Særlige toneblandinger til omlakering
Farvepræcision, når den er bedst
Tendenserne inden for OEM-farver betyder, at vi kommer til at se flere biler med specialfarver på vejene. Lakererne kan kun opnå et perfekt
resultat med de rigtige pigmenter.
Derfor leverer Standox særlige toneblandinger til basisfarverne Standoblue og Standohyd Plus.

"Det første, en autolakerer skal gøre, når en bil kommer ind til lakering, er at kontrollere, om bilen
har en specialfarve. Det kan have indflydelse på reparationsomkostningerne, og der skal muligvis
bestilles en særlig toneblanding".
Harald Klöckner, Standox Training Manager (Standox-uddannelseschef), EMEA

Toneblandinger skaber glans med dybde
Dybere, mere mættet,
endnu mere strålende.
Farverne i automobilindustrien er ved at
udvikle sig til noget spektakulært, og
tendensen går mod dybere, meget mættede
farver, der takket være specialudviklede
pigmenter også har et intenst og strålende
skær.

+

En frugtagtig rød
Standox-toneblandingen Cranberry Red har
en blårød nuance. Dens pigmenter er
kendetegnet ved sin enestående
farvedybde og glans samt det høje niveau
af transparens. Cranberry Red egner sig
både til dækkende farver og effektfarver.

+

En strålende orange
Standox-toneblandingen Brilliant Orange
indeholder et højeffektivt orange pigment,
der kræves til nogle af de nye OEMformler. Denne nye farve lukker et stort hul

i farveudviklingen inden for orange og røde
nuancer. Toneblandingen Brilliant Orange
egner sig både til dækkende farver og
effektfarver.
+

En kalejdoskopisk
krystaleffekt
Toneblandingen Crystal Rainbow er
udviklet specielt til specialfarven (LX7T)
på den nye Audi A8 og RS-modellerne. Den
skaber en fantastisk krystaleffekt.

+

Utrolig glitrende effekt.
Toneblandingen Special Effect Mix 288
Sparkling Crystal er kendetegnet ved den
meget rene glitrende finish. Tynde
sølvbelagte glasflager i en transparent
basisfarve bryder lyset og skaber den
glitrende effekt. Kun et meget begrænset
antal farver bruger denne effekt, så
Standox leverer den farveløse blanding i
små dåser med 250 ml.

Tonede klarlakker
Der er gang i udviklingen inden for tonede
klarlakker, hvilket mærkes på
værkstederne. Standox tilbyder derfor syv
specialfarvetilsætninger til klarlak, der fås
i flasker med 100 ml.

Mer om tonet klarlak

Betydningen af digital farveidentificering og webbaseret
farvesoftware.
Den hastighed, farvetendenserne ændrer sig med, og det stigende antal farver og effekter
betyder, at farvestyringen på værkstederne bliver nødt til at følge med. Mange lakerere
anvender nu elektroniske spektrofotometre, som Genius XS eller Genius iQ, der var et af de
første spektrofotometre, som blev brugt til at måle farve og effekt.
Med den Standow in iQ-farvesoftw are bliver formlerne tilgængelige for værkstederne, så snart
de er frigivet.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_dk/da_DK/colour/colour-competence/mixing-colours.print.html

