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Glasurit® RATIO Color Systeem

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste
versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De
ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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Het Glasurit RATIO Color Systeem: De snelste en eenvoudigste weg naar de juiste kleur.
Het bepalen van de juiste kleur is een beslissende stap in het herstelproces. Belangrijk is, dat het opzoeken van
de kleuren zo eenvoudig, snel en praktisch mogelijk gaat. Hierbij is nauwkeurigheid erg belangrijk, zeker omdat
het menselijk oog zeer kritisch is.
 

Enkel en alleen er geen verschil tussen de originele kleur en de reparatiekleur te zien is, is een herstelling
vakkundig uitgevoerd.
 

Daarom is het voortdurend verbeteren van het opzoeken van kleuren een prioriteit voor Glasurit. Wij bieden
daarom een compleet systeem van kleurinformatie en hulpmiddelen aan.
 

Overzicht van het systeem:
 

Color Profi Systems Metallic en Uni
 

Het CPS bestaat uit aparte kleurblokken die overzichtelijk in een kast zijn geordend. De kleuren zijn in
kleurgroepen gerangschikt. Met autofabrikant en kleurcode vindt u via de referentielijst/ computerweegschaal de
bijbehorende kleurkaartjes in het COLOR-PROFI-Systeem. De kaartjes zijn met originele reparatielak gespoten
en dus ideaal om met de auto te vergelijken.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II combineert een hoog kwalitatieve kleurtoestel, met een toepassing die perfect
geintegreerd is het Glasurit Color Profi Systeem. Het mobiele toestel meet de exacte kleur direct op de wagen.
De meting kan eenvoudig getransfereerd worden naar de computer, uitgerust met een Profit Manager of Profit
Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite en starter
 

Geintegreerde oplossing voor het opzoeken van kleur, weegprocessen, en voorraadbeheer. De software helpt
carrosseriebedrijven wereldwijd tot het verhogen van de efficiency.
 

Met Profit Manager hebben de carrosseriebedrijven een exacte controle en beheer van alle werkstappen
aangaande het spuitproces.
 

Color Online
 

De op internet gebaseerde en dagelijks bijgewerkte database Glasurit Color Online is een onderdeel van het
Glasurit-RATIO Color Systeem en heeft al jaren een bekend en beproefd instrument voor het snel en moeiteloos
vinden van een zeer groot aantal Service Formules die wereldwijd zijn gearchiveerd. Op de website kunnen
schadeherstelbedrijven alle informatie vinden die ze nodig hebben om op een betrouwbare wijze, de kleur of de
varianten te bepalen per merk, model en jaargang.
 

Color Info
 

Het principe van dit nuttige kleurinformatiesysteem is net zo eenvoudig als praktisch. Robuuste kleurwaaiers
met een stevige omslag tonen de kleurstalen van alle ooit toegepaste originele standaardkleuren. In de
kleurenwaaier of alternatieven, in de indexwaaier, kan de overeenkomstige kleur geïdentificeerd worden.


