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Glasurit® RATIO Color System

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk.  Det fritar
ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.
Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger,
fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således
endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen
erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene
er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

 

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

The Glasurit RATIO Color System: Den raske og enkle måten å finne den matchende fargen.
Identifikasjon av matchende farge er en av de avgjørende prosessene i billakkeringsbransjen. Hurtighet og
presisjon er nødvendig ettersom det menneskelige øye er svært kritisk.
 

Kun når det ikke finnes noen synlige forskjeller mellom den originale lakkeringen og det reparerte området, er
reparasjonen utført profesjonelt.
 

Det er derfor fortløpende forbedring av fargeindentifiksjonsverktøy er viktig for Glasurit. Det vi tilbyr er et
komplett system av fargeinformasjon og fargeverktøy.
 

Systemmodulene:
 

Color Profi Systems Metallic og Uni
 

Up-to-date Glasurit Color Profi Systems er det ideelle verktøyet for en nøyaktig fargematch fordi fargeviftene
inneholder fargechips som er lakkert med original Glasurit-lakk, og oppdateringer sendes ut regelmessig for å
inkludere de seneste kjøretøyfargene.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II kombinerer et høykvalitets spectrometer med en programvare som er perfekt integrert
med Glasurit RATIO Color System. Det mobile apparatet måler den eksakte fargen direkte på karosseriet Så
kan opplysningene enkelt overføres til computeren som er utstyrt med Profit Manager eller Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite og starter
 

Integrert løsning for fargesøk, innveiingsprosess, lagerstyring, rapportering og ordrestyring. Softwaren hjelper
verksteder over hele verden med å forenkle og øke deres arbeidsflyt. Funksjonene for farge- og materialstyring
gjør at lakkereren kan fastslå kostnadene nøyaktig. Glasurit Profit Manager gjør det mulig for verkstedene å
eksakt kontrollere og styre alle arbeidstrinnene i lakkeringsprosessen.
 

Color Online
 

Den internettbaserte og daglig oppdaterte fargedatabasen Color Online er en del av Glasurit RATIO Color
Systems og har i flere år vært et velkjent og overbevisende verktøy for å finne blandeformler hurtig og effektivt.
På websiden kan verkstedene finne all informasjon som de trenger for sikkert å finne ulike fargevarianter og
blande dem nøyaktig.
 

Color Info
 

Et fargeinformasjonssystem som inneholder fargeprøver av de viktigste internasjonale bilfabrikkene, inkludert
originalt karosseri, støtfangere og lister.
 

Fargeviftene til den nåværende utgaven viser alle standardfarger som har vært brukt av bilfabrikker siden 1995.
Selvfølgelig finnes det også farger fra eldre kjøretøy som fremdeles var i produksjon i 1995. Sammen med de
omfattende indexkortene fra 1995 til 2001/2002, sørger dette systemet for en komplett dokumentasjon av alle
bilfarger de seneste årene.


