
Axaltas ledende industrielle teknologi løser fargematching
problemer

Ingen risiko for dårlig fargematching for verksteder

20 mai 2021 – Fargeanalyse og matching er to viktige skritt i prosessen ved
ethvert verksted. Det kan lett bli feil hvis fargematching gjøres ved øyemål da
oppfattelse av farger er svært subjektivt. Og tatt i betraktning at 8% av menn –
globalt – er fargeblinde1, øker risikoen for dårlig matching på verkstedene enda
mer. Rød fargeblindhet som er den mest vanlige, gjør det vanskelig å se forskjellen
mellom rødt og grønt, noe en kunde ikke ønsker i forbindelse med en
lakkreparasjon.

Axaltas nettbaserte Digital Colour Management gjør jobben enklere for
verkstedene. Hele farge og blandingsprosessen utføres digital og 100% trådløst –
noe Axalta introduserte til industrien allerede i 2019.

 “Farge kompetanse er et av Axaltas ekspertiseområder og styrker våre ledende
høykvalitets lakkprodukter ved å tilby den raskeste og mest effektive
lakkeringsprosess tilgjengelig på dagens markedet. Lakkerere foretar fargemåling
av kjøretøyets lakk der de benytter Axaltas digitale spektrofotometer som trådløst
sender målingene til Axaltas alltid oppdaterte globale fargedatabase. Den beste
matchen velges og sendes trådløst via en smarttelefon, eller nettbrett, til en IP-
vekt for blanding av fargeformelen,” sier Gregor Doerdelmann, Axaltas Refinish
Colour Service Manager for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).

Axaltas Digital Colour Management tilbyr i dag en helautomatisk fargeblanding fra A
til Å takket være den sømløse integreringen med Daisy Wheel 3.0.

Med ferdigfylte, bruksklare flasker med Cromax® Pro Basecoat, Permahyd® Hi-TEC
Basecoat 480 og Standoblue Basecoat sammen med Daisy Wheel 3.0 – den første
100% helautomatiske blandemaskinen – blir lakkerernes produksjon av
ferdigblandete farger mer nøyaktig, og dette reduserer forbruk og unngår sløsing.

 “Ved å kombinere Axaltas nettbaserte Digital Colour Management med Fillon
Technologies’ nye Daisy Wheel 3.0, kan lakkerere i dag for første gang
automatisere hele fargeblandingsprosessen,” sier han.

Den helautomatiserte blandeprosessen er enkel og svært rask, og reduserer tiden
med hele 50%. Dette gir kundene en enorm økning i effektivitet og maksimerer
både prosesstiden og nøkkel-til-nøkkel tid.

Doerdelmann konkluderer, “Axalta har vært ledende innen lakk-teknologi i mer enn
150 år, og fortsetter å redefinere hva som er mulig for verksteder. Våre markeder
krever høy produkt ytelse og førsteklasses produktivitet – noe vi leverer.”

Helautomatisk blanding med Daisy Wheel 3.0 er nå tilgjengelig for verksteder over
hele EMEA. Interesserte verksteder kan kontakte sin lokale Axalta Refinish
representant for mer detaljer.

Mer informasjon finnes på www.refinish.axalta.eu
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