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Process Metallic Color Charts™ & Swatch Books
Color Communication 

As Process Metallic Color Charts™ são a base do Process Metallic Color System™, que cria um sistema de comunicação por cores 
para 250 cores metálicas em substratos, tintas e revestimentos para efeitos decorativos. As grá�cas e conversoras recebem uma 
licença para fabricar suas próprias Process Metallic Color Charts, para não precisar tentar combinar um catálogo de amostras 
genérico de cores metálicas, que foi impresso em condições desconhecidas e, muito frequentemente, com substratos e tintas 
que não se aplicam ao processo de impressão da grá�ca!  

As 250 cores são comunicadas através do Color-Logic Design Suite™, um conjunto de paletas digitais de cores e complementos 
de software para designers. A combinação de tabelas de cores precisas e ferramentas automatizadas de projeto reduz o 
processo de tentativa e erro de acertar as cores metálicas na impressora e obter a aprovação da cor. As Process Metallic Color 
Charts podem ser impressas com tinta metálica mais CMYK ou, em substratos metálicos, com tinta branca mais CMYK. Além 
disso, as grá�cas também podem imprimir em substratos transparentes e em laminados ou aplicar em um substrato metálico, 
por exemplo, aplicações de capas termorretráteis (shrink wrap).

Process Metallic Color Charts™ – Principais características e vantagens
• 250 cores metálicas impressas em linha com apenas 5 cores
• Reduz o estoque de tintas metálicas diretas
• As tabelas de cores passam a ser uma prova das cores que
 podem ser produzidas na impressora
• Leva em conta os substratos, as tintas e os revestimentos atuais e futuros
• Podem ser produzidas para a Grá�ca/Conversora no padrão interno, 
 (especi�cações de impressão G7, GRACol, FIRST) ou de acordo com normas tais como a ISO
• As tabelas de cores autoimpressas eliminam a tentativa de igualar catálogos de amostras adquiridos
 

Print Certi�cation Test Forms™ 
As grá�cas e conversoras também geram os Print Certi�cation Test Forms – eles demonstram uma série de amostras de designs 
usando cores metálicas e efeitos especiais. Esses formulários de teste são usados para o processo de certi�cação da grá�ca, mas 
também são ideais para amostras de marketing que seus vendedores podem usar para promover novas oportunidades de 
receitas. 

As Process Metallic Color Charts são compatíveis com o�set, jato de tinta, �exogra�a, impressoras digitais e processos de 
impressão em tela

Principais características e vantagens 
• Variedade de 250 cores metálicas possíveis
• Exemplos das técnicas exclusivas de design da Color-Logic
• Podem ser usados como um guia visual para saber que efeitos o
 designer deseja usar
• Podem ser utilizadas pela grá�ca para avaliar novos substratos, tintas 
 ou revestimentos


