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Valitse oikein
Vauriokorjauksen sävynvalintatyökalujen
kehittyessä ovat työskentelytavat
muutoksessa.

Osa maalinvalmistajista on jo ilmoittanut värikarttapäivitysten siirtymisestä
historiaan, ja panostuksia ohjataan uusien värinvalintatyökalujen käyttöönot-
toon. Vaikka PPG:n erinomaiseksi todettu kartasto onkin edelleen käytössä,
ovat yhä useammat maalaamoasiakkaamme siirtyneet hyödyntämään spekt-
rofotometrin tuomia etuja. 
 

Yhdenmukaiset työmenetelmät, selkeät työympäristöt ja johdonmukaiset toi-
mintamallit luovat perustan hyvälle läpimenolle. Vauriokorjaukseen koh-
distuu työaika- ja materiaalikustannuspaineita, jotka vaikuttavat tuottavuu-
teen. Kehityksen kärjessä pysymällä saa hyödyt heti käyttöönsä.
 

Millä työkaluilla ja miten tulevaisuuden maalaamossa työskennellään?
 

 hyödyntämällä vauriolaskentaohjelman maalauserittelyn tiedot
integroimalla mm. maalauserittely, kuvat ja ohjeet yrityksen omaan
ProcessManager(ProMa)-toiminnanohjausjärjestelmään

 mittaamalla PPG-spektrofotometrillä oikea variaatio oikea-aikaisesti
heti työkohteen saavuttua

 jakamalla työhön liittyvät tiedot ProMa-
toiminnanohjausjärjestelmällä kaikille tarvitsijoille

 sekoittamalla tarvittava sävy tarkasti ja kustannustehokkaasti
automaattisella PPG Daisy Wheel -sekoituskoneella

 hyödyntämällä tehokkaasti koko käytettävissä oleva työaika
laskutettavaan työhön

 kommunikoimalla maalaamon asiakasyrityksiin ja vakuutusyhtiöiden
suuntaan ProMan avulla, parantaen asiakastyytyväisyyttä ja
asiakasuskollisuutta

 tilastoimalla, seuraamalla ja kehittämällä omaa toimintaa

Varaa jo nyt kalenteriisi syksyn VauriokorjausEXPO 4.- 5.10.2019 Raja-
mäellä. Esittelemme tapahtumassa edistyksellisimmät työkalut ja ratkaisut
tulevaisuuden maalaamolle. PPG on Sinun yrityskumppanisi.
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Ajankohtaista
 
 

 
 

Uusi henkilö Coran myyntitiimiin
Tomi Hyttinen aloitti Corassa myyjänä ja teknisenä tukena 11.3.2019 . Tomin toiminta-
alueena on Etelä- ja Itä-Suomi.
 

Tomi on valmistunut automaalariksi Helsingin tekniikan alan oppilaitoksesta vuonna
2011, jonka jälkeen hän on työskennellyt automaalarina noin seitsemän vuotta. PPG-
maalit ovat tulleet hänelle tutuiksi Nexa-tuotemerkin kautta.
 

Vapaa-aikaan Tomilla kuuluvat kuntosali, kalastus sekä yleinen luonnossa liikkuminen
koiran kanssa. Tomin tavoittaa osoitteesta tomi.hyttinen@corarefinish.fi tai numerosta
040 900 6549.
 

Kromaattia sisältävien tuotteiden käyttökielto
Varmistathan, että käytössäsi on oikeat tuotteet ja maalausmenetelmät. Kromaatin käyttö on ollut kiellettyä 22.1.2019 alkaen ja koskee kaikkia
Euroopan alueella käytettäviä maalituotteita. 
 

EU:n REACH-asetuksen (Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Reg. 1907/2006) muutoksesta joh-
tuen on seuraavat aineet määritelty karsinogeenisiksi ja lisätty syöpävaarallisten aineiden luetteloon (Annex XIV of REACH):
 

 Strontium chromate (CAS 7789-06-2)

 Zinc potassium chromate (CAS 11103-86-9)

 Zinc chromate (CAS 49663-84-5)

Neuvomme sinua kaikissa korvaavien tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
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Eläkkeelle pitkän työuran päätteeksi
Eero Kettunen on toiminut automaalarimes-
tarina  ja  lehtorina  Joensuun  ammattioppi-
laitos Riveriassa. Jututimme Eeroa eläköity-
misen kynnyksellä.
 

Eeron  työura  alkoi  vuonna  1973  Salomaan
Autoliikkeessä.  Sieltä  hän  siirtyi  Autoliike
Kemiläisen  kautta  Autotalo  Laakkoselle,
jossa  työvuosia  kertyi  noin 20.  Tämän jäl-
keen  viimeiset  22  vuotta  hän  on  toiminut
automaalauksen opettajana Riveriassa.
 

Muutokset  sekä  alan  koulutuksessa  että
autonmaalausalalla yleensä ovat olleet mer-
kittäviä.  Nopeus,  työturvallisuus,  myrkyttö-

myys ja työtavat ovat kehittyneet tuotteiden
myötä.  Vastaan  tulee  enenevässä  määrin
muoviosia,  toisaalta  kittitöiden  osuus  on
vähentynyt merkittävästi.  Värien tunnistus-
laitteet  ja  automaattiset  väriensekoitusko-
neet  ovat  mullistaneet  värimaailman  hel-
poksi.
 

Koulutuksen teemat ovat kuitenkin pysyneet
paljolti samoina. Materiaalinkulutus, tuotta-
vuus,  tuotetuntemus ja  tuotteiden oikea ja
ohjeiden  mukainen  käyttö  ovat  edelleen
tärkeä osa opintoja. Ammatillinen koulutus
vaalii  kädentaitojen  arvostusta  sekä  edel-

lyttää opettajilta ammatillista osaamista kas-
vatustaitojen lisäksi.  Opiskelijat  on saatava
kiinnostumaan ja olemaan ylpeitä tulevasta
ammatistaan.
 

  Onpa ollut hieno
työura. Haastava ja
vaativakin, jokainen päivä
erilainen. Voin olla ylpeä
automaalarin
käsityöammatista, jonka
arvostuksen toivon
säilyvän jatkossakin.

PPG-maalit ovat iso osa Eeron työhistoriaa. Tuotteet ovat olleet kou-
lulla käytössä jo 1990-luvulla, ja Eerolle ne ovat tuttuja noin neljän-
kymmenen vuoden ajalta. Kehitys- ja yhteistyö alan ammattilaisten
kanssa sekä erityisesti Autoväri Keijo Hirvonen Oy:n hyvä palvelu ja
vahva asiantuntemus ovat  tehneet  tuotevalinnat  helpoiksi.   Se on
myös osaltaan tuonut PPG:lle kilpailuedun sekä oppilaitoksessa että
koko Itä-Suomessa.
 

PPG-tuotteet ovat laadultaan erinomaisia, ja Eero toivookin että niin
tuotetietoihin,  koulutusmateriaaleihin  kuin  käyttäjien  yhteydenpi-
toon yleisestikin panostetaan riittävästi. Oppilaitosten on tiedettävä
jatkossakin,  missä mennään.  Eero haluaakin kiittää sekä PPG-per-
hettä  että  kaikkia  näinä  menneinä  vuosina  yhteistyössä  mukana
olleita.
 

Eeron harrastuksiin kuuluvat metsästys, kalastus, lentopallo ja kunto-
sali, kuten myös metsätyöt, jotka hänen toiveissaan jatkuvat pitkälle
tulevaisuuteen.  Toivotamme  Eerolle  näiden  harrasteiden  parissa
hyviä eläkepäiviä.
 

Eero  kävi  toukokuussa  opiskelijaryhmänsä  kanssa  yritysvierailulla
Corassa. Sen yhteydessä Cora muisti Eeroa kullatulla SATAjet-ruis-
kulla. Kuvassa lahjaa antamassa Cora Väri Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Jarmo Tuovinen (vas.) sekä Cora Refinish Oy:n toimitusjoh-
taja Tom Sandell (oik.).
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Sähköisillä tilausjärjestelmillä tuottavuutta
materiaalinhallintaan
eCora Extranet – jokaisen maalaamon maksuton työkalu
 

Helppokäyttöinen eCora mahdollistaa tilausten tekemisen kotisivu-
jemme kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palveluun kirjaudu-
taan  tunnuksilla,  jotka  voit  tilata  nettisivuiltamme  tai  sähköpos-
tilla cora@corarefinish.fi.
 

eCorassa voit luoda valmiita tilauspohjia, jotka sisältävät eniten tilat-
tuja  tuotteita.  Tuotekoodi  löytyy  siten  valmiiksi  tallennettuna  ja
säästää aikaa etsimiseltä.  Yksittäisiä tuotteita on helppo lisätä tai
poistaa tilauspohjasta. Pääset myös selaamaan aiempia tilauksia.
 

ProMa Varastonhallinta – automatisoitu uudelleentilaus
 

ProcessManager-varastonhallinnassa käytössäsi on asiakaskohtaisesti
sovittu  tuoteluettelo,  varastomäärät  ja  tilausrajat.  Automaattinen
uudelleentilaustoiminto perustuu tuotteiden viivakoodiluentaan, jol-
loin varastossasi  on aina oikea määrä oikeita tuotteita.  Tämä pie-
nentää  merkittävästi  varastoon  sitoutunutta  pääomaa.  Ohjelmasta
saat oikeaa ja yksityiskohtaista tietoa tuotemääristä ja -kulutuksesta.
 

ProMa Varastonhallinta soveltuu kaiken kokoisille maalamoille. Sen
hinnoittelu perustuu kiinteään lisenssimaksuun.
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Coran teknikoiden koulutuspäivä
Petteri Jokinen ja Tomi Hyttinen tutustuivat sekä raskaskaluston- että
teollisuusmaalauksen eri menetelmiin ja laitteisiin myyntipäällikkö Jani Salmisen
opastuksella. Paikkana toimi Raskasmaalaus Juha Tuomola Ay Köyliössä.

Raskasmaalaus Juha Tuomola Ay on hyvämaineinen maalaamo ja
teollisten tuotteiden pinnoituksia tekevä yritys, joka on toiminut vuo-
desta 1980 asti ensin hiekkapuhallusten parissa. Yritys on kasvanut
vuodesta toiseen laajentaen toimintaansa ja  osaamistaan maalauk-
sessa.
 

Vuonna 2019 Tuomolan maalaukset ovat painottuneet säiliöautoihin,
joten osaaminen tällä osa-alueella on huippuluokkaa. Raskasmaalaus
Juha Tuomola Ay:n asiakaskunta on monipuolinen, sisältäen mm. säi-
liöliikenteen harjoittajia pääasiassa Turun ja Tampereen ympäristöstä
sekä monia muita asiakkaita ympäri Suomen. Asiakkaat luottavat yri-
tyksen tasokkaaseen työn jälkeen mm. hakekorien ja perävaunujen
maalauksissa.
 

Petteri ja Tomi pääsivät Juhan tiloissa kokeilemaan, miltä hiekkapu-
halletun soralavan maalaaminen korkeapaineruiskulla tuntuu. Maa-
lausmenetelmänä toimi Selemixin epoksipohjamaali 7-401 sekä kiil-
tävä polyuretaanipintamaali 7-512. Teknikot maalasivat lavan alusta
loppuun itse annettuja ohjeita kuunnellen ja ohjeiden mukaisesti suo-
ritustaan  parantaen.  Koulutuksen  yhteydessä  teknikot  tutustuivat
mm. korkeapaineruiskun toimintaan sekä oikean suutin/viuhkakoon
valintaan ja tämän merkitykseen lopputuloksessa.
 

  Oli hyvä avartaa tietämystä myös
raskaskaluston puoleen, nyt on taas
enemmän tietoa ja taitoa tästäkin
maailmasta.

Tiesithän tämän Selemix System -tuotteista
 joustava yhdistelmä sideaineita ja sävyjä useisiin eri käyttötarkoituksiin 

 sisältää mm. suoraan metallilla käytettävän, yhdistetyn DTM pohja- ja pintamaalin

 saatavilla useina kiiltoasteina

 kattava suoja korroosiota vastaan, jopa korroosioluokkaan 5 asti

 markkinoiden laajin sävyvalikoima

 kustannustehokas, suorituskykyinen ja laadukas

 saatavilla nopeasti myös pieniä määriä, alkaen 1-5 litraa

 sertifioitu ISO12944-standardin mukaisesti

 sisältää erityisen UHS-sideaineen, joka täyttää EU:n VOC-lainsäädännön ja on
sertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti

Valitse Selemix System ja vähennät tarvittavan maalivaraston kokoa sekä pienennät siten
varastoon sidottua pääomaa.
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Selemix System -linjastolla kaikki on
mahdollista
Vaatimuksistasi  riippumatta,  maalasit  sitten  hyllykköjä,  polku-
pyöriä, huonekaluja, metallikehikkoja, autotallin ovia tai maata-
louskoneita, Selemix System  -tuotteiden avulla saavutat moit-
teettoman lopputuloksen. Tuotteet on testattu itsenäisen, valtuu-
tetun laboratorion toimesta ISO-standardin 12944-6 mukaisesti.
Selemix System -pinnoiteratkaisuissa kestävyys ja korroosiosuoja
ovat muokattavissa suojaustarpeen mukaan.
 

Selemix  System  on  huippulaatuinen  sekoitusjärjestelmä,  joka
soveltuu täydellisesti pintojen viimeistelyyn ja suojaamiseen niin
raskaskalusto-  kuin  pienemmänkin  mittakaavan  teollisuudessa.
Sarja  sisältää  huippulaatuisia  perusvärejä  ja  sideaineita.  Kun
nämä yhdistetään,  on  tuloksena  laajan  valikoiman maalijärjes-
telmä, joka on räätälöity vastaamaan asiakkaittesi odotuksia niin
tehokkuuden, laadun kuin kustannustenkin suhteen.
 

SELEMIX Aqua -linjan uusimmassa ratkaisussa yhdiste-
tään vesiohenteisten tuotteiden ympäristöedut ja kerta-
maalien tehokkuus.  Kun ominaisuuksiin vielä yhdistetään
erinomainen kuivumisnopeus,  Fast Curing System,  on
tuote varteenotettava vaihtoehto liuotinohenteisille pinta-
maaleille. 
 

Selemix Aqua -tuotteet tarjoavat edullisen, kustannuste-
hokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Ne sovel-
tuvat  erinomaisesti  erilaisiin  kuljetuskaluston  maalauk-
siin,  sekä koneiden ja  niiden lisälaitteiden maalauksiin.
Selemix Aqua -tuotesarjaan kuuluvat myös erilaiset 1K- ja
2K-pohjamaalit sekä 1K- ja 2K-pintamaalit.
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Lamborghini Huracan oli saanut osansa
kiveniskemistä
Automaalaamo  ja  kolarikorjaamo  ABS1  Oy  Lempäälästä  aloitti
oikean värisävyn metsästämisen uudella spektrofotometrillä. Tulok-
seksi  saatiin Lamborghinin oma sävy erinomaisella  sävyvastaavuu-
della.
 

Huracaniin  ruiskutettiin  Envirobase  HP -vesiohenteisen värimassa
solid-tyyppisenä, eli ilman metalleja tai helmiäistä. Oikea ruiskutus-
menetelmä takasi nopeasti peittävän maalikerroksen. Häivytys tuntui
vaivattomalta käyttäen värimassaruiskuna SATAjet X 5500 HVLP 1,3
O-suuttimella.
 

Lakkana toimi PPG:n D8131 UHS-kirkaslakka, jota ruiskutettiin kaksi
märkää kerrosta viiden minuutin välihaihdunnalla. Lakkaruiskuna käy-
tettiin SATAjet X 5500 RP 1,2 I-suuttimella, jonka maalari totesi toimi-
vaksi. 
 

  I-suuttimella pinta tuntuu kastuvan
paremmin,

arvioi maalari tyytyväisenä. Lopputuloksena saavutettiin tasainen ja
täyteläinen maalipinta.
 

SELEMIX® vaativien lasipintojen maalaukseen
Korkealaatuisia ja nopeasti kuivuvia tuotteita lasiteollisuudelle

Selemix-tuotteet ovat kestäviä ja peittokykyisiä pienentäen näin maa-
lausprosessiin käytettävää aikaa. Peittävyys saavutetaan yleensä kah-
della  nopeasti  kuivuvalla  kerroksella.  Kestävien  ominaisuuksiensa
ohella tuotteilla on erinomainen väritarkkuus, jolloin tuote voidaan
sovittaa lähes mihin tahansa väriohjeeseen.
 

Taustavärjätty lasi antaa puhtaan, yhtenäisen ja modernin viimeis-
telyn mm. kylpyhuoneissa ja toimistoissa käytettyihin lasipintoihin.
Lasin maalaus voidaan toteuttaa myös läpikuultavilla sävyillä.
 

Tartunta lasille saavutetaan lisäämällä Selemix-tuotteeseen erillistä
lasilisäainetta, Glass Additive WD-11100. Valmis tuote on helppo puh-
distaa.
 

Lasimyynti  Tammela Vantaalta  testasi  jokin  aika  sitten Selemix-
spraymaalia  lasin  paikkamaalaukseen.  Johtaja  Kai  Tammela  kom-
mentoi Selemixiä seuraavasti:
 

  Meillä on nyt kokeiltu kahta maalia
teiltä, ja molemmat ovat onnistuneet
hyvin. Se jälkimmäinen
paikkamaalaukseen tarkoitettu oli niin
hyvä, ettei saumaa jälkikäteen tahtonut
löytyä.
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AWUX – korikorjaamoyrittäjien ketju
Awuxin toiminta-ajatus on tarjota asiakkaidensa käyttöön paras mahdollinen
asiantuntemus, luotettava ja laadukas työjälki sekä paikallinen osaaminen asiakkaiden
parhaaksi. Käytännönläheisyys, laatu ja hyvä asiakaskokemus ovat toiminnassa
avainasemassa.

 

Awux  on  omistajayrittäjiensä  vuonna  2015
perustama ketju, ja jokainen ketjun jäsenistä
on  myös  ketjuyhtiön  omistaja.  Toimipis-
teiden  verkko  kattaa  jo  lähes  koko  maan
ollen tällä hetkellä lähes 40. Yrittäjistä koos-
tuva  hallitus  johtaa  toimintaa  ja  osallistuu
aktiivisesti ketjun kehittämiseen. Toimintaa
koordinoi Timo Perkiö.
 

Ketjun  tehtävänä  on  parantaa  osakasyri-
tysten toimintaedellytyksiä sekä kouluttaa ja
tukea  yksittäisten  korjaamoiden laatutyötä.
Ketju auttaa korjaamoita kehittämään ja tes-
taamaan sekä ottamaan käyttöön uusia palve-
lumalleja ja toimintatapoja. Monimerkkiym-
päristössä autokannan nopea kehitys ja sen
mukanaan tuomat merkki- ja mallikohtaiset
järjestelmät vaativat vahvaa osaamista ja jat-
kuvaa kouluttautumista.
 

Myös vakuutusyhtiöiden ja korjaamoiden kor-
jauskustannusten  arviointiin  tarkoitettu
yhteinen  tietojärjestelmä  aiheuttaa  välillä
haasteita. Tietojärjestelmä havainnoi hieman
huonosti  nykyisiä  merkkikohtaisia  varuste-

eroja sekä uusien automallien vaikutusta käy-
tettävään  työaikaan.  Tämä  lisää  painetta
onnistuneeseen kustannusten arviointiin  ja
vaatii rautaista ammattitaitoa korjaamoilta.
 

Avuxin tavoitteena on tehostaa jäsenkorjaa-

moiden  toimintaa  ja  lisätä  niiden  kilpailu-
kykyä.  Tähän  pyritään  mm.  yhteisostoilla,
varaosalogistiikan järjestelyillä sekä yhtenäi-
sellä ja  kattavalla toiminnan raportoinnilla,
jonka pohjalta kehitys saa lisää vauhtia.
 

Uusi säätöjigijärjestelmä Cameleon Plus
Cameleon Plus on uusi ratkaisu vaurioituneiden korirakenteiden vaurioanalyysiin ja kor-
jaukseen. Laite mahdollistaa täydellisen ja tarkan korikorjauksen nykyisiin ja tuleviin ajo-
neuvoihin, ilman tarvetta erikoistyökalujen hankintaan.
 

 tuottavampi ratkaisu verrattuna elektroniseen mittaamiseen tai kiinteiden jigien
käyttöön

 käyttäjäystävällinen ohjelmisto mahdollistaa nopeamman käyttöönoton
korjaamolla

 erinomainen korjaustarkkuus

Säätöjigijärjestelmä hyödyntää korjaamolla jo olemassa olevaa Celette-jigipenkkiä, MZ-poikittaispalkkeja, MZ-torneja ja MZ+-jigimäntäsarjaa.
Cameleon on täydellinen ratkaisu vaurion mittaamiseen ja analyysiin, ankkurointiin, uudelleenrakentamiseen ja korjaukseen. 
 

Esittelemme järjestelmän VauriokorjausEXPO:ssa 4.-5.10.2019.
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Viileä maali kuumille autoille
Ferrari lähestyi PPG:tä toiveenaan laskea maalauksen kuivauslämpötiloja. Autojen
teollisessa maalauksessa lämpötilat ovat huomattavan paljon korkeampia kuin
korjausmaalauksessa. Normaali kuivauslämpötila Ferrarin tuotantolaitoksella oli jopa
140 celsiusastetta.

 

Energiansäästön lisäksi lämpötilojen alenta-
minen tuo mukanaan sen, että kaikki osat voi-
daan maalata samalla tuotteella ja menetel-
mällä.  Esimerkiksi  hiilikuitumuovit  eivät
kestä korkeita lämpötiloja,  vaan ne joudut-
tiin  aiemmin maalaamaan erikseen.  Saman
maalausmenetelmän  käyttö  myös  parantaa
sävytäsmäävyyttä  eri  materiaaleista  valmis-
tettujen osien välillä. 
 

Vaikka PPG on yksi maailman suurimmista
pinnoitevalmistajista,  ei  projekti  ollut
helppo.  Pitkästä  tuotekehityskokemuksesta
huolimatta jouduttiin monia asioita ajattele-
maan täysin uudesta näkökulmasta. Projekti
kesti 18 kuukautta, jonka aikana PPG kehitti
kokonaan uudentyyppisen hartsin ja kovettu-
mismenetelmän maalille.
 

Ferrarin korkeat vaatimukset laadulle ja kui-
vumisnopeudelle  sekä  sävyjen  suuri  määrä
asettivat  omat  haasteensa  tehtävään.  Siinä
missä perinteisellä autotehtaalla on tuotan-

nossa yhtäaikaa noin 15 sävyä, on Ferrarilla
käytössä yli 70 eri sävyä. Sävystä riippumatta
kuivumisominaisuuksien  tulee  toimia  aina
samalla tavalla.
 

Projektin lopputuloksena PPG onnistui laske-

maan kuivauslämpötilan 90 celsiusasteeseen,
eli laskua tuli 50 astetta. Merkittävä lämpö-
tilan  aleneminen  tuo  kustannussäästöjä  ja
säästää aikaa maalausprosessissa. Kun laatu
pysyi  yhtä hyvänä kuin aiemminkin,  ollaan
myös Ferrarilla tyytyväisiä lopputulokseen.
 

IRT-UV Spot Cure kuivaa sekunneissa
LED-valoilla toimiva käsikäyttöinen UV-kuivain on erittäin tehokas.
Kuivaimella UV-tuotteiden kuivausajat putoavat minuuteista vain muu-
tamiin sekunteihin. LED-ratkaisun ansiosta energiankulutus on erittäin
vähäinen, eikä energiaa kulu lämmön tuottamiseen.
 

Tehokkaan LED-lampun käyttöikä on 20.000 tuntia. Laite kestää käy-
tössä vuodesta toiseen ja kustannukset koko elinkaarelta jäävät hyvin
alhaisiksi.
 

Sovi esittelykäynti Corasta tai tilaa suoraan itsellesi uusi kuivain.
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Cora Akatemia
 

CORA Akatemia järjestää koulutuksia uusista tuotteista ja työmenetelmistä eri
puolella Suomea sijaitsevissa ammattioppilaitoksissa
 

Koulutuksessa maalari oppii hyödyntämään tuotteen ominaisuudet täysimääräisesti, jolloin tehokkuus paranee, vaikka työtahti pysy samana.
Koulutuksessa ratkotaan myös automaalauksen haasteellisia tilanteita. Värin sävytys, matalapeittoisten sävyjen ruiskutus ja jotkin kolmikerros-
sävyt onnistuvat heti ensimmäisellä kerralla varmemmin, kun teoria on hallussa ja käytäntöä harjoiteltu. Koulutukseen osallistumiseen uhrattu
aika tulee takaisin moninkertaisesti vähentyneitä uusintatöinä.  
 

Maalaamon tuottavuuden maksimointi, 1 päivä

Koulutuksen teemana ovat PPG:n maalausmenetelmät sekä materiaalinkulutuksen mini-
moimisella saatava maalaamon tuottavuuden nousu. Sisältää kattavan teoriapaketin
lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia.
 

Seuraava koulutus:
 

syksy 2019  Seinäjoki
(päivämäärä tarkentuu myöhemmin) 
 

Koulutuksen hinta on 149 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää
lounaan ja iltapäiväkahvin. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Jani Salminen, myyntipäällikkö
puh. 040 900 6541
jani.salminen@corarefinish.fi          
     
 

Coran asiakaspalvelu
cora@corarefinish.fi
 

UUTTA: Koulutus omassa maalaamossa

Mikäli CORA Akatemian koulutustilaisuuteen osallistuminen ei sovi aikatauluusi, voit
tilata räätälöidyn koulutuksen omaan maalaamoosi. Värin sävytys, matalapeittoisten
sävyjen ruiskutus ja kolmikerrossävyjen ruiskutus ovat joskus haasteellisia, jolloin
oikean tekotavan hallitseminen maksaa investoinnin vähentyneitä uusintatöinä. Koulu-
tuksen sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti yrityksen tarpeita vastaavaksi. 
 

Koulutuksen hinta on 890 euroa/päivä + alv 24 %. Hintaan
lisätään kouluttajan matkakulut.

Lisätiedot ja tilaus: 
Jani Salminen, myyntipäällikkö
puh. 040 900 6541
jani.salminen@corarefinish.fi
 

Rauno Huopainen, myyntipäällikkö
puh. 040 900 6547
rauno.huopainen@corarefinish.fi
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Maailmanmestaruus maalaamossa
Bottas ajeli Monacossa pronssille, ja Suomi taisteli jääkiekon MM-kisoissa kultaa voittaen
upealla joukkuepelillä Ruotsin, Venäjän ja finaalissa Kanadan. Suomen jääkiekkohistorian
kolmas maailmanmestaruus veti Jannen suupieliä hymyyn hänen kurvatessaan Audillaan
maalaamon parkkiruutuun.

  Olipas urheilullinen
viikonloppu.

Avattuaan  oven  Janne  leimasi  itsensä
ProcessManagerilla  saapuneeksi  työpaikalle
ja näki että Risto ja Hessu olivat jo saapu-
neet. Samalla Janne vilkaisi näytöltä päivän
työtilanteen.  Hänellä  oli  ruiskutusviikko.
Hessu  teki  yleensä  pelkästään  purkua  ja
kasausta sekä maalauksen pohja- ja viimeiste-
lytöitä, mutta Riston kanssa he ruiskuttivat
vuoroviikoin.  Janne  oli  omistajayrittäjä  ja
talon  paras  maalari,  mutta  ruiskutustaitoa
täytyy talossa löytyä muiltakin. Siten varmis-
tetaan töiden läpimeno myös lomien ja sai-
rauspoissaolojen aikana.
 

Vaikka  oli  maanantai,  oli  työn  alla  neljä
autoa.  Kärsittyään  pitkään  maanantaiaa-
mujen  ja  perjantai-iltapäivien  työpulasta
keksi Janne alkaa tarjota hyvitykseksi autope-
sulahjakortin, mikäli työ voidaan ottaa yli vii-
konlopun. Panostuksella oli ollut merkittävä
vaikutus,  eivät kaikki  näköjään aina tarvin-
neetkaan autoaan viikonlopuksi.
 

Toiminnanohjaus helpoksi ProMalla
 

ProcessManagerista eli ProMasta Janne näki
että Hessu aloittaisi viimeistelemällä perjan-
taina ruiskutetun Bemarin, Risto jatkaisi Pas-
satin pohjatöitä ja hänellä itsellään oli ruisku-
tusvalmiina Golf ja vielä odottamassa perjan-
taina  juuri  ennen  töiden  päättymistä  saa-
punut Focus. ProMasta näkyi että puolilta-

päivin oli tulossa Mazda peltisepältä ja ilta-
päivällä kaksi uutta työtä lisää parista auto-
liikkeestä. ProMan näytöltä Janne näki myös,
että oli  tullut  luvattua Focus luovutuskun-
toon jo maanantai-illaksi joten se pitäisi siis
saada väriin ennen Passattia.  ”Hyvä kun tuli
hankittua tuo ProMa. Sen avulla  kaikilla on
selkeä kuva tehtävistä töistä ja töiden kiireel-
lisyysjärjestyksestä”, tuumi Janne harppoes-
saan vaihtamaan haalarit ylleen.
 

Hessu  klikkasi  iPadinsa  ruutua  ja  työaika
Bemarille  alkoi  juosta.  Klikkaamalla  uudel-
leen Hessu tarkisti vielä mitä Bemarille piti
tehdä. Cabas-laskelma ja vauriokuvat selkeyt-
tivät  tehtävän  ilman  että  tarvitsi  vaivata
Jannea. Myös Risto klikkasi Passatin työajan
juoksemaan. 
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Samoin teki Janne Golfin kanssa. Tablettinsa
ruudulta Janne tarkasti Golfin värikoodin ja
siirtyi  sekoitushuoneeseen.  Golfin  väri  oli
mitattu  PPG:n  uudella  spektrofotometrillä
RapidMatchillä  GO:lla  jo  sen  saapuessa,  ja
nyt  oikea  variaatio  odotti  PaintManagerin
sekoitusjonossa.  Hiljattain  Janne  oli  hank-
kinut  myös  automaattisen  Daisy  Wheel  -
sekoituskoneen  johon  Janne  asetti  tyhjän
astian,  valitsi  haluamansa  maalimäärän  –
tällä kertaa 75 grammaa – ja painoi nappia,
jolloin kone aloitti huiputarkan sävynvalmis-
tuksen.
 

Sillä aikaa kun Daisy Wheel teki sävyä, laittoi
Janne USI-maalauskammion energiaa säästä-
välle valmisteluvaiheelle ja aloitti suojauksen
viimeistelyn ja pölyjen pyyhinnän maalatta-
vilta pinnoilta. Kun auto oli valmis ruiskutuk-
seen, oli Daisy saanut sävyn tehtyä ja Janne
pääsi viivytyksettä ruiskuttamaan.
 

Saatuaan Envirobasen pintaan vaihtoi Janne
kammion  haihdutusvaiheeseen  ja  hyödynsi
haihdunta-aikaa  nappaamalla  käteensä
uuden akkukäyttöisen Mirka ARP-B -kiillotus-
koneen siirtyen sitten Focuksen kimppuun.
iPadiltaan Janne klikkasi  Focuksen työajan
käyntiin.
 

Jo vuosia siten Janne oli todennut että työ
on  paras  aloittaa  aina  sävyn  valinnalla.
Turhaa ajanhukkaa laittaa auto ruiskutusval-
miiksi ja alkaa sitten miettiä,  että mikähän
olisi oikea sävy. Joskus sävyn valinta oli ollut
aikaa vievää variaatiokarttojen selailuineen ja
värimallien ruiskuttamisineen,  mutta Janne
oli hankkinut uusimmat välineet ja opetellut
käyttämään niitä huolella.
 

Hänen  kokemuksensa  RapidMatchGO-väri-
mittarista olivat niin hyviä että useimmiten
hän  luotti  kameran  valintaan  käyttämättä
aikaa  valinnan tarkastamiseen variaatiokar-
talla. Sen Janne oli oppinut kantapään kautta
että  spektrofotometrillä  mitattava  maali-
pinta oli oltava kiillotettu täysin naarmutto-
maksi.  Silmälle  lähes  näkymättömät  pesu-
naarmut  tai  vastaavat  saattoivat  vaikuttaa
valon heijastumiseen niin häiritsevästi, että
hyvin  kiillotettu  tai  kiillottamaton  pinta
saattoi antaa aivan eri tuloksen.
 

Uusi akkukäyttöinen Mirka ARP-B ja oikeat
aineet  tekivät  kiillottamisesta  nopeaa  ja

helppoa. Janne valitsi mittausalueen korjatta-
valta  alueelta  ja  se  oli  hetkessä  kiillotettu.
Sitten mittaus RapidMatchGO:lla ja tuloksen
lataus  PaintManager-ohjelmaan.   Match
rating oli  hyvä ja Janne tiesi että on turha
hieroa sen enempää. Sävy on taatusti häivy-
tyskelpoinen ja  hänen maalaamossaan kor-
jausmaalaus  tehdään  häivyttäen  -  aina.  Ja
siksi sävyjen vuoksi maalauksia uusitaan erit-
täin harvoin.
 

Täsmälliset sävyt Daisy Wheelillä
 

Janne laittoi taas Daisy Wheelin sävynteko-
töihin  ja  latasi  sitten  uuteen 1,2  I  -suutti-
mella  varustettuun  SATAjet  X  5500  -ruis-
kuun PPG D8175 -kirkaslakan, jolla lakkaus
tapahtuu  kertakäynnillä  kammiossa.  Kävel-
tyään kammioon Janne kytki ruiskun paineil-
maan  ja  painoi  liipaisimesta,  jolloin  USI
Chronotech -kammio siirtyi automaattisesti
ruiskutusvaiheeseen.  Muutaman  minuutin
kuluttua lakkaus oli  valmis ja  Janne valitsi
kuivausvaiheen.  USI:n  lämpötila  kohosi  
ohjelmoidusti ensin hetkeksi 70 celsiusastee-
seen  ja  aleni  pian  60  asteeseen.  Viiden
minuutin kuluttua maalaus oli kuiva.
 

Janne klikkasi tabletillaan Golfin ruiskutus-
vaiheesta viimeistelyvaiheeseen jotta Hessu
näkisi  työn  olevan  valmis  viimeistelyyn.
Myös  peltikorjaamossa  nähtäisiin  ProMan
kautta  työn  olevan  lähes  valmis,  ja  palau-
tuvan  pian  heille.  Samalla  Janne  näki  että
Hessu oli saanut Bemarin luovutuskuntoon
ja teki nyt jo Focuksen pohjatöitä. Kyseessä
oli pieni vaurio ja koska työllä oli kiire, käyt-
täisi  Hessu  PPG:n  D8082  UV-primeria  ja
auto olisi muutaman minuutin päästä jo vii-
meistelyhionnassa.
 

Jannea  suorastaan  hymyilyttivät  nykyiset

nopeat  jääkiekkoilijat  ja  nopeat  automaa-
lauksen aineet ja apuvälineet. Hän kävi otta-
massa Daisy Wheelistä pois valmiin sävyn ja
laittoi Daisyn tekemään Passatin väriä, joka
oli  jo  sekoitusjonossa.   Jannen  hymy vain
syveni kun samaan aikaan sisään astui maali-
toimittajan jakelija Jukka, joka toi varastoon
uudet tuotteet ProcessManager-varastonhal-
lintaohjelman  automaattisesti  tekemän
tilauksen  perusteella.  
 

Kaukana takana olivat ne ajat, jolloin jokin
tuote saattoi  päästä loppumaan kun ei  kii-
reessä  ehtinyt  tekemään  tilauksia  huolella.
Nyt Jannella oli jopa aikaa kuunnella edus-
tajan tuoreimmat tuoteuutiset ja tekniset vih-
jeet. Jukka kertoi yllättävän uutisen että sävy-
karttojen  valmistuksesta  saatetaan  tulevai-
suudessa  luopua.  Huhujen  mukaan  eräs
toinen  maalivalmistaja  olisi  jo  tehnyt  sel-
laisen päätöksen. 
 

Uutinen ei Jannea hätkähdyttänyt. Olihan jo
nyt  karttojen  tarve  vähentynyt  ja  sävymit-
tarit  todennäköisesti  kehittyisivät  edelleen
hyvin nopeasti. Jos karttojen valmistukseen
käytettävä rahamäärä käytettäisiin sävymitta-
reiden  kehitykseen,  niin  toisi  se  taas
nopeutta työskentelyyn kun aikaa vievä kart-
tamallien ylläpito ja variaatiovalinta niiden ja
sävyntarkistuslamppujen avulla jäisivät pois.
 

Edustaja heilautti  kättään ja jatkoi kierros-
taan.  Janne näki  tabletiltaan että kuljettaja
oli tuomassa peltikorjaamolta jo myöhässä 
olevaa autoa. "Eipä tarvitse tuonkaan perään
soitella,  kun  on  ProMa  käytössä",  ajatteli
Janne tyytyväisenä. Hän tiesi että myös auto-
liikkeessä  seurataan  tarvittaessa  ProMasta
töiden  etenemistä.  Auton  viimeistelyn  jäl-
keen lähtee lisäksi automaattinen tekstiviesti
auton  noutovalmiudesta.  Puhelinkyselyihin
vastaamisen ja soittelun sijaan voi ajan nyt
käyttää  olennaiseen,  eli  laskutettavaan
työhön.
 

  Suomi on jääkiekon
maailmanmestari ja PPG
maalauksen.

Janne nappasi Daisy Wheelin tekemän Pas-
satin värin ja lähti hallin puolelle jatkamaan
niitä  hommia joita  koneet  eivät  vielä  osaa
tehdä.
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Värikartta vanteille ja koristelistoille
Pienten ja ahtaiden pintojen kohdalla on perinteisistä värikartoista
vielä hyötyä.  Uusilla värimittareilla voidaan jo luotettavasti  mitata
sävyjä kaarevilta pinnoilta, ja työskentelynopeus sekä varmuus sävyn
valinnassa ovat erinomaisia. Asiakkailta saamansa palautteen perus-
teella  on  PPG  kuitenkin  toteuttanut  pienen  värikartaston,  joka
sisältää kaikkien suurimpien moottorivalmistajien vanteissa ja koriste-
listoissa käyttämät sävyt.
 

Täysikokoiset värimallit on ruiskutettu joustavalle synteettiselle pape-
rille mikä helpottaa sävyn vertailua eri muotoisilta pinnoilta. Sävyt
ovat  viuhkoissa  kromaattisessa  järjestyksessä  ja  toistavat  tarkasti
vesiohenteisen Envirobasen High Performancen ruiskutusjälkeä.
 

Kaikkien sävyjen kaavat löytyvät PaintManager-kaavaohjelmasta väri-
numerolla joka on tulostettu värimalleihin. Vanneviuhkoista numero
löytyy mallin takaa, ja listoille tarkoitetuissa viuhkoissa se on jokaisen
värin vieressä mallin yläpuolella.
 

Kartastot ovat saatavilla ainoastaan vesiohenteiselle Envirobase High
Performancelle. Myöhemmin mikäli kysyntää on, myös Deltron-tuote-
sarjalle lanseerataan oman kartasto.
 

Kartasto sisältää
 

 144 vannesävyä jaettuna kahteen erilliseen viuhkaan (viuhkat 1 ja
2)

 304 koristelista-sävyä. Samalle värimalliliuskalle on ruiskutettu
pystysuunnassa kaksi sävyä (viuhkat 3 ja 4)

 viisi esimerkkimallia kuvaamaan kiilto- ja karkeusasteita

 säilytyslaatikko, johon kaikki neljä viuhkaa mahtuvat

Kartaston R8500 hinta on 165 euroa (alv 0 %). Tilaa omasi ja tee
sävyvalinnasta jälleen astetta helpompaa.
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Tule Coran kanta-asiakkaaksi

Saat käyttöösi monet kanta-asiakasedut, muun 
muassa mahdollisuuden vuokrata Levin 
huvilaa kanta-asiakashinnoin.

Lisätietoa kanta-asiakkuudesta saat 
myyjiltämme sekä jälleenmyyjiltämme.

Tasokkaasti varusteltu kelohonkahuvila 
Levin laskettelurinteiden välittömässä 
läheisyydessä.

kesälle vielä vapaita 
viikkoja!Coranpesä

! 

Coranpesä - majoitu mukavasti
Vuonna 2000 valmistunut tunnelmallinen, intiimi, järeästä 
kotimaisesta kelosta veistetty nelikerroksinen paritalohuvila on tilava 
isollekin seurueelle. 

• Pinta-ala 144 m2+ 35 m2

• Majoituskapasiteetti 10 hlöä (4 x 2hh, parvi 2 hlölle)
• Takkatupa ja avokeittiö ruokailutiloineen
• 3 kylpyhuonetta ja 3 wc:tä
• 4 parveketta
• Saunaosasto ja takkahuone
• Ulkoterassi ja ulkoporeallas
• Urheiluvarusteiden säilytys- ja pukeutumistila
• 2 autopaikkaa (katos- ja ulkopaikka lämmityspistokkeilla)

Lisäksi vieraiden käytettävissä on 7 hengen tila-auto.

Hinnasto ja tarkemmat tiedot Coranpesän varustelusta sekä “talon 
tavoista” löytyvät käyttö- ja vuokrausehdoista.   

Varaukset ja tiedustelut: jarmo.tuovinen@coravari.fi / 040 900 6521
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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

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi 
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita 
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista huolehtiminen ovat 
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN 
VAURIOKORJAAMON 
VÄLINEET 
Kattava tuotevalikoima 
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

Cora Refinish Oy © 2019

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

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

Parhaan mittaustuloksen saa kiillotetulta pinnalta. Koe huoletonta kiillotusta Mirkan juuri 
lanseeraamalla akkukäyttöisellä kiillotuskoneella– Mirka ARP-B 77 mm. 

RapidMatchGO lukee mitattavan pinnan sävyn viidestä eri kulmasta, jolloin tuloksena on 
erittäin tarkka sävyvastaavuus vain muutamissa sekunneissa. Ohjelma vertaa sävyä kaik-
kiin tietokannassa oleviin kaavoihin ja tuloksena saadaan sävytäsmäävyyden mukaan ar-
vioitu valikoima soveltuvimpia sävyvaihtoehtoja.

Kampanjahinnat ovat voimassa 31.08.2019 saakka. 
Hinnat Alv 0 %

Mirka ARP-B 300NV 77mm 10.8V 

PPG RapidMatchGO  

VALITSE OIKEIN, KIILLOTA HELPOMMIN
Tarjous  PPG RapidMatchGO -värimittari ja Mirkan uusi akkukäyttöinen kiillotuskone 
ARP-B 300NV 77mm 10.8V pakettina.

36kk maksuajalla hintaan 88,89 € /kk
kertamaksulla hinta on 3200 € (Ovh 3901,43 €)
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