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Glasurit® RATIO Color Systém
Glasurit RATIO Color Systém: Rýchlo a spoľahlivo k správnemu odtieňu.
Stanovenie správneho odtieňa je jedným z rozhodujúcich pracovných krokov pri opravárenskom lakovaní.
Ide pri ňom o rýchlosť a precíznosť, pretože ľudské oko nie je úplne dokonalé.
Opravárenské lakovanie bolo vykonané profesionálne iba vtedy, ak sa už nedá rozoznať rozdiel medzi
originálnym, pôvodným lakovaním a opravárenským lakovaním.
Z tohto dôvodu je pre firmu Glasurit zásadnou témou neustále zdokonaľovanie vyhľadávania odtieňov.
Ponúkame preto kompletný systém koloristických informácií a pomôcok resp. nástrojov na ich vyhľadávanie.

Prehľad systému:
Color Profi Systémy Metallic a Uni
Aktuálne Color Profi Systémy z Glasuritu ponúkajú ideálne predpoklady na presné porovnávanie odtieňov,
pretože kartičky sú nalakované originálnymi farbami a lakmi Glasuritu a sú pravidelne dopĺňané o najnovšie
odtiene.
RATIO Scan II
Glasurit RATIO Scan II spája prvotriedny prístroj na meranie odtieňov s aplikáciou, ktorá je dokonale začlenená
do Glasurit RATIO Color Systému. Prenosný spektrofotometer meria presný odtieň priamo na karosérii
automobilu. Výsledky merania sa môžu potom celkom jednoducho preniesť do počítača a pokračovať v ďalšom
spracovávaní s programom Profit Manager alebo Profit Manager Pro.
Profit Manager Pro, Lite a Starter
Je to kompletné riešenie na vyhľadávanie odtieňov a ich naváženie, spravovanie skladových zásob, reporting
a manažment zákaziek. Tento program pomáha autoservisom a lakovniam všade vo svete v tom, aby dokázali
zjednodušiť a urýchliť svoje pracovné postupy. Funkcie programu pre manažment koloristiky a riadenia toku
materiálu umožňujú presné zisťovanie nákladov. Pomocou programu Glasurit Profit Manager dokážu
autoservisy a lakovne dokonale riadiť a spravovať všetky pracovné kroky, týkajúce sa procesu lakovania.
Color Online
Ako súčasť Glasurit RATIO Color Systému je, denne aktualizovaná databáza receptúr už veľa rokov známym
a osvedčeným nástrojom na rýchle a nekomplikované určovanie receptúr. Lakovne tu nájdu všetky informácie,
aby dokázali spoľahlivo určiť každý pododtieň a presne ho mohli namiešať.
Color Info
Užitočný koloristický informačný systém so vzorkami odtieňov najvýznamnejších medzinárodných
automobilových výrobcov, pozostávajúci z originálnych a sériových odtieňov, odtieňov na nárazníky ako aj
na bočné časti automobilov.
Vejáre s odtieňmi aktuálnej verzie zobrazujú všetky originálne štandardné odtiene, ktoré boli výrobcami
automobilov sériovo vyrábané od roku 1995. Nachádzajú sa tu samozrejme aj odtiene staršieho pôvodu, ktoré
sa v roku 1995 ešte sériovo vyrábali. Spoločne s rozsiahlymi indexovými vejármi za roky 1995 až do 2001/2002
predstavuje tento systém kompletnú dokumentáciu uplynulých rokov v lakovaní automobilov.

Bezpečnostné pokyny
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov
aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov
vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť
dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť.
Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
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