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Glasurit® RATIO Color System

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya
ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
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The Glasurit RATIO Color System: Uygun rengi bulmanın hızlı ve kolay yolu.
Otomotiv tamir boyamalarında rengin iyi tanımlanması başarılı sonuca ulaşmanın en önemli ilk basamağıdır. Hız
ve hassasiyet çok önemlidir çünkü insan gözü çok iyi kritik yapar.
 

Tamir işleminin başarılı olabilmesi için, aracın orijinal parçası ile boyanan parça arasında görünen bir renk farkı
olmaması gerekir.
 

Bu nedenle rengin iyi tanımlanmasına yönelik araçların geliştirilmesi Glasurit için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla
renk bilgisi ve rengi tanımlama araçlarını içeren komple bir sistem sunuyoruz.
 

Sistemi oluşturan modüller:
 

CPS Metalik ve Düz
 

CPS sisteminde bulunan renk yaprakları, orijinal Glasurit boyalarının uygulanması ile elde edildikleri için renk
tanımlamasında en doğru karşılaştırma aracıdır. Ayrıca her yıl çıkan yeni araç renkleri CPS sistemine ilave
edilmektedir.
 

RATIO Scan II
 

Glasurit RATIO Scan II , Glasurit Ratio Renk Sistemi ile mükemmel uyum için de çalışan yüksek kalitede okuma
yapan bir renk ölçüm cihazı içerir.. Bu bağımsız cihaz direkt aracın üzerinde en doğru renk okumasını yapar.
Sonra okunan renk Profit Manager yada Profit Manager Pro yazılımlarının olduğu bir bilgisayara kolaylıkla
aktarılabilir.
 

Profit Manager Pro, Lite and starter
 

Renk araştırma, renk tartma, stok yönetimi, raporlama ve sipariş yönetimi gibi çözüm modüllerini içeren bir
entegre yazılımdır. Bu yazılım dünya genelinde bodyshoplar’ın işlerini kolaylaştırır ve hız kazandırır. Renk ve
malzeme yönetimi fonksiyonları boyacının kesin maliyet hesaplaması yapmasına imkân tanır. Glasurit Profit
Manager bodyshoplar’da boyama sürecinin tüm aşamalarında güvenli bir kontrol sağlar.
 

Color Online
 

Color Online, internet tabanlı ve günlük güncelleme yapılan Glasurit RATIO Color Sistemin bir parçasıdır. Ayrıca
yıllardır güvenle kullanılan hızlı ve etkili mix formül arama modülüdür. Web sitesinde, bodyshoplar doğru renge
yada varyantına ulaşmada ihtiyaç duydukları bütün bilgiye ulaşabilirler.
 

Color Info
 

Çok popüler uluslararası araç üreticilerinin renk örneklerini içeren faydalı bir renk bilgi sistemidir. Orijinal gövde,
tampon ve yan parça renklerini içerir.
 

Renk kartelâları araç üreticilerinin 1995 yılından itibaren kullandıkları tüm standart renkleri içerirler. Tabi ki 1995
yılından öncesine ait ve hala kullanılan renklerde vardır. Ayrıca “Extensive index cards for 1995 to 2001/2002”,
geçmiş yıllarda kullanılan bütün renklerin dokümantasyonunu da içerir.


