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Pigmenter spiller større rolle ved autolak
Ligesom på karrosseriområdet, skal lakken
også opgøres korrekt,
for at få dækket de omkostninger, der opstår i
forbindelse med lakering og udsprøjtning,
påpeger Thomas Krebs,
SKAD.

Flere og ﬂere
specielle effektfarver
smykker bilerne. (Arkivfoto)

Lakopgørelse i Autotaks

LAK-SAMMENSÆTNING

Vores biler b0liver mere
avancerede, og udviklingen på lakområdet står
heller ikke stille. Flere og
f lere specielle effektfarver
smykker karrosseriet, for
at lade bilen fremstå i et
spændende skær, påpeger
Thomas Krebs, direktør
SKAD.

To typer aluminiumpigment
Aluminiumpigmenter giver en afdæmpet ref lektionseffekt og lader sig
inddele i to typer – Cornf lakes og Silverdollar.
Ved fremstilling af
Cornf lake typen, sprøjtes
aluminium via en dyse til
chipslignende partikler,
der herefter bliver valset
f lade. Dette giver dem det
cornf lakes-lignende udseende. Silverdollar bliver

farvespil. Disse pigmenter baseres på meget små
Silicablade med en metaloxidoverf lade, der bryder
lyset på en kraftig og alsidig måde, hvilket giver et
fantastisk farvespil med
farveskift, af hængig af lysets indfald.

fremstillet på en lignende måde, men her bliver
aluminium sprøjtet ud i
en beskyttelsesgas atmosfære. Dermed fremstilles
små kuglepartikler, der
herefter bliver valset f lade, hvilket giver dem en
form som en sølvmønt.
Efter
fremstillingen
sorteres partiklerne ef-

ter størrelse. Små partikler giver et mindre skær,
og større partikler ref lekterer lyset mere. Dermed
kan man justere effekten
af den ønskede ref leksion.

Effektpigmenter –
en udfordring
For at opnå en endnu større effekt, kan man med

fordel anvende Xirallic
pigmenter. Lige som andre farvepigmenter, så
dækker disse ligeledes hele farvespektre. Men når
man kommer til blanding
af disse pigmenter, så kan
dette være en udfordring,
påpeger Thomas Krebs.
For eksempel giver almindelige farvepigmenter gul

og blå, farven grøn. Blander man derimod Xirallic
pigmenterne gul og blå,
så får man farven hvid.
Man kan også blande mellemfarver med disse pigmenter, hvilket giver et
hav af muligheder.
Toppen af poppen er
Colorstream pigmenter,
som giver et utroligt stort

Ligesom på karrosseriområdet, skal lakken også
opgøres korrekt, for at få
dækket de omkostninger,
der opstår i forbindelse
med lakering og udsprøjtning, for at få bilens lakeffekt tilbage til den stand,
den havde før uheldet skete, anfører Thomas Krebs.
- Det kræver også, at taksatorer har en forståelse for
den avancerede laksammensætning. Ligeledes er
det vigtigt, at laktykkelsen er korrekt, det vil sige, at alle behandlinger er
opgjort i Autotaks og udført i forbindelse med lakering af en karrosseridel.
Laktykkelsesmåling er en
del af Eurogarant standarden, hvor der målrettet
gennemføres kontrol af
laktykkelsen mellem den
skadede del og den nylakerede del, oplyser han.

GOD, NÅR DEN PERFEKTE
REPARATION GIVER DET PERFEKTE RESULTAT. FANTASTISK,
NÅR DET REFLEKTERES
I FORRETNINGSRESULTATET.
GLASURIT HS GRUNDFYLDER
Målbare resultater: Når kvaliteten ikke kan forbedres, men proceseffektiviteten kan. De nye HS grundfyldere fra Glasurit tørrer nu ved 60 °C
og 10 minutter hurtigere – og med Glasurit Racing Additive 523-15
tørrer det på 10 minutter. Med det gennemtestede gråtonekoncept
kan du spare op til 40 procent basefarve. Glasurit HS Grundfylder –
det perfekte grundlag for succes.

ProFit with Glasurit.
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