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Συσκευ 3M™ PPS™ Φαν ς Ελγχου Χρωµατικν
Αποχρσεων
ρχνει φως στη διαδικασα ταιρισµατος χρωµατικν αποχρσεων

Προειδοποηση.
Μην χρησιµοποιετε αποθηκεετε τη Συσκευ 3M™ PPS™ Φανς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων,
τη Μπαταρα, το Φορτιστ της Μπαταρας την Παροχ Ηλεκτρικο Ρεµατος, σε περιβ*λλον που
εναι δυνατ κρηξη αν*φλεξη.

PAINT PEPAATION YTEM

Συσκευ 3M™ PPS™ Φαν ς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων
• σχεδιασµνο για να κνει τη χρωµατικ προσαρµογ

Αριθµς Εξαρτ µατος

Περιγραφ Προϊντος

16407

Βαλτσα που περιχει φως, µπαταρα, φορτιστ , παροχ ηλεκτρικο ρεµατος, καλδια και εγχειρδιο οδηγιν

16409

3M™ PPS Φανς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων – Φορτιστ ς Μπαταρας x1

16398

3M™ PPS Φανς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων - Μπαταρα NiCd x1

16399

3M™ PPS Φανς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων - Λαµπτ ρας

και τη διαδικασα επαναβαφς γρηγορ τερη και
ευκολ τερη

• µεωση των εργατικν ωρν και των δαπανν

x1

χρµατος και υλικν

• α!ξηση παραγωγικ τητας
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• βελτωση της ικανοποησης των πελατν
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Τα λογτυπα 3M, PPS και PPS
εναι σµατα κατατεθν της 3M Company
Copyright 2006

3 Καινοτοµα

#να πλρες φορητ ς
φαν ς µε µια ουσιαστικ
τλεια αντιστοιχα στο φυσικ
φως της ηµρας

9487 Greek:Layout 1

17/11/06

10:31

Page 3

Οι ροι φωτισµο! µσα σε να φανοβαφεο εναι σπνια ιδανικο και δεν µπορο!µε να
ελγξουµε τις εποχς  τον καιρ ! Ο σταθερ ς φωτισµ ς και οι απρ βλεπτες καιρικς συνθκες
καθιστο!ν τις σωστς αποφσεις δ!σκολες.
Οπουδποτε και να βρσκεται το χηµα µσα στο
φανοβαφεο, η συσκευ 3M™ PPS™ Φαν ς
Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων, παρχει φως
ηµρας που φτνει στο στδιο της τελει τητας,
λες τις ηµρες του χρ νου!

Χαρακτηριστικ! γνωρσµατα Φανού:
• Φορητ , µε χερο!λι που κρατιται και επαναφορτιζ µενο
• Κατοχυρωµνο µε δπλωµα ευρεσιτεχνας που δνει µια

ουσιαστικ τλεια ισορροπα στο φσµα των χρωµτων του
φυσικο! φωτ ς της ηµρας

• Η ηλεκτρονικ µονδα ελγχου διατηρε το φσµα χρµατος
σχετα απ εππεδα δαπανν µπαταριν

• ∆!ο εντσεις φωτ ς:

Σταθερ για τα µσα χρµατα και τις µεταλλικς σειρς
Υψηλ για τα σκοτειν τερα χρµατα και τα εξαιρετικ φτωχ σε φως

Ένα πολύτιμο εργαλείο για να
ελέγχετε και να εγκρίνετε την
ποιότητα σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας επισκευής.

Η συσκευ 3M™ PPS™ Φαν ς Ελγχου
Χρωµατικν Αποχρσεων εναι ιδανικ για:
• Επιλογ του σωστο! χρµατος και της απ χρωσης του χρµατος
• #λεγχο της αντιστοιχας χρµατος µε τη δοκιµαστικ κρτα
• #λεγχο της κλυψης του χρµατος
Περαιτρω χρσεις:
•

#λεγχος του χρµατος για ακριβες εκτιµσεις

•

#λεγχος της επιφνειας του αµαξµατος πριν απ τη βαφ

•

Προσδιορισµ ς των ατελειν του χρµατος πως τα σηµδια τριβεου,
ολογρµµατα και λλα

Οφλη:
• Γργορες και ακριβες αποφσεις για ταριασµα χρωµτων
• Εξαλεφει την ανγκη να κινηθε το χηµα εκτ ς κτιρου για
την αξιολ γηση του χρµατος

• Μεινει την πιθαν τητα της επανληψης της βαφς λ γω

λθος απ χρωσης της βαφς και χαµηλς καλυπτικ τητας

Το φως της ηµρας χαρακτηρζεται απ να
πλρες και ακ µα και ελαφρ! φσµα, χωρς
ακδες, πρα απ την ορατ σειρ χρµατος.
Το φως της ηµρας εναι η καλ!τερη πηγ
φωτ ς για την εξταση των χρωµτων. Για
µια τεχνητ πηγ φωτ ς για να µιµηθε το
φως της ηµρας κατλληλα, πρπει να χει
να ελαφρ! φσµα πολ! κοντ στο φως της
ηµρας, διαφορετικ χει επιπτσεις στην
ακρβεια της κρσης χρµατος.
Τα φτα που χρησιµοποιο!νται στα
φανοβαφεα µπορο!ν να χουν να ανµαλο
φσµα και τα χρµατα εποµνως θα φανο!ν
διαφορετικ.

Φυσικ Φως της Ηµ ρας

Φως Φθορισµο

Η συσκευ 3M™ PPS™ Φαν ς Ελγχου
Χρωµατικν Αποχρσεων χει να φσµα
ουσιαστικ διο µε το φως της ηµρας και
εποµνως το χρµα εναι διο πως και στο
φως της ηµρας.

Φυσικ φ*σµα φωτς της ηµρας

Μ κος κµατος

Χρµα που διορθνεται µε φθορισµ εναντον
Φυσικο+ φωτς ηµρας

η µπλε γραµµ
αντιπροσωπεει το
φ*σµα του φυσικο
φωτς της ηµρας

Μ κος κµατος

3M™ PPS™ Φανς Ελγχου Χρωµατικν Αποχρσεων
εναντον του Φυσικο Φως της Ηµρας.
η µπλε γραµµ
αντιπροσωπεει το
φ*σµα του φυσικο
φωτς της ηµρας

• Μεινει τις δυσχρειες στη διαδικασα επισκευς και
επιταχ!νει τη παραγωγικ τητα του βαφεου

• Μεινει τις δαπνες υλικο! και εργασας
• Βελτινει την ικανοποηση πελατν: Σωστ χρµα µε τη
πρτη και εγκαρως

Μ κος κµατος
Φυσικ Φως της Ηµ ρας

3M PPS Φανς Ελ γχου
Χρωµατικν Αποχρσεων
™
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