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System Glasurit® RATIO Color

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele
czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji
właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio
od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
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Glasurit® System RATIO-Color Jak szybko i poprawnie odszukać właściwy kolor
Ustalenie właściwego koloru jest jednym z najważniejszych kroków w procesie naprawy lakierniczej. Szybkość i
dokładność są tu nieodzowne, ponieważ ludzkie oko jest bardzo krytyczne.
 

Naprawa jest wykonana profesjonalnie tylko wtedy, jeżeli nie ma żadnej różnicy między kolorem renowacyjnym,
a powłoką oryginalną.
 

Stąd ulepszanie procesu doboru kolorów jest dla firmy Glasurit niezwykle istotne. Dlatego też oferujemy
kompletny system informacji i narzędzi kolorystycznych.
 

Moduły systemu:
 

Systemy Color Profi Metalik i Uni
 

Aktualne systemy Glasurit Color Profi są idealnymi narzędziami do dokładnego doboru kolorów, ponieważ
wachlarze zawierają próbki wykonane oryginalnym lakierem Glasurit, a aktualizacje są oferowane w regularnych
odstępach czasu i zawierają najnowsze kolory fabryczne.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II stanowi połączenie wysokiej jakości urządzenia pomiarowego i programu
komputerowego, zintegrowanego z systemem Glasurit RATIO Color. Przenośne urządzenie dokładnie mierzy
kolor bezpośrednio na pojeździe. Następnie odczyt można łatwo przenieść do komputera, gdzie jest on
przetwarzany za pomocą aplikacji Profit Manager lub Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite i Starter
 

Zintegrowane rozwiązanie wspomagające wyszukiwanie kolorów, proces dozowania, zarządzanie magazynem,
raportowanie i składanie zamówień. Program umożliwia warsztatom na całym świecie uproszczenie i
przyspieszenie procesów roboczych. Funkcje związane z zarządzaniem kolorami i materiałami lakierniczymi
ułatwiają precyzyjne określenie kosztów napraw. Profit Manager pozwala na dokładną kontrolę i zarządzanie
każdym krokiem w procesie lakierowania.
 

Color Online
 

Internetowa, codziennie aktualizowana baza kolorystyczna Color Online stanowi składnik systemów Glasurit
RATIO Color i od lat jest znanym i sprawdzonym narzędziem do szybkiego i łatwego wyszukiwania receptur
kolorów. Na stronie internetowej warsztaty mogą znaleźć wszystkie informacje pozwalające na prawidłowe
dobranie odcieni kolorów i ich dokładne dozowanie.
 

Color Info
 

Pomocny system informacji kolorystycznej, zawierający próbki kolorów należących do najważniejszych
globalnych producentów pojazdów, włączając w to oryginalne kolory zderzaków i innych akcesoriów.
 

Wachlarze kolorów w obecnej edycji zawierają wszystkie kolory podstawowe stosowane przez producentów
samochodów od roku 1995. Oczywiście dostępne są również kolory starsze, które w roku 1995 wciąż były
stosowane w fabrykach. Wraz z bogatym indeksem za lata od 1995 do 2001/2002, system daje kompletną
dokumentację wszystkich kolorów występujących na pojazdach w minionych latach.


