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Speciella mixfärger för praktiskt arbete.
För 100 procent korrekta kulörer.
Trenderna inom OEM-färger betyder att det finns fler fordon med specialfärger på vägarna. För lackerare är det bara möjligt att få ett helt
korrekt lackeringsresultat med rätt pigment.
Det är därför Spies Hecker levererar speciella nya mixfärger för lackproduktserierna Permahyd Hi-TEC 480 och Permahyd 280/285.

“

Kulören måste identifieras så fort fordonet kommer in för reparation, eftersom man
måste ta hänsyn till specialfärger när man beräknar kostnaden. Det kan också ta tid att
beställa rätt mixfärger.

”
Jörg Sandner, Spies Hecker Technical Service Tyskland

Mixfärger för klar lyster med extra djup.
Djupare, mer mättad, till och med
klarare.
Fordonsfärger blir mer och mer
spektakulära, med en trend mot djupare,
mycket mättade färger som också har en
intensiv och klar lyster tack vare speciellt
framtagna pigment.

&

Intensivt rött.
Mixfärgen WT 311 Rubinrot/Ruby Red (HiTEC 480) är blåaktigt röd. Pigmentet har
exceptionellt färgdjup och klar lyster, och är
även mycket transparent. Ruby Red är
lämplig för solida kulörer och effekter.

&

Stark orange.
Mixfärgen WT 308 Leuchtorange/Bright
Orange (Hi-TEC 480) innehåller ett orange
pigment med hög prestanda.
Den krävs för några av de nya OEMkulörrecepten, och stänger en viktig lucka i
färgspektrum avseende utvecklingen av
orange och röda nyanser. Bright Orange är
lämplig för solida kulörer och effekter.

&

En speciell kristalleffekt.

Mixfärgen WT 307 Prisma Silber/Prism
Silver (Hi-TEC 480) utvecklades specifikt för
den nya LX7T-specialfärgen på de nya Audi
A8- och RS-modellerna.
Den ger en anslående kristalleffekt.
Tintad klarlack.
Tintad klarlack står i fokus för mycket
utvecklingsarbete, Detta påverkar även
verkstäderna. För att matcha trenden
erbjuder Spies Hecker sju speciella
Permasolid Clear Coat Colour Additives i
förpackningar om 100 ml.

&

Unik glittereffekt.
Mixfärgen Permahyd WT 304 Magic Sparkle
Effect (Hi-TEC 480) karakteriseras av sin
mycket rena glittrande finish, som beror på
att de tunna, silverbelagda glasflingorna
som finns i den transparenta baslacken
bryter ljuset.
Eftersom den nya effektfärgen används i ett
mycket begränsat antal kulörer levereras
den i små burkar, 250 ml.
Vikten av elektronisk kulöridentifiering
och webbaserad färgprogramvara.
Snabbt föränderliga färgtrender tillsammans
med den ökande mängden färger och
effekter betyder att kulörhanteringen i
verkstäderna måste förändras. Många
lackerare använder nu elektroniska
spektrofotometrar, t.ex. ColorDialog eller
ColorDialog Delta-Scan, som var en av de
första spektrofotometrarna som mätte både
färg och effekt. Den nya Phoenixkulörprogramvaran gör att kulörrecepten
blir tillgängliga så fort de släpps.

“

Att arbeta med specialfärger är en
teknisk utmaning även för erfarna lackerare.
Och det enda sättet att få enastående
resultat är att ha rätt mixfärger.

”
Kevin Welling, utbildningschef, Storbritannien

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

