
Kursprogram 2020



Dato:
06.-07. mai

Kapasitet:
8 deltakere

Kurspris:
Kurset er gratis.

Gebyr ved sen avmelding.
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Formålet med kurset: 
En av de viktigste detaljene innen 
lakkering av biler er naturligvis å finne 
den riktige fargenyansen. Optimal 
Fargprosessor-kurset tar for seg 
fargelære og fargefysikk og hvordan 
det i praksis brukes i lakkeringen og 
til vurdering av fargenyanser. I tillegg 
blir det undervist i PPGs fargeverktøy 
samt hvilken spesifikk informasjon som 
skal brukes for bruk av PaintManager-
systemet og RapidMatch-
spektrofotometeret. Det vil også bli lagt 
vekt på PPGs Prime og Variant Colour 
Match System. Dessuten gis det 
opplæring i forskjellige arbeidsmetoder, 
slik at man kan bruke systemene så 
effektivt som mulig.

Utbytte:
Kursdeltakerne vil få en forståelse for 
fargefysikk og hvordan variasjoner i 
lys kan påvirke valget av fargenyanse. 
Deltakerne vil bli i stand til å bruke 
denne forståelsen for å kunne 
kompensere for variasjon i lys, samt 

å utføre tilpasninger av den enkelte 
nyansekoden, slik at den matcher 
nøyaktig til den enkelte reparasjonen og 
minimerer risikoen for feil.  

Hvem bør delta:  
Kurset er for alle lakkerere som ønsker 
en større forståelse av fargefysikk, 
vurdering og valg av nyanse, 
tilpasninger av fargen samt riktig 
sprøyteteknikk ved trelagslakkeringer.

Emner: 

• Grunnleggende personlig sikkerhet.

• Grunnleggende og avansert fargelære.

• Fargeoppfatning og hvordan det påvirker valget av riktig nyanse.

• Hva er metameri og hvordan unngår du det ved justering av farger. 

• PPGs fargesystem. Hva er det og hvordan kan det hjelpe deg?

• PPG EasyColor – hvordan kan det hjelpe og når bør du bruke det?

• Fargeverktøy – hvordan skal de brukes for å oppnå det beste resultatet?

• Slik bruker du PaintManager.

• Slik justerer du i PaintManager og PaintManager XI®

• Slik bruker du RapidMatchTM
 Go-spektrofotemeteret.

• De beste teknikkene når det skal lages sprøytekort.

• Praktiske øvelser med trelagslakkering.

Optimal FargprosessorS3 Spesialiseringskurs i 
farver og farveværktøjer



Spørsmål og påmelding:
Dersom du har spørsmål til innholdet 
i et kurs eller du ønsker å vite 
hva de angitte forutsetningene i 
kursbeskrivelsen betyr for deg eller 
medarbeiderne dine, må du gjerne ta 
kontakt med oss. 

Våre eksperter gir gjerne individuelle 
råd om valg av kurs.

Det vil være en frist på en måned 
før kursstart for hvert kurs, så det er 
viktig å få booket kurset i god tid. I 
tillegg tar vi forbehold om at det må 
være minst 5 påmeldte kunder på 
hvert kurs for at det skal avholdes.

Påmelding til kurs skjer per e-post 

Ankomst og hotellreservasjon:
Når du er påmeldt et av kursene, vil 
du sammen med invitasjonen motta 
detaljert informasjon om ankomsten og 
hotellet.

Vi har forhåndsreservert et antall 
hotellrom i forbindelse med hvert kurs, 
så hvis du tar kontakt med oss, får du 
oppgitt et bookingnummer.

PPG Scandinavia betaler for selve 
kurset, mens du selv står for utgiftene 
i forbindelse med reisen og hotellet. 
Måltider som er inkludert i kurset, er 
lunsj og middag første kursdag samt 
lunsj andre kursdag.
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Praktisk informasjon

E-post: hilde@cchristoffersen.no tlf 415 34 697
Gi beskjed ved påmelding hvis jeg skal bestille fly/båt for dere og om dere reiser samme dagen som kurset eller dagen før.




