Klasyfikacja systemów odcieni
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Perfekcyjne Dopasowanie Kolorów Mipa
KLASA SAMA W SOBIE

Idealny odcień
Wybór właściwego odcienia w lakiernictwie renowacyjnym jest kluczem
do sukcesu. Z uwagi na konieczność uwzględniania coraz większej ilości
odcieni, odnalezienie odpowiedniego koloru jest bardzo skomplikowane
i czasochłonne.
Na szczęście MIPA oferuje użytkownikowi profesjonalne i innowacyjne
narzędzia, ułatwiające i przyspieszające wyszukiwanie pasującego odcienia:

Mipa Color-System II
Wszystkie wzorce odcieni opatrzone są kodem Mipa Color System, który
odpowiada następującej systematyce:
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SYSTEMATYKA KODOWANIA W MIPA COLOR SYSTEM

O - 3

-

System uni Grupa kolorów
analogiczna
do RAL

016 9 0 - 5 0 0
Nr odcienia

Idealny odcień
Odcień można równie łatwo wywołać w programie z recepturami poprzez zeskanowanie kodu
kreskowego. Oszczędza to czas
oraz eliminuje możliwość wystąpienia błędu.

System kolorystyczny zawiera tysiące wzorców odcieni. Wszystkie warianty
znajdują się w jednym systemie. Nie ma już konieczności zmiany wyszukiwania
pomiędzy wariantami czy różnymi latami produkcji. Dzięki sortowaniu chromatycznemu (wg grup kolorystycznych a nie marek samochodów) wszystkie warianty i bardzo podobne odcienie, znajdują się we wzorniku obok siebie. Dzięki
temu użytkownik może łatwo dostrzec różnice w niuansach pomiędzy odcieniami. Wzorce natrysku przygotowane zostały z najwyższą precyzją z użyciem
oryginalnych lakierów. Nowoczesny system dodawania i przechowywania danych ułatwia bezproblemowe i szybkie wprowadzanie nowych wariantów.
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MipaMix 5.0
Oprogramowanie oferuje znacznie więcej niż zwykły program z recepturami. W kompaktowej formie zebrane jest
tu wieloletnie doświadczenie firmy MIPA w zakresie kolorystyki, dlatego śmiało może być ono nazwane „Biblioteką
odcieni”. Liczne funkcjonalności ułatwiają używanie programu, jednocześnie oferując dodatkowe, decydujące korzyści:
•

Zarządzanie ustawieniami po zalogowaniu

•

Receptury własne

•

Zarządzanie cenami wszystkich komponentów
podstawowych

•

Zarządzanie magazynowe

•

Historię ważenia z funkcją wyszukiwania

•

Propozycję doboru ilości lakieru w zależności
od wielkości obiektu

•

Zintegrowaną pomoc techniczną

•

Definiowalny wygląd programu oraz
wydruków

•

Możliwość połączenia z przemysłowym oraz
budowlanym systemem mieszania

Oprócz regularnie aktualizowanych wersji programu dostarczanych na płycie CD, codziennie
aktualizowany jest bank receptur online, pod adresem: www.mipa-paints.com

z klasyfikacją kolorów Mipa.
MipaMix SSP
Przenośny spektrofotometr porównuje kolory ze swoją bazą
receptur wybranego systemu mieszania Mipa, poprzez pomiar
pod wieloma kątami. Dzięki zastosowaniu spektrofotometru
użytkownik ma do dyspozycji dwadzieścia razy więcej odcieni
niż w przypadku jednego wzorca natrysku. Użytkownik otrzymuje propozycje i oceny odcieni pasujących do wzornika. Dzięki możliwości wykonania i zapisania pomiaru bez zastosowania komputera, nie ma konieczności dokonywania zmian w
procesie pracy lub podejmowania innych środków zaradczych.
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Łatwe znajdowanie odcienia
1

Odcień samochodu może być łatwo porównany z wzornikiem, dzięki chromatycznemu
ułożeniu kart. Po znalezieniu odcienia, należy wpisać lub sczytać czytnikiem kodów numer
wzornika (np.: O - 3 - ….) do oprogramowania komputerowego, które wyświetli pożądaną
recepturę. Dokładnie wymieszana receptura pasuje idealnie do wzornika odcieni.

2

Tak jak dotychczas, receptury można wyszukiwać wg kodu pojazdu (np.: VWL 90 E) lub po
nazwie odcienia (np.: „arktikweiß). Program wyświetli jedną lub kilka receptur. Aby uzyskać
jednakże absolutną pewność, przed rozpoczęciem mieszania należy porównać wzornik
odcieni z pojazdem i zareagować na zmianę odcienia, wynikającą na przykład z eksploatacji.

3

Dzięki przenośnemu spektrofotometrowi MipaMix SSP, odcień może być zmierzony
bezpośrednio na pojeździe. Komputer wyszuka odpowiednie kody Mipa Color System
i zaleci użytkownikowi idealne rozwiązanie. W bazie danych MipaMix SSP dostępnych jest
około dwadzieścia razy więcej możliwości kolorystycznych niż w tradycyjnej dokumentacji
kolorystycznej.
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