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Spies Hecker apresenta novo corante Brilliant Blue
O azul é a cor cromática mais popular em carros novos. A Spies Hecker lançou um
novo corante para reproduzir na perfeição alguns novos tons de azul.
10 de fevereiro de 2021 – As cores nunca são apenas cores. Cada cor representa algo e
desperta associações nas pessoas que as veem. Por exemplo, o azul é a cor do céu e do
amor, da distância e da vastidão. Além disso, representa valores tais como harmonia,
clareza e calma. Talvez devido a essas associações positivas, o azul é um favorito nos tons
cromáticos em carros novos.
Os especialistas em cores esperam que a popularidade do azul continue a aumentar, e é por
isso que os pintores necessitam de material de alta qualidade para reparar os vários tons de
azul na estrada. A marca de repintura Spies Hecker respondeu a essa necessidade
lançando um novo corante para o seu Sistema de Base Bicamada 480 Hi-TEC Permahyd. O
tom azul-esverdeado do corante Brilliant Blue 480 WT 318 Hi-TEC Permahyd permite reparar
na perfeição muitos tons azuis atuais dos fabricantes de automóveis. Este novo corante
pode ser utilizado para cores de efeitos, assim como cores lisas.
As fórmulas do Brilliant Blue estão agora disponíveis no Phoenix, o software de cor da Spies
Hecker.
Para mais informações sobre a Spies Hecker, visite http://www.spieshecker.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 serviços
personalizados 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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