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Glasurit® RATIO Color System

Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.
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O Glasurit RATIO Color System: A forma mais rápida e fácil de encontrar a cor correspondente.
A identificação da cor de correspondência é um dos passos fundamentais do processo de reparação da pintura
de um automóvel. A rapidez e a precisão são essenciais, porque o olho humano é muito crítico.
 

Um trabalho só pode ser considerado profissional quando não existe qualquer diferença visível entre o
acabamento original e a área reparada.
 

É por este motivo que o aperfeiçoamento contínuo das ferramentas de identificação de cores é vital para a
Glasurit. O que oferecemos é um sistema completo de informação e ferramentas de cor.
 

Os módulos do sistema:
 

Sistemas Color Profi Metallic e Uni
 

Os sistemas Glasurit Color Profi System constituem ferramentas ideais para se obter uma correspondência
exacta de cores, porque os mostruários são formados por fichas de cor pulverizadas com pintura Glasurit
original e porque são disponibilizadas actualizações regulares para incluir as cores de veículos mais recentes.
 

RATIO Scan II
 

O Glasurit RATIO Scan II combina um colorímetro de alta qualidade com uma aplicação perfeitamente
integrada no Glasurit RATIO Color System. O dispositivo móvel mede a cor exacta directamente na carroçaria
do veículo. Em seguida, os resultados podem ser facilmente transferidos para o computador, onde serão
processados com o Profit Manager ou Profit Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite e Starter
 

Solução integrada de procura de cores, processo de avaliação, gestão de stocks, relatórios e gestão de
encomendas. O software ajuda as oficinas de carroçaria de todo o mundo a simplificar e acelerar os fluxos de
trabalho. As funções de gestão de cores e materiais permitem ao pintor determinar os custos com precisão. O
Glasurit Profit Manager ajuda as oficinas de carroçaria a controlar e gerir com exactidão todos os passos do
processo de pintura.
 

Color Online
 

A base de dados de cores diariamente actualizada - o Color Online - é um componente do Glasurit RATIO
Color System e é, há muitos anos, uma bem conhecida e reconhecida ferramenta que permite encontrar
rápida e facilmente fórmulas de mistura. No Web site, as oficinas podem localizar todas as informações de que
necessitam para determinarem com precisão as variantes de cor e procederem à mistura exacta.
 

Color Info
 

Um sistema de informação de cores útil, que apresenta amostras de cores da maioria dos grandes fabricantes
de automóveis mundiais, incluindo cores originais de carroçaria, pára-choques e painéis laterais.
 

O mostruário de cores da edição actual mostra todas as cores padrão utilizadas pelos fabricantes de
automóveis desde 1995. Existem também cores de veículos mais antigos que continuaram a ser fabricados
em 1995. Em conjunto com o vasto índice de fichas de 1995 a 2001/2002, o sistema cria uma documentação
completa de todas as cores utilizadas em automóveis nos últimos anos.


