
Nye blå blandingstoner til benyttelse sammen med vores
Standoblue basefarvesystem fra Standox

Brilliant Blue 125 fra Standox, lakmærket fra Wuppertal i Tyskland, sikrer
perfekt farvematch for visse blå nuancer.

Den 9. marts 2021 – Farven blå regnes generelt for at være en kold farve, men
ifølge psykologer står farven for positive værdier så som harmoni, tilfredshed, ro
og klarhed. Med sådanne egenskaber, er det ikke nogen overraskelse at Axaltas
rapport om populære farvevalg, til køretøjer over hele verden specificerer, at blå er
den mest populære kromatiske farve til nye biler, som kun overgås af de
dominerende akromatiske farver hvid, sort og grå.

Eftersom mange bilproducenter tilbyder forskellige blå nuancer i deres
standardfarvepalet, lancerer Standox den nye Brilliant Blue 125, som er en ny
blandet farvetone til vores Standoblue basefarvesystem. Det er en meget
kromatisk grøn-blå farve, som kan benyttes til at reparere visse blå nuancer.
Udover at kunne benyttes i forbindelse med effektfarver, er vores nye blandede
farvetone desuden også velegnet til brug sammen med solide farver og sikrer en
perfekt match med den oprindelige nuance.

Lakformlerne med Brilliant Blue 125 er nu tilgængelige i Standowin iQ, som er
Standoxs software til farvegendannelse. Se venligst vores hjemmeside for
yderligere oplysninger om Standox – www.standox.com/dk – eller kontakt vores
eksperter.

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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