De bonte wereld van
kleuren en kleurenkaarten

COAT I N G S

„Dezelfde“ NCSkleur verschillende
verffabrikanten.

Veel voorwerpen en bouwelementen in en aan onze huizen worden geleverd in kleuren
die overeenkomen met bepaalde kleurcollecties. De verwarmingselementen en de kamerdeuren
worden in de kleur RAL 9010 ingebouwd, het tuinhek is mosgroen RAL 6005. De kleur van
de gevel is wellicht met behulp van een NCS-waaier uitgezocht en de binnenhuisarchitect
heeft de wandkleuren geselecteerd uit een van de ontelbare kleurcollecties van verschillende
verffabrikanten.
Vaak passen verschillende bouwelementen wat kleur betreft niet bij elkaar, ofschoon ze met dezelfde kleuraanduiding
zijn besteld. Of een gelakt element past
niet 100 % bij het geselecteerde monster
op de kleurenkaart. Welke uitwerking dit
heeft, laten wij u op dit beeld zien. Hierbij
werden lakken met dezelfde kleuraanduiding van de NCS-kleurcollectie bij verschillende fabrikanten besteld en gelakt en met
elkaar vergeleken. Het kleurresultaat pakt
zeer verschillend uit.

Waardoor komt dit?
Er zijn natuurlijk veel redenen waarom
kleuren van verschillende fabrikanten zo
verschillend uitvallen. Een oorzaak willen
wij in dit artikel iets nader belichten. Zo
zijn weliswaar alle lakken volgens dezelfde kleuraanduiding gemaakt, maar de
kleurenkaarten aan de hand waarvan het
recept voor de kleuren is gemaakt en aan
de hand waarvan ze zijn getest, zijn helaas
vaak heel anders. Bij vrijwel geen kleurcollectie zijn er standaards beschikbaar,
zodat het vrijwel onmogelijk is om unifor-
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me kleurvoorbeelden te krijgen voor alle
verfhandelaars. Zelfs wanneer er bij sommige kleurcollecties verplichte standaards
zijn, zijn deze niet beschikbaar. Of ze zijn
zo duur, dat vrijwel niemand deze ter beschikking stelt. Daarentegen vinden we relatief vaak voordelige verfwaaiers, die echter wat kleur betreft slechts zelden voor
100 % overeenkomen met de standaard
kleur. Daarom kunnen deze alleen dienst
doen ter oriëntatie. >>verder op pagina 2
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Waar u echter wel op kunt vertrouwen: In
de laboratoria van de firma Hesse worden
altijd de meest actuele kleurstandaards gebruikt, zodat u ook van ons steeds de best
mogelijke kleur krijgt.

Wat kunt u doen wanneer u iets moet
lakken op basis van de kleuraanduiding uit een verfcollectie? Leg uw klant
uit dat kleurverschillen bij de vaak
onderling sterk afwijkende kleurenkaarten heel normaal zijn.

Wanneer twee voorwerpen dezelfde
kleur moeten hebben, maar op verschillende wijze zijn gelakt, of wanneer
ze uit verschillende materialen bestaan, dan kunt u gebruik maken van de
kleurenservice van Hesse: Hesse en de
aangesloten handels- en verkooppartners zijn zeer goed uitgerust om kleuren volgens een monster te produceren.
Dankzij het uitstekende verfmengconcept van Hesse wordt met behulp van
de modernste verfmetriek een perfect
verfresultaat bewerkstelligd.
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Toch kijken wij ook verder dan onze neus
lang is: Hoe gaan andere sectoren met
dit thema om? Als een deur van een auto
moet worden bijgeverfd, dan heeft de
autospuiter niet genoeg aan een kleuraanduiding. In de regel zal hij de aangrenzende carrosseriedelen ook lakken om een
perfect resultaat te krijgen. Deze werkwijze kunt u ook toepassen bij meubels om
uw klanten een optimaal resultaat voor te
leggen, wanneer bijvoorbeeld een nieuw
element tussen twee oudere delen van een
keukenfront moet worden geplaatst.
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