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Kokonaisvaltainen 
ratkaisu

CORA Refinish Oy maahantuo, 

myy ja markkinoi automaaleja 

sekä automaalaus- ja 

kolarikorjauslaitteita 

ja tarvikkeita. Laatu, 

asiantuntemus ja asiakkaan 

tarpeista huolehtiminen ovat 

toimintamme peruskiviä.

Nykyaikaisen 
vauriokorjaamon 
välineet 

Kattava tuotevalikoima 

– Tarjoamme runsaan 

valikoiman laadukkaita 

maali- ja oheistuotteita. 

Valikoimassamme on paljon 

suurimpien ja tunnetuimpien 

valmistajien tuotteita.

Tuotteiden saatavuus ja 

kehitys – Olemme valinneet 

tavarantoimittajiksi ja 

yhteistyökumppaneiksi suuria 

toimijoita, joilla on vahva 

tuotekehitys ja ”sormet ajan 

hermolla”. 

Tässä numerossa
PPG  uutuustuotteet 

Yritysesittely - RT Väri  
Asiakasesittely  Marko Laaksonen  “Päitsillä”

Asiakasesittely - Keijo Hirvonen 70v
PPG maalit  kevään MM-kisoissa

Tekniset vihjeet - 3 krs häivytys
PPG Mattalakat D8115 & D8117

Kevään 2012 koulutukset
PPG Deltron koulutus Rajamäellä

Finixa suojauskalvo- ja pyyhepaperikampanja

Kevään ja kesän odotusta!

Tätä kirjoittaessa kauan odotettu kevät on jo alkanut 
ja jääkiekon kotikisat ovat täydessä käynnissä. 
Kiihkeimmät kesäautoilijat joutuivat jo etelässä 
hetken katumaan renkaanvaihtoinnokkuuttaan, 
mutta onneksi suuremmilta onnettomuuksilta väl-
tyttiin. Maalaamoalalla on vallalla varovaisempi 
päätöksentekomalli, jossa muutoksiin ei harkitse-
matta usein ryhdytä. Työllisyystilanne koko maan 
korjaamoissa vaikuttaa kuitenkin olevan ennal-
laan, vaikka kaivattua piristymistä ei ole vielä 
näkynyt. Maalaamo- ja laiteinvestointiprojekteja 
on toisaalta vireillä ympäri maan, joka osaltaan 
kertoo luottamuksesta tulevaisuuden näkymiin.

Autokauppa kävi vilkkaana autoverotuksen muu-
tokseen asti, ja nyt odotamme mielenkiinnolla 
miten kesän kauppa kehittyy.

Auto- ja vakuutusalan tekemän työaika- ja mene-
telmätutkimuksen tuloksia analysoidaan huhti-
kuun loppupuolella, ja jäämme odottamaan näitä 
tuloksia. Nämä tulokset ja niiden mahdolliset 
seuraukset tulevat varmasti puhuttamaan maa-
laamoalaa lähikuukausina.

Työturvallisuus on ansaitusti saamassa lisähuomi-
ota, joka tällä hetkellä näkyy esimerkiksi kemikaa-
liluetteloon liittyvien kysymysten yleistymiseen.
Tämän asian esilletulo on hyvä ja tärkeä asia työ-
turvallisuuden kannalta.

Kunkin toiminnanharjoittajan tulisikin tuntea ja 
tietää käyttämiensä kemikaalien laajuus sekä 
niiden vaikutukset mahdollisessa onnettomuus-
tapauksessa. Työnantajan velvoitteena on laatia 

luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 
ja huolehtia luettelon päivittämisestä. Luettelo ja 
käyttöturvallisuustiedotteet on myös säilytettävä 
työntekijöiden nähtävillä. Hyvin varautuneena 
toimintakyky on onnettomuustilanteessa aina 
paremmalla tasolla. Kemikaaliluettelo on myös 
oiva liite toiminnanharjoittajan laatimaan räjähdys-
suojausasiakirjaan (RSA). 

Toimintojen muuttuessa ja menetelmien kehit-
tyessä tulisi myös muistaa RSA:n päivittäminen. 
Yksi keskeisimmistä asiakirjan tarkoituksista on 
itsearviointi, jossa toimintoja suorittavat henkilöt 
arvioivat toiminnan mahdolliset riskitekijät sekä 
ryhtyvät toimenpiteisiin niitä ehkäisten.

Ilman päivittämistä ja asiakirjan ajantasalla 
pitämistä, RSA:n merkitys turvallisuutta edis-
tävänä tekijänä yrityksen toiminnassa heikkenee.
Käsi sydämelle, toiminnanharjoittajat ja tuotteiden 
käyttäjät! Oletteko päivittäneet omaa asiakir-
jaanne sen laatimisen jälkeen? Työturvallisuus 
on työnantajan ja työntekijän yhteinen asia jonka 
kehittämiseen tarvitaan molempien osapuolten 
panos.

Turvallisia työhetkiä ja antoisia lukuhetkiä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy

Hyvä automaalauksen ammattilainen

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

2/12
Asiakaslehti



Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

PPG on lanseerannut seuraavat uudet tuotteet:

Envirobase hopea erikoisefektisävy T4018/E0.25 – Prism Silver. Sävyä esiintyy toistaiseksi rajoitetusti ainoastaan yhdessä 
Audi:n erikoissävyssä. Tuote on saatavana erikoistilauksena 250 ml astiassa

Envirobase alumiini erikoisefektisävy T4700/E0.25 – Liquid Metal. Sävyä esiintyy toistaiseksi rajoitetusti ainoastaan yhdessä 
Mercedes Benz:in ja yhdessä Nissan:in erikoissävyssä. Tuote on saatavana erikoistilauksena 250 ml astiassa

Delfleet F4900/E15  HS high-build C.F. epoxy – valkoinen (Greymatic - G01)
Delfleet F4901/E15  HS high-build C.F. epoxy – harmaa (Greymatic - G05)
Delfleet F3297/E5  Kovete HS high-build C.F. epoxy
Delfleet F3391/E5  Ohenne HS high-build C.F. epoxy
Delfleet F3909/E5 Delfleet UHS Premium Kirkaslakka
Delfleet F3209/E5 Delfleet UHS kovete
Deltron D8115 & D8117 Mattalakat (lisää aiheesta sivulla 6)

PPG uutuustuotteet

D8171 UHS Premium on kehitystyön tulos. 
Uuteen hartsiteknologiaan perustuva 
kirkaslakka täyttää autonvalmistajien 
tiukimmatkin vaatimukset ja läpäisee 
kaikki mekaaniset, vesi, kemikaali ja 
naarmunkestävyystestit.

Tämän lisäksi D8171 on erittäin 
helppokäyttöinen. Maalari voi ruiskuttaa 
kirkaslakan huoletta ja olla varma siitä 
että saa tasaisen laadukkaan pinnan, 
ilman valumia tai muita pinnan elämisestä 
johtuvia virheitä.

D8171 UHS Premium on joustava käyttää, 
kirkaslakalla ja yhdellä kovetteella on tarjolla 
laaja valikoima kuivausmenetelmiä eri uunin 
lämpötiloille.   Tarvittaessa saavutetaan 
työskentelyyn nopeutta käyttämällä 
kiihdytettyä ohenninta, jonka avulla pienet 
ja keskisuuret työt voidaan kuivattaa jopa 10 
minuutissa.

D8171 UHS Premium on ainoa kirkaslakka 
joka tarjoaa tämän luokan joustavuutta, 
suorituskykyä ja tuottavuutta - yhdistettynä 
OEM vamistajien tiukimmat vaatimukset 
täyttävään lopputulokseen.

OEM hyväksytty, entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

Autonvalmistajat kehittävät jatkuvasti 
tuotteitansa ja sen myötä myös hyväksyttyjen 
automaalausmenetelmien tekniikalta odotetaan 
entistä enemmän.

Jo entuudestaan tiukkojen vaatimusten rajat 
nousevat, kun ajoneuvojen maalipinnasta halutaan 
tehdä mahdollisimman naarmunkestävä.

Näiden vaatimusten saavuttaminen usein johtaa 
kirkaslakkoihin jotka ovat erittäin kestäviä, mutta 
eivät niin nopeita ja helppokäyttöisiä kuin tavalliset 
kirkaslakat.

PPG otti tavoitteekseen korkeimmatkin OEM 
vaatimukset täyttävän kirkaslakan, joka on 

tarpeisiin ja huippulaatuun, yksi nopea ja 
helppokäyttöinen tuote.

Autonvalmistajien hyväksymää kestävyyttä,
suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä.

D8171 UHS Premium kirkaslakka
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Automaalaamoyrittäjä ja PPG sekoituskoneasiakas Marko Laaksonen Sipoosta osallistui jokavuotiseen Päijänne ajoon, sijoittuen 
loistavasti yleiskilpailun 3:lle sijalle.
Kisa oli erittäin tiukka ja varsinkin tuosta 3:s paikasta taisteltiin pitkin viikonloppua.
Sijoitukset vaihtuivat perjantain ja lauantain aikana useasti, mutta sunnuntai ratkaisi lopulta 3:n paikan Markolle. Syksyn ja talven 
aikana tehty kova kuntoharjoittelu oli avain hyvään sijoitukseen, toteaa Marko.
Jos keli olisi ollut rankempi ja spoorit syvemmät uskoo Marko että olisi pystynyt taistelemaan kilpailun voitosta. Nopeavauhtisessa 
kisassa ei vaan pääsyt kovempaa, kiteyttää Marko.

Päijänteen Ympäriajo 2012 Tulokset
1. Kantonen Oskari
2. Nikander Roni
3. Laaksonen Marko 

Cora Refinish Oy onnittelee 
Markoa loistavasta suorituksesta!

Päijänteen ympäriajo 2012

Seuraa jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa PPG maalia! 

Maalivahtien kasvosuojusten upeat koristemaalaukset on toteuttanut Joni “Bona” Hallikainen käyttäen PPG Global 
AutoRefinish tuotteita.
Yli 1000 maskia urallaan maalannut Bona Hallikainen viimeistelee näyttävät erikoismaalaukset alusta loppuun asti käsi-
työnä. Maskien valmistaja toimittaa osat, jonka jälkeen osat hiotaan ja valmistellaan maalausta varten. Viimeistelty maski 
kasataan vielä täysin valmiiksi tuotteeksi ennen luovuttamista käyttäjälleen.
Kannustetaan Suomi voittoon!

PPG-maalit kevään jääkiekon MM-kotikisoissa
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Onnittelut merkkipäivän johdosta!

Cora Refinish Oy & Cora Väri Oy onnittelevat Keijo Hirvosta 70-vuotispäivänsä johdosta.
Autoväri K. Hirvonen Oy:n perustajaa, Keijo Hirvosta muistettiin hänen merkkipäivänään 24 karaatin kultaisella CORA-UKKO 
ruiskulla.
Pitkän ja ansiokkaan työuran vielä jatkuessa,
lahja luovutettiin luonnollisesti työn merkeissä.

Autoväri K.Hirvonen Oy - Keijo Hirvonen 70 v!

Vuonna 1989 perustettu RT-Väri Ky on toiminut Cora Refinishin jälleenmyyjänä
Coran historian alkuajoista saakka. Kainuussa, Ylä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla
toimivan RT-Värin punainen lanka on alusta saakka ollut myyntitoiminnassa hyvä ja ammattitaitoinen palvelu sekä laaduk-
kaat tuotteet. Yrityksen myymälä ja varastotilat sijaitsevat Kajaanissa, josta operoidaan pakettiautolla vakioreitit 3-4 kertaa 
viikossa. PPG-tuotteet ovat luonnollisesti liiketoiminnan selkäranka ja lippulaiva jonka nimeen vannovat lukuisat alueemme 
maalaamot ja koritehtaat. Hyvää tukea maalimyynnille tuovat täydentävät tuoteryhmät kuten 3M ja 
MIRKA-hiomatuotteet sekä uutena tuoteryhmänä HEMPEL-teollisuusmaalit, kertoo tyytyväinen yrittäjä, toimitusjohtaja Mika 
Leinonen. 

RT-Väri Ky työllistää tällä hetkellä 3 henkilöä joista myyntipäällikkö Pentti Huovisella ja Mika Leinosella on alalta yhteensä yli 
50 vuoden kokemus. On etuoikeus tehdä töitä yhden alamme 
konkareihin kuuluvan henkilön kanssa, tekemisen help-
pous ja tietotaito tekevät päivittäisen 
tekemisen suorastaan helpoksi kehuu Leinonen myyn-
tipäällikköään varauksetta.

Tulevaisuudennäkymät näyttävät alueellamme 
kaikesta huolimatta hyviltä, vaikka erilaiset valtion ja 
kuntapuolen ratkaisut uhkakuvia aina ilmoille asettavat-
kin. Metalliteollisuudella on kuitenkin alueellamme hyvät 
näkymät ja se tuo työtä myös automaalauspuolelle, 
joten ei tässä synkkyyteen kannata vaipua valaa Mika 
Leinonen lopuksi uskoa tulevaan.    

RT-Väri Ky  - PPG maalikauppaa jo yli 20 vuotta
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3-kerroshelmiäisen korjausmaalausmenetelmät
Nykyään räjähdysmäisesti yleistynyt 3 kerroshelmiäisväri autokannassamme aiheuttaa lähes joka päivä uusia kysymyksiä korjaus-
maalausmenetelmistä.
Kaikki kysymykset ovat olleet tähän asti aiheellisia, koska kolmikerroshelmiäisen korjausprosessi poikkeaa totutusta jonkin verran 
ja onhan tuo kuitenkin sävynäkin aivan poikkeuksellinen efekteineen. Tämä tietysti tuo haastetta edelleen enemmän myös sävyn 
tunnistukseen. 
Korjausmaalausta 3-kerroshelmiäissävyyn tehtäessä tulee kaikki aloittaa helmiäisefektin pohjasävyn tunnistuksesta.

Käytännössä hyväksi todettu keino on hioa hienolla P600-1200 paperilla vanha maalipinta rikki niin että pohjasävy tulee näkyviin. 
Tämän jälkeen vertaa ruiskutettua pohjavärimallia hiottuun sekä puhdistettuun kohtaan. 

Kun pohjasävy on todettu oikeaksi, tulee seuraavana ruiskuttaa helmiäinen neljään eri kerrokseen värimallipaneelille niin että 
jokainen ruiskutettu kerros peitetään osittain ennen seuraavaa kerrosta
Tällöin saadaan näkyviin helmiäisefektin voimakkuus / kerros

P rimer - P ohjas ävy  - Helmiäinen - L akka

Pohjasävy  Helmiäinen   2. kerros    3. kerros   4. kerros Tätä tehtyä värimallipaneelia käyttämällä löytyy helposti oikeat kerrosvah-
vuudet värisävyn täsmäävyyteen maalattavaan kohteeseen

Helmiäissävyn häivytys on myös hyvä hallita jotta korjausmaalaus saadaan onnistumaan. Samat työvaiheet sisältyvät häivytysmaalauk-
sen tekoon kuin edellä värimallin tekemisessäkin. 
Alla työ tehdään häivyttämällä vanhaan etuoveen ja maalaamalla kokonaan takaovi ylitse 

Häivytystä varten 
valmisteltu ovi

Pohjamaalattu ovi Ruiskuta pohjasävy pohjamaalattuun osaan, häivytä 
viereiseen osaan kevyesti kappaleen reunaan, (jos 
kyseessä oven tai lokasuojan reuna niin käännä 
viuhka vaakan ja ruiskuta reunaan viistosti ylhäältä 
alaspäin ikään kuin kevyt häivytys pohjasävyä) 

1. kerros helmiäistä.
Ruiskuta ensimmäinen kerros kap-
paleen yli ja häivytä riittävän pitkälle 
seuraavaan osaan. 

2. kerros helmiäistä. Jätä häivytys lyhy-
emmäksi kuin edellinen kerros 

3. kerros helmiäistä. Jätä häivytys lyhy-
emmäksi kuin edellinen kerros 

4. kerros helmiäistä. Jätä häivytys 
samalle alueelle pohjasävyn kanssa. 
Lopuksi lakkaaa molemmat kappaleet.



PPG Mattalakat D8115 ja D8117

Matalakiiltoisten kirkaslakkojen valinta alkuperäiseksi pintamaaliksi on kasvussa, etenkin uusissa automalleissa joissa koko 
ajoneuvon viimeistely on matta- tai puolikiilto.
Vuonna 2008 PPG lanseerasi tuotteen D8113 täyttämään silloisen tarpeen erittäin matalakiiltoisten pintojen korjausmaalauk-
seen. 
Muut kiiltoasteet saavutettiin edelleen perinteisiä kirkaslakkoja ja mattapastoja hyväksikäyttäen. 

Tänä päivänä kuitenkin kiiltoasteen erot uusissa ajoneuvoissa on luultua isommat sekä haasteellisemmat korjata.

Yleisesti korjausmaalauksessa tarvittavaa puolikiiltävää 40-60% 
kiiltoastetta käytettään mm. eri autovalmistajien kylkilistoissa sekä 
puskureissa
On myös olemassa automalleja, jotka ovat kauttaaltaan viimeistelty 
20-30% kiiltoasteella.
Nyt kun edellä mainitut variaatiot kiiltoasteista lisääntyvät auto-
kannassamme, tuo se jokapäiväiseen korjausmaalaukseen uusia 
haasteita.

PPG on kehittänyt käyttöönne edellä kuvattuihin korjausmaalauksiin soveltuvat 
uuden sukupolven matalakiiltoiset kirkaslakat. 
Uusia mattakirkaslakkoja voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai yhdistellen 
erilaisissa sekoitussuhteissa, jolloin saavutetaan laaja valikoima erilaisia kiiltoas-
teita. 
Näin löytyy oikea kiiltoaste kaikkiin erilaisiin matalakiiltoisiin OEM pintoihin. 
Tuotteiden helppokäyttöisyys antaa maalarille mahdollisuuden tehdä mahdolli-
sesti tarvittavaa viimeistelyä työkohtaiseen kiiltoasteeseen tarpeen mukaan.

Mattalakatun OEM pinnan korjausmaalaus
Lopputulokseen vaikuttavat monet eri tekijät poiketen normaalista lakkausprosessista:

Kovetteen/ohenteen valinta
Nopeat antavat korkeamman kiillon kun taas hitaat antavat matalamman kiillon. Pystypintojen pieniin kor-
jausmaalauksiin, joissa vaaditaan hieman korkeampaa kiiltoastetta, tulee valita nopea kovete ja ohenne.
Suuriin vaakapintoihin, joihin vaaditaan matalempaa kiiltoastetta, tulee valita hidas kovete ja ohenne 

Suuttimen valinta
 Pieniin korjauksiin on suositeltavaa käyttää normaalia pienempää suutinta.

Haihdunta ajat
Ennen uunitusta haihduttamatta jättäminen aiheuttaa epätasaisen pinnan kiiltoasteen. Ennen uunitusta 
tulee mattalakan antaa haihtua täysin mataksi kauttaaltaan. Tällöin saavutetaan tasainen lopputulos. 

Mallipaneelit
Aina ennen jokaista työtä tulee ruiskuttaa ja kuivata huolellisesti mallipaneli josta voi todeta kiiltoasteen 
täsmäävyyden.Lakkaus tulee korjattavassa kohteessa aina suorittaa seuraavaan osaan saakka.

•

•

•

•

•
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Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää 
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja menetelmien 
tehokkaan hyödyntämisen, maalaamon tuottavuus ja läpimenonopeus 
pääpainoalueina.

Kaksipäiväisten kurssien hinta on 240 € / hlö (alv 0%). Yksipäiväiset 
kurssit hintaan 140 € / hlö (alv 0%). Kurssimaksu kattaa materiaalit, 
majoituksen, sekä lounaat ja illallisen (majoitus ja illallinen vain kak-
sipäiväiset kurssit). Ilmoittautumiset kurssille viimeistään viikkoa ennen 
kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja kurssimaksu laskutetaan 
heti ilmoittautumisen yhteydessä.

KURSSIPÄIVÄT:

PPG Delfleet Raskaskalusto, Tampere 15.6.2012

Kevään 2012 koulutukset

PPG Envirobase kurssi TTS- Koriakatemiassa Rajamäellä 

Puhelinvaihteessa 
ruuhkaa?
Asiakkaidemme käytössä on useita vaih-
toehtoisia yhteydenottotapoja. Puhelinsoitto 
vaihdenumeroon 010 8210 100 siirtyy 
seuraavalle, jos ensisijainen on varattu. 
Suorissa numeroissa ei ole siirtoa, mutta 
vastaajaan voi jättää soittopyynnön. 
Tilaukset voi antaa helposti kellonajasta ja 
puhelimista riippumatta eCora palvelussa.
Tilauksen tai yhteydenottopyynnön voi 
lähettää myös sähköpostilla:  
cora@corarefinish.fi  

...tai suoraan asianomaiselle henkilölle 
osoitettuna. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilt-
amme.

Tuoteuutiset
sähköpostiin?
Liity sähköpostilistallemme, niin saat tuo-
reimmat tuoteuutiset ja kampanjat aina suor-
aan sähköpostiisi. Lähetä sähköposti ”Haluan 
liittyä sähköpostilistallenne” osoitteeseen:  
cora@corarefinish.fi 

PPG Mattalakat D8115 ja D8117

09.03.2012 järjestimme Rajamäellä automaalauksen ammattilaisille syventävää PPG tuotekoulutusta, jossa esit-
telimme PPG uutuustuotteet ja menetelmät.

TTS Koriakatemian upeissa tiloissa järjetettyyn koulutustapahtumaan osallistui tällä kertaa PPG käyttäjiä Hämeestä ja 
Länsi-Uudeltamaalta. 

Seuraava koulutustapahtuma on asiakaslehtemme tämän numeron
ilmestymisaikaan Mikkelissä (11.05) ja sitä seuraava
15.06 Tampereella. Syksyn koulutuskalenterista lisää
seuraavassa numerossa. Muistathan ilmoittautua!



Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

CORA Refinish
Asiakaslehti

Neljännesvuosittain 

ilmestyvä julkaisu, jossa 

esittelemme mielenkiintoisia 

asiakasratkaisuja, teknisiä 

menetelmiä, tuoteuutuuksia ja 

kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100
www.corarefinish.fi
cora@corarefinish.fi

Tilaa Finixan suomenkielinen kuvasto  
sähköpostiisi osoitteesta cora@coravari.fi > 

Tarjous voimassa 30.6.2012 asti.

Tilaamalla Finixa tuotteita, saat jakelutelineet kaupan päälle!  

- Tilaa 3 rullaa SOF21 rasvanpoistopyyhkeitä, 

saat valintasi mukaan seinätelineen SOF91 tai 

lattiatelineen SOF90 VELOITUKSETTA!

- Tilaa 3 rullaa FOL40 suojamuovia ja 3 rullaa FOL43 kostean 

pinnan suojamuovia,  saat PLA43 suojamuovin jakelutelineen 

VELOITUKSETTA! 

 

- Tilaa Finixa sekoitusastioita seuraavasti: 

 400 ml 3 laatikkoa, annostelija VELOITUKSETTA! 

 650 ml 3 laatikkoa, annostelija VELOITUKSETTA!

 1300 ml 2 laatikkoa, annostelija VELOITUKSETTA!

 2240 ml 2 laatikkoa, annostelija VELOITUKSETTA!

Maalaamon Finixa “facelift”- kampanja


