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7. MATERIALstudio

I MATERIALstudio kan underlag med olika beläggningsuppbyggnad och yt-tekniker sammanställas till 
egna mönsterkombinationer. Dessa kan sparas och användas för gestaltningen i PHOTO- och/eller 3Dstu-
dio på samma sätt som alla andra färgtoner och material i SPECTRUM 4.0, samt användas för export till 
andra program. 

7.1 Menyrad

I menyraden i MATERIALstudio finns följande alternativ:

Skapa nytt projekt
Med denna funktion töms arbetsytan i MATERIALstudio för att börja om från början med att välja yta. 
Funktionen kan även öppnas via huvudnavigationen under "Fil">"Ny">"Material".

Öppna
För att öppna ett material som redan har skapats, klicka på knappen "Öppna" (eller gå i huvudnavigatio-
nen till "Fil">"Öppna"). Välj sedan i fönstret som öppnas ut ditt individuella mönster i projektkatalogen och 
bekräfta med "OK". Materialet hämtas nu för ytterligare bearbetning till arbetsytan i MATERIALstudio.

Spara
För att spara ett individuellt skapat mönster, klicka på knappen "Spara" (eller välj i huvudnavigationen 
"Fil">"Spara som"). Välj sedan i fönstret som öppnas ut den plats där mönstret ska sparas eller skapa en 
ny projektkatalog. (skapa egna projekt, se Kap. 4.2.1 "Bibliotek").
Ange ett entydigt namn på utkastet (t.ex. FF_Tira_Pink 10 (för Fantastic Fleece_Design Tira_Färgton 3D 
Pink 10) och bekräfta med "Spara".
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Skriv ut
Om du vill skriva ut ditt individuella mönster för granskning eller användning i collage, välj knappen "Skriv 
ut". Programmet skapar en PDF-fil i A4 storlek som du sedan kan skriva ut eller spara. Denna funktion kan 
även hämtas via huvudnavigationen under "Fil">"Skriv ut">"pdf".

OBS: Tänk på att avvikelser från originalfärgen kan förekomma beroende av skrivare och papper. Vi rekom-
menderar att man skapar en provyta. 
Dessutom kan blad med olika färgtoner för Caparol 3D-System plus och CaparolColor beställas från Capa-
rol.

7.2 Skapa individuella mönster

För att skapa ett individuellt materialmönster, börja med att välja ut en yta och förse sedan denna yta med 
de produkter som står till förfogande och använd dem på det sätt du vill.

7.2.1 Register "Yta"

Inomhus eller utomhus
Bestäm först om den önskade ytan är avsedd för användning inomhus eller utomhus för en fasad och välj 
antingen fältet "Inne" eller "Ute".
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Underlag
I nästa steg ska du välja ut ett underlag. Typen av underlag som väljs bestämmer urvalet för de produk-
ter som kan användas för beläggningsuppbyggnaden, vilka är teknisk möjliga och lämpliga på det valda 
underlaget.
Genom att klicka på "+" öppnas underkategorierna. Hämta en yta genom att klicka på miniatyrmönstret. 
Strukturen visas ny över hela arbetsytan. Namnet på det valda underlaget visas nere till vänster under 
ytmönstret.

OBS: Så snart du klickar en gång till på en underpunkt i registret "Ytor" visas dess innehåll, även om du 
redan har valt ett underlag för bearbetning. Materialkombinationer som har skapats går förlorade om du 
inte har sparat dem.

7.2.2 Register "Yta"

När du har valt en yta kan du i registret "Beläggningsuppbyggnad" (nedanför arbetsytan) skapa mönstret 
individuellt genom att välja produkter och färger.
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Beläggning
Börja med "1. Beläggning" och välj önskad produkt i rullgardinsmenyn. Klicka sedan på det gråa fältet 
"Välj en färgton" (till höger om rullgardinsmenyn) för att öppna ColorPicker, med vilken du kan välja ut en 
färgton.

OBS: Endast produkter resp. beläggningar som är tekniskt genomförbara och som rekommenderas er-
bjuds. En andra beläggning kan bara väljas om detta är lämpligt för materialet.

ColorPicker
I dialogrutan ColorPickers kan man på samma sätt som man färgar in en byggnadsdel i PHOTOstudio välja 
en färgton till beläggningen. 
När man klickar på ett färgtonsfält färgas mönstret in. Denna förhandsvisning förblir synlig tills en an-
nat färgton välja ut i ColorPicker. Först när man har bekräftat med "OK" används den valda färgtonen på 
underlaget.
På samma sätt som i EXPLORER och PHOTOstudio erbjuder ColorPicker följande möjligheter: Begräns-
ning enligt referensvärde för ljushet, solfjäderssida, fulltextsökning och produkt genomförbar (förklaring av 
sökning, se Kap. 5.3.2 "Register gestaltning".).

OBS: Använd för alla valda strykningar som valts för beläggningsuppbyggnaden produktfilter för att säker-
ställa att färgtonen kan genomföras på respektive underlag.
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Efter att en färgton har valts ut visas den valda beläggningstypen och färgtonsbeteckningen i det gråa 
fältet bredvid rullgardinsmenyn.

OBS: Beroende av vilket underlag som har valts visas endast vissa beläggningsmöjligheter i rullgardin-
smenyn. Detta beror på att underlagen endast kan bearbetas med en bestämd beläggningstyp- och ett 
bestämt antal beläggningar. Därmed säkerställer SPECTRUM 4.0 att dina individuella materialkombinatio-
ner också kan genomföras i verkligheten.
Beroende av underlag och beläggningstyp kan man utföra en andra och en tredje  beläggning och sedan 
spara det individuella mönstret och använda det för gestaltningen i PHOTOstudio eller 3Dstudio. 

Ändra beläggning
Om du i efterhand vill ändra färgtonen på en beläggning, klicka i det gråa fältet intill beläggningen och välj 
en ny färgton. Ändras beläggningstypen i rullgardinsmenyn måste också färgtonen väljas på nytt.

OBS: Vid valet av en annan färgton med bibehållen beläggningstyp finns de efterföljande beläggningarna 
kvar. Om beläggningstypen ändras, återställs dock de efterföljande beläggningarna.

Ta bort beläggning
När du har försett ditt underlag med en beläggning kan den senast tillagda beläggningen tas bort. Klicka 
för att göra det på symbolen "X" bredvid färgtonsbeteckningen. 

7.3 Använda individuella mönster

För att använda individuellt skapade mönster måste dessa efter att de har sparats i en projektkatalog läg-
gas in i en favorituppsättning. Se Kapitel 4.3 "Lägga till mönster till favorituppsättning".
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