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Corantes especiais para o trabalho prático.
Para cores 100 por cento exatas.
As tendências de cor OEM traduzem-se num maior número de cores especiais nos veículos em circulação. Mas obter um resultado de pintura
com uma correspondência de cor exata é apenas é possível com os pigmentos corretos.
É por isso que a Spies Hecker fornece novas bases de mistura especiais para as gamas de produtos de pintura Permahyd Hi-TEC 480 e
Permahyd 280/285.

“

Uma vez que as cores especiais devem ser tidas em consideração no cálculo de
custos, é fundamental que a cor seja identificada logo após a entrada do veículo para a
sua reparação. É igualmente possível que seja necessário encomendar estas bases de
mistura especiais.

”
Jörg Sandner, Serviço Técnico da Spies Hecker na Alemanha

Base de mistura para um aspecto brilhante, com maior profundidade.
Mais profundo, mais saturado, ainda
mais brilhante.
As cores dos veículos estão a tornar-se
espectaculares, com tendência para uma
maior profundidade, cores muito saturadas
que devido a pigmentos especialmente
desenvolvidos, possuem também um brilho
intenso.

&

Vermelho intenso
A base WT 311 Ruby Red (Hi-TEC 480)
possui uma cor vermelho azulada. O seu
pigmento caracteriza-se pela profundidade
excepcional da cor e brilho, assim como
pelo alto nível de transparência. A base
Ruby Red é adequada para (a sua)
utilização em cores sólidas e de efeitos.

&

Laranja forte.
A base de mistura WT 308 Bright Orange
(Hi-TEC 480) contém um pigmento laranja
de alto desempenho, necessário para
algumas das novas fórmulas de cor OEM e
preenche uma importante lacuna no

espectro de cores referente ao
desenvolvimento de tons laranjas e
vermelhos.
A base de mistura Bright Orange é
adequada para cores sólidas e de efeitos.
&

Um efeito cristalino especial
A base de mistura WT 307 Prism Silver (HiTEC 480) foi especialmente desenvolvida
para a nova e especial cor LX7T do novo
Audi A8 e dos modelos RS.
Produz um efeito cristalino de cortar a
respiração.
Vernizes coloridos.
O desenvolvimento de trabalhos de pintura
focados em vernizes coloridos está a
crescer. Os efeitos desta evolução são
visíveis nas oficinas. A fim de acompanhar
esta tendência, a Spies Hecker fornece
sete aditivos especiais Permasolid® Aditivos para Verniz
Coloridos, em embalagens de 100ml.

&

Efeito brilhante único
A base Permahyd WT 304 Magic Sparkle
Effect (Hi-TEC 480) caracteriza-se pela
excelente pureza do brilho do acabamento,
o qual se deve às finas partículas de vidro
prateadas contidas numa base bicamada
transparente que refracta a luz.
Uma vez que este efeito de pintura é
somente utilizado num número limitado de
cores, a base é fornecida em pequenas
embalagens de 250ml.
A importância da identificação
electrónica de cor e do software de cor
baseado na web.
A rapidez na mudança das tendências de
cor e o crescente aumento de cores e
efeitos, obriga as oficinas a mudar a sua
gestão de cor. Muitos pintores contam
agora com os espectrofotómetros
electrónicos, como o ColorDialog spectro
ou o ColorDialog Delta-Scan, um dos
primeiros a efetuar a leitura da cor e do
efeito. O novo software de cor Phoenix já
permite que as fórmulas de cor se
encontrem disponíveis no momento em que
as mesmas são lançadas.

“

É um desafio técnico trabalhar com cores especiais,
mesmo para os profissionais de pintura.
A única forma de alcançar resultados
excelentes é dispor dos corantes corretos.

”
Kevin Welling, Director da Academia de Formação no Reino Unido

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

