.

@ Łączenie płyt b|atu

Z powodu' kierunkowoŚci rozkładu
cfąsteczek, linia połączenia płyt
może byÓ widoczna,jeśli wzory
na płytach ukierunkowane są
niezgodnie.
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Zalecane wykonanie

@ Za|ecaną metodą wykonywania dok|ejek w serii metalicznej jest wyfrezowanie rowka ,,V'' o
kącie rozwarcia 45",jak na rysunku ponizej.

@ Pzed wykonaniem blatu, naleŻy zaznaczyĆ na gornej powiezchni płyty strzałkę
rÓwnoległą do numeru partii, podanym na boku płyty Następnie kazdy element musi
byÓ sklejany W takim położeniu , Żeby zaznaczone stzałki wskazywały ten sam
kierunek, jak na rysunku ponizej. . ! r

Prod u kt

Zalecane

Największa
niezgodnośĆ
wzorÓw

a

Zmiana ukierunkowania wzoru czqsteczek na dwÓch łqczonych płytach Ędzie oczywista i łatwa do
zauważenia, jeś|i zostaną połączone niezgodnie z zasada podaną w niniejszyrn biu|etynie technicznym.
PŻed rzeczywistym wykonaniem b|atu z p'|yt z serii meta|icznej stanowczo za|ecamy przeprowadzenie prÓb
przy użyciu opisanych powyż.ej metod i procedur.
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tt hat the unĘue pgtterns which contain pear| particulates that are shaped flat and tend to float on th* surface. Thege
partłcu|afirs cofn6 with directiona| pattem due to unĘue dłstribution method in production' As a resu|t, reffec.tbns in particulates
may very dep&rdłft on lĘht and vkxy ang|*s.
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There er6 tlin maior is$uos as described beloil

O Drop Edge
Due ts absence of particulate* in wh*re sheet is cut, typicel drop
edge bulld-up may result in visuel sssm l

The recomrnrnded edge build-up rnethod is a 45 degree edgss
build-*p, ss illu$rated.
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Q Deck$eaming
Dr.e !o diradbnaĘ of partbulate dbtributgd, łt may resułt in vbuał seam if decks are seamed countar directiona|. Prior to
fabrk:atio , mark anqt* on the top of the sheet running paral|ełto the LoT No' found on the sido of thę sheęt. Then' eac*l
pie* mlsbe sęa*ed in tbe samę dire*ion of the arrow mer*ed, as i||uetraied b6lovr, ;
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Trę włiat*n of $* pa{ixłffi di$rbution pattorn betvrcen two s6p8rgte pięceg ssarnod together may be @ious and Es$y to
'rc{ic* łf nd &i*#d ry *Ęgffi in s'łs technical bul|etin, on your Pear| parti.cuHes poled wę st6orłgry suggrest that you
expsr}nent' p*brto ffi|*|frbrics*m, włs'ths nĘtfiods and Broeduręs descfiM abotę"
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