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Glasurit® RATIO Color System

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och
applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den hör data någon
garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på http://techinfo.glasurit.com
eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och
lagstiftning är efterföljda.

 

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

Glasurit RATIO Color System: Den snabba och enkla vägen att finna den matchande kulören.
Identifikationen av den matchande kulören är en av de avgörande stegen inom billackerings branchen.
Snabbhet och precision är huvudsaken eftersom det mänskliga ögat är mycket kritiskt.
 

Endast när det inte finns några synliga skillnader mellan original lackeringen och den reparerade skadan är den
reparerade skadan utförd professionellt.
 

Detta är varför det fortsatta förbättrandet av kulör identifierings verktygen är av viktig betydelse för Glasurit. Vad
vi erbjuder är ett komplett system av kulörinformation och kulörverktyg.
 

Systemmodulerna:
 

Color Profi Systems Metallic och Uni
 

Uppdaterad är Glasurit Color Profi Systems det ideala verktyget för en exakt kulör matchning eftersom
färgviftarna innehåller färg chips sprutade med Glasurit original färg, och uppdateringar erbjudes med jämna
intervaller för att innehålla de senaste fordons kulörerna.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II kombinerar en hög kvalitativ spectrometer med en framställning som är perfekt
intregrerad med Glasurit RATIO Color System. Den mobile utrustningen mäter den exacta kulören direkt på
bilkarossen. Sen kan avläsningen enkelt överföras till datorn som är utrustad med Profit Manager eller Profit
Manager Pro.
 

Profit Manager Pro, Lite och starter
 

Intregrerad lösning för kulör sökning, invägningsprocess, lagerhantering, rapportering och order hantering.
Mjukvaran hjälper verkstäder världen runt för att förenkla och öka deras arbetsflöde. Funktionerna för färg
och matrial hantering tillåter lackeraren att fastställa kostnaderna exakt. Glasurit Profit Manager möjliggör för
verkstäderna att exakt kontrollera och handha alla arbetssteg angående lackeringsprocessen.
 

Color Online
 

Den internet baserade och dgligen uppdaterade kulör databasen Color Online är en del av Glasurit RATIO
Color Systems och har I flera år niu varit välkänd och beprövat verktyg för att snabbt och effektivt hitta
blandningsrecept. På webbsidan kan verkstäder finna all den information de behöver för att säkert fastställa
olika varianter och bland dom exakt.
 

Color Info
 

Ett hjälpfullt kulörinformation system innehållande kulörprov av de flesta viktigaste internationella biltilverkarna,
inklusive original kaross, stötfångare och listers kulörer.
 

Färgviftarna av nuvarande utgåva visar alla standard kulörer som har använts av fordonstilverkarna sedan
1985. Givetvis finns där också kulörer från alder fordon som fortfarande var I production 1985. Tillsammans med
omfattande index kort för 1985 till 2001/2002, tillhandahåller systemet en komplett documentation av alla de
kulörer funna på bilar de senaste åren.


