
Axaltas brancheførende teknologi løser
farvetilpasningsproblemer

Værksteder behøver ikke længere at risikere dårlige farvetilpasninger

Den 19. november 2021 – Farvevurdering og farvetilpasning er to vigtige skridt i
processen for ethvert værksted. Det kan nemt gå galt, hvis farvetilpasningen sker
på øjemål på grund af farvers subjektive karakter. Og hvis man derudover tager i
betragtning, at 8% af alle mænd på verdensplan er farveblinde[1], så er risikoen for
dårlig farvetilpasning på værkstederne endnu større. Den mest almindelige form for
farveblindhed er rød-grøn, hvilket betyder at man finder det vanskeligt at skelne
imellem rød og grøn – og det er jo ikke ligefrem det kunderne har brug for, når det
gælder deres lakreparation.

Axaltas cloud-baserede digitale farvestyringssystem betyder at værkstederne ikke
behøver at være afhængige af det menneskelige øje i forbindelse med
farvetilpasning. Systemet sætter værkstederne i stand til, at håndtere hele
farvesøgnings- og blandingsprocessen fuldstændig digitalt og 100% trådløst –
Axalta var de første i branchen til at introducere denne mulighed i 2019.

”Farvekompetence er et af Axaltas vigtigste ekspertiseområder, som styrker vores
brancheførende, populære lakeringsmærker, hvilket betyder, at vi kan tilbyde den
hurtigste og mest produktive lakeringsproces der findes på markedet i dag.
Autolakerere aflæser farverne direkte fra et køretøjs lak ved hjælp af Axaltas
digitale spektrofotometer, som trådløst sender aflæsningerne til Axaltas konstant
opdaterede, globale online farvedatabase. Man vælger den bedste farve via en
smartphone eller en tablet, hvorefter den valgte farve sendes via trådløst internet
(WiFi) til en netbaseret vægt for at blive klargjort”, udtaler Anders Helgesson,
Teknisk chef i Norden.

Axaltas digitale farvestyringssystem kan nu tilbyde en fuldstændig automatiseret
farveblandingsproces fra start til slut, takket være problemfri integration med Daisy
Wheel 3.0.

Med forfyldte beholdere med Cromax® Pro Basecoat, Permahyd® Hi-TEC Basecoat
480 samt Standoblue Basecoat, som er klar til brug sammen med Daisy Wheel 3.0,
den første 100% fuldautomatiske blandingsmaskine, så kan autolakerere opnå
større nøjagtighed i forbindelse med produktionen af farver, som er klar til brug,
mindske forbruget og undgå spild.

”Ved at kombinere Axaltas cloud-baserede digitale farvestyringssystem med Fillon
Technologies nye Daisy Wheel 3.0, er autolakerere nu i stand til at automatisere
hele deres farveblandingsproces for første gang”, fortsætter Anders Helgesson.

Den fuldstændig automatiserede blandingsproces er ligetil og ekstremt hurtig, da
den kan nedsætte tidsforbruget med mere end 50%, hvilket gør det muligt for
vores kunder at opnå enorm effektivitet, maksimere cyklustiden i lakeringsbåsen og
forkorte reparationstiden.
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Anders Helgesson konkluderer, at ”Axalta fortsætter med at omdefinere
værkstedernes muligheder ved fortsat at være på forkant med lakeringsteknologien
– ligesom i de seneste 150 år. De slutmarkeder, som vi servicerer, kræver et højt
niveau i forbindelse med produktets ydeevne samt enestående produktivitet, og vi
lever op til dette.”

Denne fuldstændig automatiserede blandingsproces ved hjælp af Daisy Wheel 3.0
er nu tilgængelig for værksteder over hele Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA).
De værksteder, som er interesserede bedes venligst kontakte deres lokale Axalta
Refinish repræsentant for yderligere oplysninger.

Se venligst www.refinish.axalta.eu for yderligere oplysninger.

Om Standox

Standox, et globalt lakmærke fra Axalta, er det bedste valg til professionelle
autolakerere. Kunderne kan altid stole på, at Standox leverer de bedste
kvalitetsresultater, præcist og hurtigt - hver gang. Mærket Standox, der fremstilles
i Wuppertal, Tyskland, sikrer, at kunderne er klar til fremtidens digitalisering, ved at
forbedre arbejdsgange og arbejdsprocesser med digitale værktøjer. Standox
støtter ikke bare kunderne med relevant markedsindsigt, men også med
arbejdsopgaver, takket være omfattende godkendelser fra bilfabrikanter samt
flåde-, leasing- og forsikringsselskaber, der afspejler mærkets position som en
førende partner i bilbranchen. Standox – omlakeringens kunst.
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