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200 nya NCS standardkulörer!
Färginstitutet lanserar nu 200 nya speciellt utvalda NCS-kulörer. Ljusa färger
används i många sammanhang inom arkitektur och byggsektor, och många
har efterfrågat fler ljusa NCS-prover att välja ifrån. Ögat är också känsligt för
färgförändringar i det ljusa området och små skillnader upplevs ofta som
större steg än i ett mörkare färgområde. Ett tätare ljusare färgurval möjliggör
nu mer finstämda färgsättningar både exteriört och interiört.

Vad är NCS systemet
NCS bygger på årtionden av vetenskaplig
forskning i en tvärvetenskaplig miljö av desig-
ners, ingenjörer och psykologer. Forskningen
har visat att alla bär med sig NCS-modellen i
hjärnan. När alla andra system använder sig
av intetsägande nummerserier ger NCS-be-
teckningen en exakt beskrivning av den färg vi
alla ser. Med NCS kan vi beteckna alla de 10
miljoner färger som ögat kan urskilja. Sedan
1979 har NCS-systemet varit Svensk standard
och är numer standard i ett flertal länder. Även
om man kan beteckna ett oerhört stort antal
färger så finns praktiska begränsningar och
det återfinns i en standardiserad färgatlas som
hittills har innehållit ca 1750 olika kulörer
men som nu kompletterats med ytterligare 200
nya, främst ljusa kulörer.

I RA 98 Hus återfinns bl.a. under LCS KVA-
LITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH
LACKSKIKT, Kulör. Glans, rekommendatio-

ner om att ange kulör enligt SS 019100 Färgbe-
teckningssystem och som illustration till detta
SS 019102 Färgatlas 96.

Logiskt färgsystem
NCS är ett logiskt färgsystem som bygger på
hur människan ser färg. Med NCS kan alla
tänkbara ytfärger beskrivas och ges entydiga
NCS-beteckningar. De sex rena färgerna, som
är grunden för människans inbyggda förmåga
att karakterisera olika färger, är vitt W, svart S,
gult Y, rött R, blått B och grönt G - de sex ele-
mentarfärgerna. NCS färgbeteckningar grun-
dar sig på hur mycket en viss färg ser ut att
likna dessa sex elementarfärger. (bild)

S 2030-Y90R Ed. 2 Nyans Kulörton
I NCS beteckningen 2030-Y90R betyder 2030
nyansen, dvs graden av släktskap med svart S
och maximalkulören C. I detta fall 20% svart-

De 200 nya färgerna. OBS! Bilden återger inte kulör och nyans på rätt sätt!
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het (s) och 30% kulörthet (c). Kulörtonen Y90R
anger förhållandet i procent mellan två kulör-
ta elementarfärger, här Y respektive R. Y90R
betyder gul med 90% rödhet. Rent grå färger
saknar kulörton och betecknas endast med
nyansbeteckningarna följt av -N för neutral.
0500-N är vit och följs av 1000-N, 1500-N,
2000-N osv till 9000-N som är svart. S före den
kompletta NCS beteckningen (S 2030-Y90R)
innebär att NCS färgprovet är från Second Edi-
tion (Ed. 2).

NCS Färgrymd
I denna tredimensionella modell som kallas
NCS färgrymd kan alla tänkbara ytfärger pla-
ceras in och därmed ges en exakt NCS-beteck-
ning. För att lättare förstå de delar som ingår i
NCS-beteckningen delas dubbelkonen upp i
två tvådimensionella modeller, NCS Färgcir-
kel och NCS Färgtriangel. (bild)

NCS Färgtriangel
NCS färgtriangel är ett vertikalt snitt genom
färgrymden. I triangelns bas finns gråskalan
från vitt W till svart S och i triangels spets den
maximala kulörtheten C i aktuell kulörton här
Y90R. Färger i samma kulörton kan ha olika
svarthet respektive kulörthet dvs nyans. Detta
kan illustreras i färgtrianglar vars skalor är
indelade i 100 steg. I figuren har nyansen 2030
markerats. En färg med 20% svarthet och 30%
kulörthet.

NCS Färgcirkel
NCS Färgcirkel är ett horisontellt snitt genom
färgrymdens midja där de fyra kulörta elemen-
tarfärgerna är placerade som väderstrecken i
en kompass. Varje kvadrant mellan två ele-
mentarfärger har indelats i 100 lika stora steg.
I figuren har kulörtonen Y90R, gul med 90%
rödhet markerats. (bild)

200 nya färger
Av de 200 nya färgerna är 184 stycken ljusa. De
ligger på mellansteg i NCS-triangelns övre
hörn, med svarthet mellan 05 och 20 och ku-
lörthet mellan 02 och 15. De ljusa färgerna är
fördelade runt hela NCS-färgcirkeln. De ligger
tätast i det gulröda området som också är det
område som används flitigast inom arkitektur
och design. I det blågröna området tillkommer
16 nya färger som fyller på kulörtonerna B40G
och B60G. (bild)

Hus AMA: XB Industriell målning och ytbehandling

RA 98 Hus: LCS KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACK-
SKIKT NS  KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR I HUS. In-
dustriell målning av övriga material

NSC. 7122 Listverk av trä för fönster, dörrar e d

NSD.7122 Listverk av trä för takfönster, takluckor rörliga tak
m m.

NSM.21 Lister av furu eller gran

De nya ljusa färgerna har en bra balans mellan
svarthet och kulörthet. Det ger färgsättare stör-
re möjligheter att arbeta med tonade skalor och
små sensibla färgskillnader. Det går att vara
mer exakt i sin färgsättning och verkligen få de
färger som eftersträvas.

Kulörerna är även undersökta vad det gäl-
ler produktionsmöjligheterna. Ingen är hjälpt
av kulörer som ligger så nära varandra visuellt
att de inte går att skilja åt i produktionen. Där-
för följer också de nya kulörerna NCS Quality
Management - samma höga kvalitetskrav som
sattes upp 1995 för Edition 2. Nu går det alltså
att välja bland 1950 standardiserade och kon-
trollerade NCS-prover i Edition 2.

Ny design
I samband med lanseringen av de 200 nya fär-
gerna har NCS färgprovsamlingar omarbetats
och de nya färgerna har integrerats.

Koder och rubriker i Hus AMA 98 och i RA
98 Hus som berörs.

Källa och
illustrationer
Skandinaviska
Färginstitutet AB

❑


