إجعلها متألقة.
إجعلها واقعية.

األكريليك العادي

™TruLife

أكريليك جديد مبتكر مضاد لالنعكاس
لتثبيت الغطاء /السطح الثانوي
واالستخدام يف تطبيقات الطباعة

ميزات أكريليك™ TruLifeاملضاد لالنعكاس:
•منظر غري عاكس عند تثبيت الغطاء /السطح الثانوي أو طباعته عىل الجانب املقابل مبارشة
• ألوان زاهية وعميقة وواضحة

يسعد  Tru Vueأن تقدم األكريليك املضاد لالنعكاس األحادي الجانب ™ .TruLifeمنتج األكريليك
املميز واملخصص الخاص بنا مطور خصيصا لتثبيت الغطاء /السطح الثانوي والدهان املبارش عىل
الطبقة األساسية .ميكنك عن طريق استخدام ™ TruLifeأن تحصل شكل عرصي للفنون الجميلة
والتصوير الفوتوغرايف للتأكد من الحصول عىل ألوان مرشقة وشكل واقعي ال ميكن ملنتجات
األكريليك األخرى أن توفره .السبب يف ذلك يرجع إىل أنه مصنع مع طبقة خارجية مضادة لالنعكاس
متنحك سطحا غري مرئيا تقريبا ،مع القضاء عىل االنعكاسات املشتتة لالنتباه والوهج املزعج املصاحب
ألنواع األكريليك األخرى .وعىل عكس أنواع األكريليك األخرى التي تجذب األتربة وتكون سهلة
الخدش ،فإن ™ TruLifeمضاد للسكون ومقاوم للتآكل .إنها فكرة رائعة حقا!

• منظر عرصي
• مقاوم للتآكل
• مضاد للسكون*
• حامية  99%من األشعة فوق البنفسجية
• مقاوم للكرس وخفيف الوزن
• سهل التنظيف مثل الزجاج ،وال يتطلب أي منظفات خاصة لألكريليك

السمك

الحجم

قدم مكعب/رشيحة

تهيئة مواد التعبئة

 3ملم ( 1/8بوصة)

 96 × 48بوصة
( 1219 × 2438ملم)

32
( 2.97مرت مربع)

 25رشيحة لكل منصة نقالة
أو  25صندوق لكل منصة نقالة 1 /رشيحة لكل صندوق

 4.5ملم ( 3/16بوصة)

 96 × 72بوصة
( 1829 × 2438ملم)

48
( 4.46مرت مربع)

من  1إىل  26رشيحة لكل كرتونة

 6ملم ( 1/4بوصة)

 120 × 72بوصة
( 1829 × 3048ملم)

60
( 5.57مرت مربع)

من  1إىل  20رشيحة لكل كرتونة

* خواص مضادة للسكون عىل الجانب املريئ

www.tru-vue.com
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القطع (يتبع)

العناية واملعاملة:
•منتج ™ TruLifeمغطى بطبقة واقية عىل كال الجانبني ,باإلضافة إىل رشيط تعريف املنتج.
•يحتوي رشيط تعريف املنتج عىل ملصق “”PRINT/MOUNT TO OPPOSITE SIDE
لتحديد الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت .ال تقم بإزالة الطبقة الواقية أو رشيط تعريف
املنتج قبل تحديد جانب الطباعة/التثبيت .وال تقم بالطباعة/التثبيت عىل الجانب املضاد
لالنعكاس (الجانب الذي يوجد به رشيط تعريف املنتج).
•إلزالة الغطاء ،ابدأ من أحد الزوايا واسحب يف اتجاه الجانب املقابل من الرشيحة ببطء
وبالتساوي بدون توقف.
لتحديد الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت يف حال إزالة الغطاء أو رشيط تعريف املنتج:

•يجب تصنيع األجزاء مبقاس  6ملم فأكرث باستخدام منشار كهربايئ وشفرة منشار مصممة
خصيصا لالستخدام يف قطع األكريليك .للحصول عىل قامئة بشفرات املنشار املوىص بها ،اتصل
عىل خط املساعدة من  Tru Vueعىل رقم .8002828788
•ال تحاول قطع األكريليك األحادي الجانب املضاد لالنعكاس  TruLifeباستخدام الليزر .ميكن
أن تتسبب الحرارة الشديدة يف التجزع ،مام قد يؤدي إىل تلف الطبقة الخارجية.
™

التنظيف:
منتج األكريليك األحادي الجانب املضاد لالنعكاس ™ TruLifeيتميز بسهولة التنظيف ،متاما مثل
الزجاج .ال يتطلب أي منظفات خاصة لألكريليك .فيام ييل بعض النصائح البسيطة للتنظيف:
• ضع األكريليك عىل سطح خايل من االتساخ وجزيئات الوبر.
•نظف البقع باستخدام قطعة قامش خالية من الوبر أو األلياف الدقيقة عن طريق املسح يف
حركة دائرية سلسة.

الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت:
ضع سن القلم عىل سطح األكريليك
مبارشة .تتقابل أسنان القلم يف االنعكاس.

الجانب املضاد لالنعكاس املغطى بطبقة خارجية:
ضع سن القلم عىل سطح األكريليك مبارشة .وإذا
مل تتقابل أسنان القلم يف االنعكاس ،عندئذ تكون
هناك فجوة.

•عند الرضورة ،استخدم منظف زجاج ال يحتوي عىل األمونيا أو قم بتحضري محلول تنظيف عن
طريق الخلط بنسبة  1جزء ماء إىل  1جزء كحول أيزوبروبيل .ضع املنظف عىل القامشة ثم قم
باملسح.
•ال تستخدم منظف أكريليك أو عامل تلميع .وال تحاول التلميع يدويا أو إصالح الخدوش يف هذا
املنتج حتى ال تسبب يف اإلرضار بالطبقة الخارجية.

القطع:

التخزين:

•الكثري من املوزعني يقدمون خدمات القطع حسب الطلب ،مام ميكن أن يقلل متاما من الحاجة
إىل هذه الخطوة .اتصل باملوزع الخاص بك للتحقق من توافر خدمات القطع حسب الطلب عىل
املوقع .www.tru-vue.com/Find-ADistributor

•تجنب التخزين يف املناطق التي ميكن أن يحدث بها تكثيف.

•إذا كنت تقوم بقطع األكريليك بنفسك ،تأكد من أن سطح القطع الذي تستخدمه نظيفا وخاليا
من االتساخ .وباستخدام أداة قطع مناسبة للعديد من املواد ،قم بتحزيز الرشيحة عدة مرات
ثم اضغط بقوة لالنتزاع والكرس .نويص أيضا برتك الطبقة الواقية عىل الرشيحة أثناء القطع
والتصنيع.

•يجب ترك الغطاء عىل الرشيحة أثناء التخزين والتصنيع لتجنب التلف .ويف حال إزالة غطاء
الطبقة الواقية ،استخدم لوح خرقة ثنايئ الطبقات أو قطع من الورق املحايد للقلوية للفصل
بني املنتجات أثناء التخزين .يساعد الفصل بني املنتجات بشكل مالئم أثناء الخزين يف سهولة
إعادة االستخدام.
• عند تخزين رشائح األكريليك رأسيا ،يجب االنتباه لتجنب التشوه .يجب وضع الرشائح بزاوية
ال تزيد عن  10درجات من الوضع الرأيس مع الدعم بشكل كامل ملنع االنحناء أو السقوط.
•عند تخزين الرشائح أفقيا ،قم بتكديس الرشائح األكرب حجام يف األسفل ملنع االنحناء.
•زجاج األكريليك ال يتأثر بظروف البيئة العادية أو درجات حرارة التخزين العادية ،وميكن
أن يتحمل درجات الحرارة الزائدة من  30درجة فهرنهايت ( -34درجة مئوية) إىل 140
درجة فهرنهايت ( 60درجة مئوية) أثناء الشحن .ال ينصح بتعريض املنتج لدرجات حرارة
زائدة أثناء التخزين لفرتات طويلة.
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