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Eurogarant Lakeringskvalitet Kontrol System
AT SIKRE HØJ KUNDETILFREDSHED BETYDER LØBENDE KVALITETSKONTROL AF DET UDFØRTE ARBEJDE.

Kontrollen omfatter alle typer af fejl der kan opstå under lakering
af køretøjer.
Eurogarant® lakeringskvalitetskontrollen kan udføres af alle kompetente personer ved hjælp af det ISO 9001 certificerede (FDM kvalitetskontrol) kontrolsystem.
Standarden baseres på anerkendte metoder indenfor auto- og lakindustrien.

Standardiseret kontrolværktøj
(Designbeskyttet - dkpto)

For at sikre en ensartet vurdering af lakeringskvaliteten og gengivelse af resultaterne, har Eurogarant Danmark udviklet et standardiseret kontrolværktøj, der
danner grundlag for kontrolresultatet.
Værktøjet måler i EG-enheder,
hvorved antal og størrelse af fejl
nemt kan beskrives. Dermed forhindres kendte fejl gennem størrelsesforskelle ved fotokopiering og skrifttypeændring på bestående standarder indenfor lakeringskontrol.
Eurogarant lakeringskvalitet kontrollen er ophavsretsligt beskyttet
og enestående af sin art. Den er udviklet med baggrund i data fra
både bilproducenter og anerkendte europæiske institutioner og afprøvet i samarbejde med FDM og
Norsk Veritas.

Anvendelsen af værktøjet er nøje beskrevet
i standarden og kan let og enkelt anvendes
af kompetente personer med kontrolopgaver i virksomheder, kontrolcentre, lakimport, organisationer mv. Formålet med
standarden er at give mulighed for en mere ensartet og nem måde, landsdækkende, at kunne bedømme udført arbejde på.

Standardens omfang
Generelt er det vigtigt at sikre at standarden omfatter mulighed for at bedømme flere typer fejl. I standarden er der taget højde for zoneinddeling og antal og størrelse af fejl. Zoneinddelingen er flydende,
så at der kan tages hensyn til moderne karrosseriudformninger og effektsammensætning. Bilproducenter afviger mere og mere fra traditionel formgivning af deres produkter, for at kunne tilbyde tidssvarende biler med spændende former og lakering.
Fejl kan for eksempel omfatte indslutninger af luft, væske eller smuds. Synkning af underlaget, løbetråde, trykskader, skydannelse og randzonedannelse, effektfejl, farvetonefejl mv.

Farveforskelsbedømmelse
Værktøjet kan med fordel anvendes til afgrænsning af områder, hvor farveforskel skal bedømmes. Anvendelse af værktøjet skaber et forbedret grundlag for en klar bedømmelse.

Oplæring og brugen af kontrolsystemet
Generelt er der kun lidt behov for oplæring. Kontrolsystemet er beskrevet og illustreret på sådan en
måde, at en hver med kendskab til lakering og biler, kan let og sikkert anvende både værktøjet såvel
som kontrolsystembeskrivelsen.
Eurogarant Danmark tilbyder kurser, der sikrer effektiv efteruddannelse på området.

For mere information om kontrolsystemet og kurser, kontakt venligst Eurogarant Danmark.

Eurogarantstandarden er en kvalitetsstandard og
markedsføringskoncept, der tager højde
for trafiksikkerhed, kvalitet og god kundeoplevelse.
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