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Nova imagem e nova cor da Equipa Formula One da Mercedes-AMG
Com a temporada de Formula One TM de 2020 suspensa, a Spies Hecker aproveita a
oportunidade para analisar em profundidade a imagem da Equipa e o trabalho que é
necessário para a aplicar
A Equipa Formula One da Mercedes-AMG Petronas é a atual campeã do Campeonato
Mundial de Construtores de Formula OneTM da FIA, que conseguiu um recorde mundial
depois de obter um título pela sexta vez consecutiva no final da temporada de 2019. Os seus
carros de corrida são conhecidos pela aparência elegante nas icónicas imagens prateadas
apresentadas todas as temporadas. Há mais de seis anos que Andrew Moody, Head de
Paint e Graphics da Equipa Formula One da Mercedes-AMG Petronas, conta com o apoio e
a oferta de produtos personalizados da Spies Hecker, uma marca de repintura global da
Axalta, um dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó.
Joachim Hinz, Brand Manager da Spies Hecker na Europa, Médio Oriente e África, afirmou,
“Os fãs em todo o mundo esperam ver a imagem de 2020, que foi apresentada em fevereiro
em Londres, na pista de corridas a determinada altura esta temporada. Entretanto,
gostaríamos de partilhar com os nossos amigos e com a família Spies Hecker alguns dos
detalhes que podem não ter visto na nova imagem.”
Nova cor
À primeira vista, a principal diferença na imagem de 2020 é a adição de cor de vinho ao
carro, especificamente nas placas frontais nas extremidades das asas, placas traseiras nas
extremidades das asas, tampa do motor e sobretudo, sobretudo na estrutura tubular em
arco. Este toque de cor deve-se ao novo Parceiro Principal da Equipa Formula One da
Mercedes-AMG Petronas, INEOS, uma vez que o cor de vinho é a cor da sua divisão de
desporto, que inclui o Tour de France e as equipas da America Cup. Esta cor foi
correspondida na perfeição de forma digital a partir de uma das bicicletas da Equipa da
INEOS, que foi enviada para a Oficina de Pintura em Brackley, Reino Unido, utilizando o
espetrofotómetro ColorDialog Phoenix.
Andrew Moody explicou, “não é tão fácil obter o cor de vinho como pode parecer. Além
disso, existe um esbatimento de cinco cores desde o cor de vinho até ao preto, e em
algumas áreas no carro de corrida é visível em mais de um componente, pelo que temos de
garantir que é perfeito. Existe também uma linha principal preta muito fina e uma linha
principal prateada que contornam as áreas em cor de vinho, pelo que o processo é bastante
complexo.”
Preto mais preto
A imagem de 2020 não só tem mais preto, como também o preto, EQ Black, é mais escuro e
mais intenso, o que faz com que o Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power+ tenha uma aparência
ainda mais ameaçadora.
Ausência de brilho no fluxo
Outra mudança importante é que as linhas de fluxo deixaram de ter as extremidades
brilhantes das imagens anteriores e agora todas as linhas de fluxo têm extremidades
definidas e claras. Andrew Moore acrescentou, “a imagem de 2020 representa a evolução
das linhas de fluxo que utilizámos desde 2017. Este ano, não existe esbatimento nas
extremidades.” As linhas de fluxo, no verde PETRONAS apelativo e personalizado que a
Axalta criou para a Equipa para a temporada de 2019, são contornadas com EQ Black.
Andrew Moore afirmou, “não há nenhum lugar no carro em que o verde PETRONAS e o
prateado Stirling se encontram.”
Estrela especial
Os fãs atentos podem ter reparado que as estrelas que adornam a tampa do motor e o
chassis têm cinco tamanhos diferentes e duas cores prateadas diferentes – para além das
duas estrelas especiais, uma em cada lado – que são em vermelho vivo e prestam
homenagem a Niki Lauda, o Non-Executive Chairman da Equipa, que faleceu em maio de
2019. Andrew Moore declarou, “todas as estrelas foram pintadas e não são decalques como
muitas pessoas podem pensar.”
A Oficina de Pintura utiliza uma variedade de produtos Spies Hecker, incluindo o including
Priomat® Wash Primer 4075, e em seguida, o Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340,
um primário aparelho com um elevado teor de sólidos, ou Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320, um aparelho de lixagem de secagem rápida 2K HS. Os degradés da cor da
Equipa foram pintados com a Base Bicamada Permahyd Hi-TEC 480 e a Oficina de Pintura
completou o acabamento dos componentes com Verniz Permasolid® HS Optimum Plus Clear
8650 ou com o Verniz Permasolid HS Race Clear 8700.
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Joachim Hinz declarou, “Tivemos muito prazer em prolongar a nossa relação como
Fornecedor Oficial da Equipa da Equipa Formula One da Mercedes-AMG Petronas no início
de 2020, quando celebrámos novamente o contrato. Todos nós na Spies Hecker temos
muito orgulho em colaborar com campeões mundiais, e ainda por cima, uns que fizeram
história. Tal como todos os fãs de Formula One, esperamos poder ver algumas corridas
quando for seguro para as equipas e fãs.”
Para mais informações sobre a Spies Hecker, visite www.spieshecker.com e para seguir a
Equipa Formula One da Mercedes-AMG Petronas, visite www.mercedesamgF1.com.
Sobre a Spies Hecker
A Spies Hecker, uma marca global de repintura automóvel da Axalta, desenvolve soluções
de sistemas de pintura otimizados e práticos que tornam o trabalho nas oficinas mais fácil e
mais eficiente. Com origem em Colónia, Alemanha, e com uma história de sucesso de mais
de 135 anos, os sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os
serviçospersonalizados e a formação especializada demonstram a sua parceria com a
indústria de repintura. A marca de tinta é uma das principais marcas globais de repintura
automóvel, e encontra-se presente em mais de 76 países em todo o mundo.
Spies Hecker – mais perto de si!
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