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Epic Metallic

Coats Epic Metallic, özel olarak geliştirilmiş bir metalize dikiş ipliğidir. Metalize polyester iplikle bükülmüş ilikli 
polyester iplik yapısına sahiptir. Coats Epic Metallic yüksek mukavemete sahiptir ve çok iyi dikiş performansı 
sağlar. Coats Epic Metallic, sahip olduğu yüksek mukavemet değerleri ve kalın dolgun yapısı sayesinde her türlü 
denim giyside dekoratif dikiş için uygundur.
Tasarımlarınızda yaratıcılığınıza katkı sağlayacak Epic Metallic seç ve karıştır renk gamında sunulmaktadır. 
Metalize komponent için altın, gümüş ve bakır olmak üzere 3 farklı renk seçeneği yanısıra polyester renk olarak 
6 popüler renkten oluşan bir renk gamı sunulmaktadır.

Artikel / Etiket İğne kalınlığı
Metrik

2G10 

2M10

2B10

Metalik Tex

ALTIN

GÜMÜŞ

BAKIR

Etiket Uzunluk

150

150

150

20

20

20

1000m

1000m

1000m

100 - 120

100 - 120

100 - 120

Polyester 
Renkleri 

C1470

C9142

C2313

Yıkama talimatı

Bakır; 2B10020

Popüler Renkler

C7331C9700 C2479 C3828 C3194 15ANTPolyester Renkleri 

Siparişinizi geçerken Epic Metallic ürün koduna G = Altın, M = Gümüş veya B = Bakır ekleyip 5 haneli 
renk kodu ile birleştirin, örn. 2G10020-C9700 ile altın renkli sim ve siyah polyester karışımlı Epic 
Metallic elde etmiş olursunuz. Epic Metallic kalın etiklet numarası tkt 20 de mevcuttur.

C3194C2479

Gümüş; 2M10020

15ANTC9700

Altın; 2G10020

C3828C7331

 

Coats Epic Metallic, polyester, naylon ve değerli metallerin bir birleşimidir. Belirli bir kimyasala karşı dayanıklılık, uygulamanın koşullarına bağlı olacaktır. Eğer uygulamada kimyasal işlem 
varsa, en yakın Coats ofisine danışmanızı tavsiye ediyoruz. Altın rengi saf gümüş kaplamaya sahiptir ve Epic Metallic altın rengi oksidasyon/renk soldurma ile sonuçlanabilen tannin ile 
işlenen deri ürünlerdeki nakış işlemleri için kullanılmamalıdır.

www.coatsindustrial.com/tr

Ürün kullanımında koşullar ve uygulamalar önemli ölçüde değişiklik gösterir. Dolayısıyla kullanıcı, ürünün nihai kullanım amacı için uygun olup olmadığını belirlemek üzere ön testler yapmalı 
ve bu şekilde kendisini güvence altına almalıdır. Coats, ürünlerin uygunsuz veya hatalı kullanımı ile ilgili bir yükümlülük altına girmemektedir.

Yukarıda verilen bilgiler güncel ortalama değerlere dayanmaktadır, yalnızca yol gösterici olarak dikkate alınmalıdır. Coats, verilen bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği ile ilgili bir yükümlülük 
altına girmemektedir.

Ürün broşürlerimizdeki bilgilerin zaman zaman güncellenmesinden ötürü, web sitemizdeki en yeni halini kullanmanızı rica ederiz. Coats olarak, müşterilerimize özel kullanım alanları ile ilgili 
bilgi ve tavsiyeler sunmaktayız. Herhangi bir sorunuz olduğunda veya daha detaylı bilgi gerektiren durumlarda, lütfen bize danışın.
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