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Öneriler

Fermuarın kullanım aşamasında oluşabilecek
sorunlara karşı korunabilmesi için, iç ve dış tarafta
punteriz dikişi uygulanmalıdır. Punteriz dikişleri
aynı zamanda, kazayla ürünün eteğine basıldığı
durumlarda da fermuarı korur.
Punteriz dikişleri, kot veya gündelik pantolonlarda
genellikle yatay olarak uygulanmakla birlikte dikey
punteriz dikişleri de doğru konumda
uygulandığında aynı korumayı sağlar. Özellikle
fermuarın alt kısmının dikişle sabitlenmiş
olduğundan emin olmak gerekir. Böylece fermuar
alt durdurucusunun, açma ve kapama sırasında
hasar görmesi engellenmiş olur.

Punteriz dikişleri, standart yıkamalar veya
normal kullanım sırasında ön görülen
yüklenmelere göre, 100 kat daha ağır
şiddette olabilen endüstriyel yıkama (enzim
veya taş veya ağartma) şartlarında
oluşabilecek hasarlara karşı fermuarı korur.
Coats Opti, hangi işlem kullanılmış olursa
olsun, özellikle taş yıkama veya diğe
rmaddelerde, seri üretime geçmeden evvel
ürün üzerinde deneme yapılmasını tavsiye
eder.

Her yıkama prosesinden önce fermuar mutlaka kapalı duruma getirilmelidir.
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Neden punteriz dikişi uygulanmalı?
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Punteriz yerleşimi
•

Punteriz dikişlerinin doğru yerleşimi, yıkama
işlemi sırasında elciğin kayması ve hareket
etmesi olasılığında, elcik, alt durdurucu ve
dişlerin, endüstriyel yıkama koşullarına karşı
korunabilmesi açısından önemlidir.

•

Alt durdurucu ile alt punteriz arasındaki mesafe
eşit veya 0,5cm'den az olmalıdır.

Punteriz dikişi

2 cm

• Alt punteriz ile J dikişin üstündeki emniyet
0,5 cm
Alt punteriz

punteriz arasındaki mesafe minimum 2 cm
olmalıdır. Böylece emniyet punterizi, fermuar
tamamen açık olduğunda, her zaman elcik
tepesinin üzerinde yer almalıdır.

İç ve alt punteriz

Diş kopması

İç punteriz kopması

İç punteriz
Alt punteriz

Doğru şekilde dikilen punteriz, fermuar dişlerine ve alt durdurucuya 3-4 kat daha yüksek koruma
mukavemeti sağlar. Tek veya çift sıra dikişler yeterince koruma sağlamadığı gibi, yıkama veya
kullanım sırasında fermuarın parçalarına zarar verebilir.
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Punteriz dikişi ürünün kullanımı sırasında oluşan güçlere karşı dayanıklılık sağlar. Böylece kürsör,
diş ve alt durdurucu parçalarının zarar görmesini engeller.

