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Glasurit® RATIO Color System

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information
i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version
på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til
produktet er modtagers ansvar at overholde.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

The Glasurit RATIO Color System: Den hurtige og enkle måde at finde den rigtige farve.
Identifikation af de rigtige farver er et af de afgørende procestrin i bilindustrilakering. Hurtighed og præcision er
vigtigt, fordi det menneskelige øje er meget kritisk.
 

Kun når der ikke er nogen synlig forskel mellem den oprindelige lakering og det reparerede område, er
reparations jobbet udført professionelt.
 

Dette er grunden til den løbende forbedring af farve identifikationsværktøjer er af central betydning for Glasurit.
Hvad vi tilbyder, er et komplet system af farve information og farve-værktøjer.
 

Systemmodulerne:
 

Color Profi Systems Metallic and Uni
 

Up-to-date Glasurit Color Profi systems er det ideelle værktøj til at finde den rigtige farve, fordi farveprøverne
bestå af farve chips der sprøjtes med original Glasurit lak, og opdateringer udbydes reglmessigt for at få de
seneste køretøjs farver.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II kombinerer et høj kvalitet spektrometer med en påføring som er perfekt integreret i
Glasurit RATIO Color System. Det mobile apparat måler den nøjagtige farve direkte på bilens karosseri. Så
aflæsningerne kan let overføres til computeren som er udstyret med Profit Manager eller Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite and starter
 

Integreret løsning til farve søgning, indvejningen proces, lagerstyring, rapportering og ordrehåndtering.
Softwaren hjælper værkstederne i hele verden til at forenkle og øge deres arbejdsgange. Funktionerne for farve
og materiale styring gør at lakkerne kan fastslå omkostninger præcist. Glasurit Profit Manager gør det muligt for
værkstederne at præcis kontrollere og styre alle arbejdstrinene om lakkerings proces.
 

Color Online
 

Den internet-baseret og dagligt opdateret farve database Color Online er en del af Glasurit RATIO Color
Systems og har været i flere år nu et velkendt og overbevisende værktøj til at finde blandeformler hurtigt og
effektivt. På webstedet kan værkstederne finde alle de informationer som de har brug for pålideligt at bestemme
farvevarianter og bland dem præcist.
 

Color Info
 

Et farveinformationssystem som indeholder farve prøver af de vigtigste internationale bilproducenter, herunder
oprindelige karosseri, kofanger og sidepanel farver.
 

Farveprøver af den nuværende udgave vise alle de standardfarver der er blevet anvendt af bilfabrikanterne
siden 1995. Naturligvis er der også farver fra ældre køretøjer der stadig var i produktion i 1995. Sammen med
de omfattende indexkort fra 1995 til 2001/2002, at systemet giver en komplet dokumentation af alle de farver
som findes på biler i de seneste år.


