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Glasurit® RATIO Color System

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön
vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä
minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino
jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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The Glasurit RATIO Color System: Nopea ja helppo tapa löytää oikea värisävy.
Oikean värisävyn määrittäminen on yksi korjausmaalauksen ratkaisevimmista työvaiheista. Olennaista on
nopeus ja tarkkuus, sillä ihmissilmä havaitsee pienetkin värivirheet hämmästyttävän tarkasti.
 

Ammattimaisesti tehty korjausmaalaus edellyttää, että alkuperäisen maalikerroksen ja korjauskohdan välillä ei
ole havaittavaa eroa.
 

Siksi värisävytyökalujen jatkuva kehittäminen on keskeistä Glasuritille. Tarjoamme täydellisen
värisävyinformaatiosta ja värityökaluista koostuvan järjestelmän.
 

Järjestelmän moduulit:
 

Color Profi Systems Metallic ja Uni
 

Päivitetyt Glasurit Color Profi –järjestelmät ovat ihanteellisia työkaluja tarkkaan värisävyn etsintään sillä ne
sisältävät alkuperäisillä Glasurit-maaleilla ruiskutetut värimallit. Niitä päivitetään säännöllisesti, jotta niistä löytyisi
aina viimeisimmät ajoneuvojen värisävyt.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II yhdistää korkealuokkaisen värinlukulaitteen sekä sovelluksen, joka on täydellisesti
integroitu Glasurit RATIO Color System -järjestelmään. Siirrettävä mittauslaite mittaa oikean värisävyn suoraan
auton rungosta. Lukemat voidaan siirtää helposti tietokoneeseen, missä ne käsitellään Profit Manager tai Profit
Manager Pro –ohjelmassa.
 

Profit Manager Pro, Lite ja starter
 

Integroitu ratkaisu värisävyn hakuun, punnitsemisprosessiin, varastonhallintaan, raportointiin ja tilausten
hallintaan. Ohjelma auttaa maalaamoja maailmanlaajuisesti yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan niiden
työnkulkua. Värisävyn- ja materiaalinhallinnan toiminnot antavat maalarille mahdollisuuden päättää
kustannuksista tarkasti. Glasurit Profit Manager mahdollistaa sen, että maalaamot voivat kontrolloida sekä
kustannuksia että maalausprosessin kaikkia työvaiheita tarkasti.
 

Color Online
 

Internet-pohjainen ja päivittäin pävitettävä värisävytietokanta Color Online on osa Glasurit RATIO Color Systems
–järjestelmää. Se on ollut jo vuosia tunnettu ja hyväksytty työkalu nopeaan ja vaivattomaan sekoituskaavojen
etsintään. Internet-sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto, jonka maalaamo tarvitsee sekoituksen eri osien
määrittämiseen ja sekoittamiseen.
 

Color Info
 

Hyödyllinen värisävyopas, joka sisältää tärkeimpien kansainvälisten autovalmistajien värinäytteet. Värivalikoima
kattaa näiden alkuperäiset rungon, puskurien ja sivupaneelin värit.
 

Nykyisen version väriliuskoista löytyvät kaikki ajoneuvovalmistajien vuodesta 1995 käyttämät vakiovärit.
Valikoimaan kuuluvat luonnollisesti myös sellaisten vanhempien ajoneuvojen värit, jotka olivat tuotannossa
vielä vuonna 1995. Yhdessä laajan, vuodet 1995 – 2001/2002 kattavan, värimallikokoelman kanssa järjestelmä
tarjoaa täydellisen yhteenvedon kaikista viime vuosina autoissa käytetyistä väreistä.


