Fly bartack

Fly Bartack
Mengapa Menggunakan Bartack?

Umumnya bartack pada bagian luar dijahit secara
horizontal pada jeans denim dan celana casual, meski
demikian penjahitan bartack secara vertikal juga mampu
melindungi dengan baik jika posisi jahitan tepat.
Perlu diingat bahwa bagian bawah pada fly terjamin
melindungi pengunci bagian bawah ritsleting dari
kerusakan saat membuka dan menutupnya.

Bartack mampu mencegah kerusakan saat proses
industrial washing / pencucian di pabrik (enzyme atau
stone atau bleach washing), dengan kekuatannya yang
100 kali melebihi proses pencucian biasa atau
pembebanan yang diharapkan saat pemakaian normal
pada pakaian.
Dimannapun proses washdown berlangsung, terutama
yang menggunakan teknik pencucian stones atau teknik
medium lainnya, Coats Opti merekomendasi agar
dilakukan beberapa percobaan sebelum proses produksi
jumlah besar.

Ritsleting harus selalu tertutup sampai atas sebelum proses washing.
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Bartack di bagian dalam maupun luar berfungsi untuk
melindungi ristleting dari kerusakan yang timbul saat
dilakukan proses khusus pembuatan pakaian. Bartack juga
berfungsi melindungi ristleting jika pemakai tidak sengaja
menginjak pakaian.

Petunjuk

Fly bartack

Posisi Bartack
• Posisi Bartack yang tepat dapat memastikan kepala
ritsleting, pengunci bagian bawah dan geligi
ritsleting terlindung dari efek pencucian di pabrik
yang dikhawatirkan kepala ritsleting bergerak saat
proses pencucian.

Bartack Pengaman

• Jarak antara pengunci bagian bawah ritsleting
dengan bartack bawah harus setara atau kurang dari
0.5 cm.

2 cm
0.5 cm
Bartack Bawah

• Jarak antara bartack bawah dengan Bartack
pengaman pada bagian J-stitch minimal 2 cm untuk
memastikan bartack pengaman selalu berada di
posisi atas kepala ritsleting saat ritsleting terbuka.

Bartack Bagian Dalam dan Bawah

Kerusakan geligi

Kerusakan bartack
bagian dalam

Bartack bagian dalam
Bartack Bawah

Penjahitan bartack dengan tepat mampu memberi perlindungan 3-4 kali lebih kuat dari geligi dan pengunci bagian
bawah ritsleting. Stitching dengan single maupun double lines tidak menjamin perlindungan yang cukup dan dapat
rusak dengan mudah saat proses washing atau rusak akibat penggunaan.
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Bartack Pengaman
Tekanan pada
ritsleting

Bartack pengaman
mengurangi
tekanannya

Tanpa bartack
pengaman

Bartack pengaman mampu mengurangi beban saat penggunaan pakaian sehingga mencegah kerusakan pada kepala
ritsleting, geligi dan pengunci ritsleting bagian bawah.

