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Spesialmiksefarger for praktisk arbeid.
For 100 per cent accurate colours.
Trendene for OEM-farger betyr at det blir flere biler med spesialfarger på veiene. Lakkererne kan bare oppnå et helt nøyaktig lakkresultat hvis
de har de rette pigmentene.
Derfor har Spies Hecker spesielle, nye miksefarger for lakkmaterialseriene Permahyd Hi-TEC 480 og Permahyd 280/285.

“

Fargen skal kunne gjenkjennes øyeblikkelig når en bil kommer inn til reparasjon, og
spesialfarger må tas med i betraktningen når kostnadene beregnes. Det kan også ta lang
tid å bestille spesialmiksefarger.

”
Jörg Sandner, Spies Hecker teknisk service i Tyskland

Miksefarge for høyglans med ekstra dybde.
Dypere, mer mettet, enda mer glansfull.
Bilfargene er i ferd med å bli svært
spektakulære med en tendens til dypere og
svært mettede farger som også har et
intenst og glansfullt skjær – takket være
spesialutviklede pigmenter.

&

En intens rødfarge.
Miksefargen WT 311 Rubinrot/Ruby Red
(Hi-TEC 480) er en blåaktig rødfarge.
Pigmentet kjennetegnes av den
eksepsjonelle dybden i farge og stråleglans,
samt den høye graden av transparens.
Ruby Red egner seg til enfarget bruk og
effektfarger.

&

Sterk oransje.
Miksefargen WT 308 Leuchtorange/Bright
Orange (Hi-TEC 480) inneholder et
slitesterkt oransje pigment.
Det er nødvendig i noen av de nye OEMfargeformlene, og det fyller en viktig plass i

fargespekteret når det gjelder utviklingen av
oransje- og rødtoner. Den lyse, oransje
miksefargen egner seg til enfarget bruk og
effektfarger.
&

En spesiell krystalleffekt
Miksefargen WT 307 Prisma Silber/Prism
Silver (Hi-TEC 480) ble utviklet spesielt for
den nye LX7T-spesialfargen på de nye Audi
A8 og RS-modellene.
Den gir en imponerende krystalleffekt.
Innfarget klarlakk.
Innfarget klarlakk får en stadig mer sentral
plass i utviklingsprosessen. Dette har også
en merkbar effekt på verkstedene. For å ta
hensyn til denne trenden tilbyr Spies Hecker
sju spesialtilsetninger for Permasolid i
beholdere på 100 ml.

&

Unik, sprakende effekt.
Miksefargen Permahyd WT 304 Magic
Sparkle Effect (Hi-TEC 480) kjennetegnes
av den rene, sprakende finishen som
kommer av de tynne, sølvlakkerte
glassflakene i en transparent baselakktone
som bryter lyset.
I og med at denne effektlakken kun brukes
på et svært begrenset antall farger, leveres
den i små 250 ml bokser.
Betydningen av elektronisk
fargeidentifisering og nettbasert
fargeprogramvare.
De raske endringene i fargetrender og det
økende antallet farger og effekter betyr at
fargeanalysen på verkstedene må endres.
Mange lakkerere bruker nå elektroniske
spektrofotometere som ColorDialog spectro
eller ColorDialog Delta-Scan, et av de første
spektrofotometrene som kan måle farge og
effekt. Den nye fargeprogramvaren Phoenix
gjør fargeformlene tilgjengelige med en
gang de kommer ut på markedet.

“

Å jobbe med spesialfarger er en teknisk
utfordring selv for profesjonelle lakkerere.

Den eneste måten å oppnå utmerkede
resultater på, er å ha de rette miksefargene.

”
Kevin Welling, sjef ved opplæringsakademiet i Storbritannia

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_no/no_NO/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-competence/mixingtints.print.html

