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Alansa
edelläkävijä
Cora Refinish Oy on kotimainen yritys, joka maahantuo ja myy automaa-
leja, automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita ja tarvikkeita sekä pinnoit-
teita kevytteollisuudelle.

Toimimme yhteistyökumppanina ja tavaratoimittajana vauriokorjausyri-
tyksille ja valmistavalle teollisuudelle, sekä pinnoite- että laitteistorat-
kaisuissa eri puolilla Suomea. Kumppaneitamme ovat johtavat suoma-
laiset toimijat yksityisistä alihankintamaalaamoista valmistavan teolli-
suuden toimijoihin. Edustamme alan ehdottomia eturivin valmistajia.

Asiantuntemus  sekä  ratkaisukeskeinen  asiakkaan  tarpeista  huolehti-
minen ovat toimintamme kulmakiviä. Toimintaamme ohjaa halumme
tarjota asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja tek-
nisesti alansa ehdotonta huippua. Tutustu monipuolisiin tuotteisiimme
ja palveluihimme lehden sivuilla 3 - 4. ja lähde kanssamme uuteen aika-
kauteen.

Otathan edustajiimme yhteyttä ja selvitetään yhdessä tarpeisiinne par-
haiten sopivat ratkaisut.

Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell
Cora Refinish Oy

Julkaisija:
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Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
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PPG ENVIROBASE® -evoluutio

Kun PPG astui  MoonWalkinTM  kanssa

maalien sekoittamisen uuteen aikakau-

teen, pohti yritys samalla Envirobase

High Performance -tuotelinjan ominai-

suuksia, etuja ja kehitystä.

PPG:llä ollaan ylpeitä yrityksen roolista
vauriokorjauksen   innovaattorina.
Vuonna 1999 PPG oli maailman ensim-
mäinen pinnoitevalmistaja, joka otti käyt-
töönsä  alhaisen  VOC-pitoisuuden
omaavan  vesiohenteisen  värimassan,
Envirobasen.

Nyt sen toinen sukupolvi, PPG Enviro-

base  High  Performance  on  edelleen
maailmanlaajuinen  markkinajohtaja,
johon  luottaa  yli   30  000 maalaamoa.
PPG rakensi tälle vahvalle perustalle ja
lanseerasi  vuonna  2019  MoonWalk-

väriensekoituskoneen.  Nämä teknolo-
giat asettavat yhdessä uuden  standardin
nopeudelle,  laadulle  ja  väritäsmäävyy-
delle – varmistaen, että maalamoissa on
kaikki mitä ne tarvitsevat pysyäkseen hui-
pulla.
Envirobase  ylitti  lainsäädännön  vaati-
mukset keskittyen alusta alkaen laatuun
ja  suorituskykyyn.  Ajatuksena  oli
rakentaa maaliteknologia, joka on vakaa,
helposti levittyvä ja väritehokas.

Andrea Giunta, joka toimii tällä hetkellä
PPG:n  globaalina  teknisenä  johtajana,
vastasi  PPG Envirobasen ensimmäisestä
käyttöönotosta yli 20 vuotta sitten.

Hän  muistaa tuotekehitysprosessin edel-
leen kuin eilisen:

'Kysyntä markkinoilla oli tietenkin jo ole-
massa erityisesti Euroopassa, jossa voi-
maan  oli  tulossa  uusi  VOC-yhdisteitä
koskeva lainsäädäntö, johon meidän oli
vastattava', Andrea kertoo.

Andrea  jatkaa:  'Pidän  Envirobase  High
Performancea erittäin dynaamisena tuot-
teena, koska lisäämme sen sävyominai-
suuksia  jatkuvasti.  Jatkamme  tärkeim-
pien pigmenttien lisäämistä varmistaak-
semme  maalaamoille  kaikki  tarvittavat
sävyt'.
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Johtavat tuotteet ja ratkaisut
saman katon alta

Cora Refinish Oy: n osaavan henkilöstön ja kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta asiakkaamme saavat nopeaa ja laadukasta pal-
velua kaikkialla Suomessa. Yhteistyömme Suomen suurimpien maalaamoiden ja ajoneuvoteollisuuden kanssa yhdistettynä maa-
ilman suurimman pinnoitevalmistajan asiantuntemukseen, takaa meille vahvat referenssit toimintamme laadusta ja kyvystä tarjota
alan parhaat pinnoiteratkaisut.

Henkilöautojen korjausmaalaus

PPG Envirobase ® High Performance  ja Nexa Aquabase-automaalit tarjoavat alan kat-
tavimman vesiohenteisen värivalikoiman alhaisella VOC-pitoisuudella. Maalausjärjes-
telmät täyttävät OEM-valmistajien laatuvaatimukset. PPG on markkinoiden ensimmäinen
maalivalmistaja, jonka valikoimasta löytyy automaattinen väriensekoituskone,
MoonWalk®.

Raskaskalusto ja hyötyajoneuvot

PPG Delfleet ja Delfleet One ovat ensimmäisiä nimenomaan raskaskalusto-
ja hyötyajoneuvoille suunniteltuja maalausjärjestelmiä. Näyttävä maalipinta
ja erittäin vahva korroosionkesto nostavat maalatun ajoneuvon laadun ja
käyttöiän aivan uudelle tasolle.

Kevytteollisuudessa Selemix® System -tuoteperhe soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan
lujaa ja näyttävää maalipintaa, huippuluokan tartuntakykyä, sekä korkeaa korroosion-
suojaa. Direct-to-Metal -pintamaalijärjestelmällä maalaat ilman pohjamaalia suoraan
paljaalle metallille. Selemix® Aqua yhdistää vesiohenteisten tuotteiden ympäristöedut ja
kertamaalien tehokkuuden. Kun näihin lisätään erinomainen kuivumisnopeus, Fast

Curing System – on tuote todellinen vaihtoehto liuotinohenteisille pintamaaleille.
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Oikeat laitteet ja työvälineet

Tuotevalikoimastamme löydät sopivat ratkaisut vapauttamaan työaikaa maalaamossa ja nopeuttamaan läpimenoa. Meillä on alan
kattavin valikoima vauriokorjauksessa tarvittavista tuotteista, maalauskammioista maaliruiskuihin.

Koneet ja laitteet

USI Italia - maalauskammioiden ja esikäsittelytilojen mallis-
tosta löydät yrityksesi tiloihin ja toimintaan sopivimman vaih-
toehdon.  Hedsonin IRT-kuivaimet, Drester-pesurit ja Her-

kules-ajoneuvonostimet sekä Celetten korinoikaisulait-

teet. Näillä alansa huipputuotteilla teet laadukasta työtä vuo-
desta toiseen. Palveluihimme kuuluvat myös maalaamosuun-
nittelu sekä laitteiden asennus- ja huoltopalvelut.

Työnhallintaa ja tuottavia ratkaisuja

Hyödyntämällä sähköisiä työkalujamme ja ratkaisujamme
kehität maalausprosessin eri työvaiheita ja vapautat aikaa tuot-
tavaan työhön. Tuotannon tehokkuuden seurannan takaavat
ProcessManager  -tuotannonohjaus ja varastonhallintajär-

jestelmät ja korjausmaalauksessa käytettävä  PaintManager

XI  -kaavaohjelma. Nämä järjestelmät yhdessä tarjoavat ainut-
laatuista dataa työn laadusta, tehokkuudesta ja läpimenoon
käytetystä ajasta. Järjestelmistä saat suunnitteluun, resurssien
varaamiseen ja seurantaan tarvittavat tunnusluvut sekä reaa-
liaikaiset tiedot tuotteiden varastotilanteesta.

PPG MoonWalk automaattiseen värinsekoituskoneeseen liittyy RapidMatchGo värimittari. Värimittarilla tunnistetaan korjaus-
maalattavan auton alkuperäinen väri ja PaintManager XI kaavaohjelma, laskee valmistusreseptin oikealle määrälle. Moonwalk

sekoittaa toivotun sävyn jopa kymmenen kertaa ihmistä tarkemmin.

Asiakaslähtöisyys

Asiantuntemus sekä ratkaisukeskeinen asiakkaan tarpeista huolehtiminen
ovat toimintamme kulmakiviä. Toimintaamme ohjaa halumme tarjota asiak-
kaillemme tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja teknisesti alansa ehdo-
tonta huippua. Panostamme palveluun ja tarjoamme asiakkaillemme huomis-
päivän ratkaisuja jo tänään.
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Tyytyväinen MoonWalk käyttäjä

Automaalaamo  J.Karhumäki  Oy  on  Jouko  Karhumäen
vuonna 1993 perustama automaalaamo ja kolarikorjaamo, Riihi-
mäellä Mattilanpellon teollisuusalueella Tehtaankatu 8:ssa.

Automaalaamo J.Karhumäki aloitti yhden miehen maalaamona
Riihimäen Torikadulla, toimien siellä 23 vuotta. Toiminnan kas-
vaessa yritys muutti isompiin tiloihin vuonna 2016. Uusi kiin-
teistö on yrittäjälle tuttu jo 30 vuoden takaa, jolloin Jouko työs-
kenteli  silloisessa  Kaupungin  portinauto-  ja  moottorihuolto
Oy.ssä.

Tällä hetkellä yritys työllistää 3 maalaria, läpimenon ollessa 80
työtä kuukaudessa. ’Alan kehityksen yleinen haaste, varsinkin
yksityisyrittäjille,  on  vakuutusyhtiöiden  vahva  ohjaaminen,
joten työn jäljen on oltava ensiluokkaista. Moitteeton työnjälki
takaa  asiakaskunnan  tyytyväisyyden  ja  jatkuvuuden’  yrittäjä
toteaa.

Uudistuksia  yrityksen  sisällä  on  tapahtunut  ja  vuonna  2019
yhtiö valitsi yhteistyökumppanikseen Coran ja PPG – tuoteper-
heen. Automaalaamo J. Karhumäki Oy haluaa olla laadukas ja
kehityksen kärjessä oleva automaalaamo. Cora kuunteli Karhu-
mäen  toiveita,  ja  toiveisiin  löytyi  vastaukset;  Moonwalk  ja
ProcessManager.

Painopisteenä PPG:n automaattisen väriensekoituskoneen han-
kintaan  olivat  ajankäytön  tehostus,  keskittyminen  oikeisiin
asioihin ja halu olla edelläkävijä. Helpottamalla maalarin joka-
päiväistä työtä työteho ja motivaatio paranee siistissä työympä-
ristössä. ProcessManager - varastonhallinta ja Moonwalk työs-
kentelevät  yhdessä  automaattisesti  ilman  ylimääräisiä  puhe-
luita maalin tilaamiseen.

Osaamista löytyy talosta laajalti. Maalareilla on yli 15 vuoden
työkokemus ja kaikki automaalauspalvelut löytyvätkin saman
katon alta, tuulilasien vaihdoista ylimaalauksiin asti. Yrittäjän
tulevaisuuden näkymä on halu kehittyä itsenäisenä kolarikor-
jaamona.

Laajin asiakaskunta on alihankintamaalausta K-Caaralle sekä
Riihimäen ja Hyvinkään alueen yksityisille yrityksille. Yrittäjä
on ylpeä toimivasta kokonaisvaltaisesta ratkaisusta: kaikki
alusta loppuun toimii, asiakkaan auton luovutuksesta, valmiin
auton noutoon.

Cora on ollut reilu yhteistyökumppani ja haasteista on selvitty kom-
munikoimalla” – toteaa Karhumäki.
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Tulevat MoonWalk käyttäjät

Automaalaamo Hannu Heinonen Oy on vuonna 1997 Hannu Heinosen perustama yritys Laitilassa. Yritys työllistää 3 maalaria ja
autojen läpimenomäärä on noin 600 autoa vuodessa. Määrä on pysynyt samana viime vuosina. Yrityksen tärkeimpiä asiakasryhmiä
ovat vakuutusyhtiöt. Hannu Heinosen tavoite on pysyä tiiviisti mukana alan kehityksessä ja uusissa korjausmenetelmissä. Alan kil-
pailun aallonharjalla pysymisen tukena heillä ovat nykyaikaiset ja toimivat tuotteet sekä työntekijöiden korkea ammattitaito, josta
Hannu on erittäin ylpeä.

Juuri käyttöön otettu RapidMatchGo värimittari hankittiin helpottamaan ja nopeutta-
maan sävyvalintaa.  Tehokkuuden ja korkean laadun ylläpitämiseen hankittiin yritykseen
laadukas ja innovatiivinen MoonWalk- väriensekoituskone. Koneen hankintaan vakuutti
sen tuoma ajansäästö maalarien työaikaan, työskentelyn helpottuminen ja väritarkka auto-
maattinen sekoitusprosessi.

Kiitosta saa myös Cora Refinish Oy:n osaavat tekijät ja vuosia käytössä olleet laadukkaat
PPG-tuotteet: ”Reilun kymmenen vuoden yhteistyö on toiminut moitteettomasti Cora Refinish
Oy:n kanssa. Palvelu ja tekninen neuvonta on nopeaa”

Kuvassa vasemmalta Marko Paasonen, Mika

Poskiparta ja Helena Toivo.

EMS Autoväri Oy on Mika Poskiparran vuonna 2006 perustama kolarikor-
jaamo Tampereen Nekalassa. Yritys aloitti toimintansa Sammonkadulla Tam-
pereen Kalevassa. Töiden lisääntyessä yritys muutti isompiin tiloihin Tampe-
reen Nekalaan vuonna 2014. Yritys työllistää tällä hetkellä 4 henkilöä ja läpi-
meno vuodessa on 350-400 työtä.

Vuonna 2019 yritys valitsi maalitoimittajakseen Cora Refinish Oy:n ja PPG:n

laadukkaat tuotteet ja tehosti toimintatapaansa. Töiden läpimeno on kas-
vanut, ja materiaalimenekki vähentynyt, toteaa yrittäjä Mika Poskiparta.

Yrityksen asiakaskuntaa ovat vakuutusyhtiöt, autoliikkeet, yksitysiautoilijat
ja alihankintatyöt muille maalaamoille. Henkilökunnalta löytyy maalarimes-
tarin tutkinto ja ammattitaitoa useammalta vuosikymmeneltä. Mika Poski-
parta toteaakin, että menestyksen avaimina ovat olleet hyvät ja toimivat tuot-
teet sekä tehokkaat toimintatavat. ’Olen erittäin ylpeä yrityksemme hyvästä
asiakaspalvelusta, jokainen asiakas on ihminen’ sanoo Mika

Yrityksen tavoitteena on olla kehityksen kärjessä, ja tulevaisuuteen on panostettu; automaattinen MoonWalk väriensekoituskone
saapuu elokuun lopulla maalaamoon. Syitä koneen hankkimiseen oli monia, esimerkiksi ajansäästö, sekoitustarkkuus ja materiaali-
säästö. Koneen avulla pystytään tekemään pieniäkin määriä maalia, joten maali – ja muovijätettä ei synny niin paljon, ollen näin
myös ekologisempi valinta. Tavoitteena väritarkkuuden ja työtehon lisäys. Toiminnan kehittymistä seurataan ProsessManager

tuotannonohjausjärjestelmällä. Mika kokee, että alalla laatuvaatimukset ovat korostuneet, tällöin tarkkuus ja hyvät materiaalit ovat
tärkeässä asemassa. Tulevaisuuden suunnitelmissa siintää uudet tuotantotilat.

’Coran kanssa henkilökemiat toimivat, ja homma pyörii yksinkertaisesti ProcessManagerin kanssa hyvillä tuotteilla’ – toteaa Mika.
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Työssä tapahtuva pölyaltistus

Pölyaltistus aiheuttaa vaaroja miljoonien työntekijöiden terveydelle

Työpaikan pöly saattaa saastuttaa tuotteita tai heikentää niiden laatua, ja näin ollen heikentää työpaikan tuottavuutta. Kun työnte-
kijät altistuvat jatkuvasti pölylle, kulkeutuu pöly heidän mukanaan kotiin työvaatteissa, hiuksissa ja iholla. Näin pöly saattaa saa-
vuttaa myös heidän lähimmäisensä. Tämän kaiken voi estää. Paras tapa vähentää pölyaltistuksen vaaroja on mennä suoraan läh-
teelle ja eliminoida pöly.

Pöly ja sinä

Pöly  on  yksi  perustavanlaatuisista  työterveyden  ja  -turvalli-
suuden vaaratekijöistä. Maalia ja kittiä hiottaessa muodostuu
runsaasti helposti hengitettävää hienojakoista pölyä. Tämä voi
ärsyttää ihoa, silmiä ja ylähengitysteitä.

Mitä  pienempi  hiukkanen,  sitä  todennäköisemmin  se  tun-
keutuu syvälle keuhkoihin. Pölyaltistuksen oireita :

 Ihottuma ja muut ihovaivat

 Silmien ärtyminen ja punoitus

 Nenän ja kurkun kipeytyminen

 Astma ja keuhkoputkentulehdus

 Vatsan ärtyminen

 Nenäonteloiden, poskionteloiden ja seulaluun kasvanut
syöpäriski.

Mirka on sitoutunut pölyttömään maailmaan

Mirka on pölyttömien hiomaratkaisujen tunnettu edelläkävijä,
ja  olemme  onnistuneet  siinä,  jota  monet  ovat  yrittäneet.
Olemme pölyttömän hionnan alkuperäinen kehittäjä, ja siitä on
sittemmin tullut  alan standardi.  Mirkan pölytön ratkaisu on
yhdistelmä  ergonomista  sähkötyökalua,  täysin  symmetristä
Abranet-hiomaverkkoa ja tehokasta imuria.
Abranet-verkossa on tuhansia reikiä. Jokaisen hiomahiukkasen
ja lähimmän pölynkeräysreiän välimatka on enintään 0,5 mm.
Hionta  on  käytännössä  pölytöntä,  koska  imuri  kerää  pölyn.
Tämä auttaa pitämään työympäristön puhtaana ja terveellisenä.
Vähentämällä vaarallisten hiukkasten pölykuormitusta työteho
ja motivaatio paranee.

Hioma-aineen ja hiottavan pinnan pölyttömyys estää pölynke-
räysreikien  tukkeutumisen  ja  pidentää  hioma-aineen  käyt-
töikää.
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Myyttejä ja faktoja pölystä

Myytti: Pöly ei ole haitallista, jos pinnat puhdistetaan riit-
tävän usein.
Totuus:  Näkymätön  pöly,  joka  voi  leijua  pitkiä  aikoja
ilmassa ja kerääntyä keuhkoihin, on vaarallisinta.

Myytti: Kaikki pöly on samanlaista.
Totuus: Pölytyypeillä on eroja. Esimerkiksi maalijäämät
voivat  olla  erittäin  myrkyllisiä  ja  pitkään  hengitettynä
kovapuun pöly on erittäin haitallista.

Myytti:  Pölyttömät työkalut tekevät henkilösuojaimista
tarpeettomia.
Totuus:  Mirkan pölyttömät  ratkaisut  poistavat  ilmasta
melkein kaiken pölyn, silti on omaa terveyttä syytä suo-
jata lisäksi henkilösuojaimilla.

Myytti:  Pölyttömissä  sähkötyökaluissa  ja  imureissa  voi
käyttää mitä tahansa hiekkapaperia.
Totuus:  Kyllä  ja  ei.  Niissä  voi  käyttää  mitä  tahansa
paperia, mutta täysin pölyttömään lopputulokseen pääsee
vain käyttämällä verkkomaisia hiontavälineitä.

Myytti: Pölytön ympäristö ei vaadi ylläpitoa.
Totuus:  Pölyttömyyden ylläpitämiseksi  tulee säännölli-
sesti vaihtaa suodattimet, pölypussit ja pölyttömän rat-
kaisun hioma-aineet.

Mirka Suojus + johto CE 230V +pölynpoistoletku 10m

10 m pölynpoistoletku ja CE 230V johto 3,5 m kestävässä suojuksessa. Suojus tekee hallin-
nasta helpompaa ja suojaa työstettävää pintaa naarmuuntumiselta. Ne osat letkusta ja joh-
dosta, jotka eivät ole suojuksen sisällä pysyvät yhdessä koukku- ja simukkahihnojen avulla.
Sis. liittimen. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Mirka® DEROS, Mirka® DEOS ja Mirka®
LEROS -koneiden kanssa

Mirka tuotekoodi: MIE6515611 , EAN-koodi: 6416868714579

www.corarefinish.fi 3/2020 9



 

Esittelyssä hengityssuojaimet: Finixa, Sata
ja 3M

Finixa® P3 pölysuojain, MAS35

Edistyksellinen uloshengitysventtiili, joka matalan vastuksensa ansiosta ehkäisee kuu-
muuden ja kosteuden kerääntymistä maskin sisälle. FFP3-suodatin sitoo 99,95% alle
0,5µm hiukkasista. Ergonominen muotoilu takaa sopivan istuvuuden kaikenkokoisille kas-
voille. Lateksiton materiaali ehkäisee ihon ärsyyntymistä.

SATA® air star F™ -puolinaamari, 134353

Innovatiivisesti muotoiltu ja kevyt puolinaamari, joka takaa täyden liikkumisvapauden ja
käyttömukavuuden. Optimoitu myös suoja- tai silmälasien käyttäjille. Nelipisteinen pää-
panta pitää naamarin tukevasti paikallaan ilman jatkuvan säädön tarvetta. Bajonettiliit-
timet nopeuttavat ja helpottavat suodatinten vaihtoa. Erikseen saatavilla myös seinälle
kiinnitettävä säilytyslaatikko, joka ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodattimet.

SATA® air star F™ puolinaamari 134353 paketti sisältää:

 naamarin, 2kpl A2:P3 R D suodattimia sekä 10kpl esisuodattimia

 tuotekoodi 134288 sisältää myös säilytyslaatikon

3M Jupiter: moottoroitu hengityssuojainjärjestelmä

Monipuolinen Jupiter-puhallinyksikkö yhdistettynä Versaflo-huppuun tarjoaa modernin
ratkaisun hengitysilman suodattamiseen vauriokorjaamoissa.

Jopa 8 tunnin käyttöajan omaava akku pyörittää puhallinyksikköä, joka imee ilman esisuo-
datinten sekä kahden A2P3-suodattimen läpi poistaen pölyhiukkasten lisäksi elimistölle
haitalliset kaasut. Akku ja puhallinyksikkö kiinnitetään vyöhön tai selkävaljaisiin, jolloin
järjestelmä on mahdollisimman huomaamaton eikä jaloissa pyöri ylimääräisiä johtoja tai
letkuja. Ääni- ja valomerkki varoittavat, kun akun varaus on matala tai ilmavirta on heikko.

3M™ Jupiter™ Ready to use -pakkaus, JP-RTU-1 aloitussarja sisältää:

 Jupiter - vakiopuhallinyksikön

 vyön ja pidikkeen

 ilmavirtausindikaattorin ja kalibrointiputken

 itsestään säätyvän hengitysletkun (polyuretaani)

 orgaanisen höyryn ja hiukkasten (A2P) suodattimet ja
esisuodattimet

 kahdeksan tunnin akun (NiMH) ja akkulaturin.

Aloitusarja sisältää kaiken tarvittavan, lukuunottamatta päähinettä, joka on valittava erikseen
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Kemikaaliluettelo
Cora Refinish Oy tarjoaa uuden palvelun asiakkailleen
kemikaaliluettelon laadintaan. 

Valvova viranomainen, TUKES, kiinnittää yhä tarkempaa huomiota alamme yrityksien lain asettamiin työsuojeluvaatimuksiin ja
puuttuviin asiakirjoihin. Asiakasyrityksissämme on herännyt kysymys: kuinka saada pakollinen ja työläästi koottava kemikaaliluet-
telo mahdollisimman vaivattomasti?

Mikä on kemikaaliluettelo?

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista tulee lain
mukaan  laatia  luettelo.  Kauppanimen  mukaiseen  luetteloon
merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitallinen aine ja suo-
jautumistapa. Luetteloon merkitään myös, löytyykö työpaikalla
käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luetteloinnin  yhteydessä  selvitetään mitä  vaaraa  aiheuttavia
kemiallisia  tekijöitä  työpaikalla  on,  tai  mitä  vaaratekijöitä
syntyy työnteon aikana. On varmistuttava siitä, että käyttötur-
vallisuustiedotteesta  on  omaksuttu  tarpeellinen  tieto  kemi-
kaalin ominaisuuksista. Näillä tiedoilla katetaan työpaikalla tur-
vallinen työskentely. Kemikaaleja käyttävän yrityksen vastuulla
on luettelon kokoaminen ja ylläpitäminen

Käyttöturvatiedotteet kätevästi kotisivuiltamme

Kemikaaliluettelon  laadintaan  ja  päivittämiseen  tarvittavat
tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteista.  PPG maalituot-
teiden suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet ovat ladatta-
vissa  maksutta  kotisivujemme  kautta:  https://corarefi-

nish.fi/asiakkaille/kayttoturvallisuus/  Muiden myymiemme kemi-
kaalituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet toimitamme pyyn-
nöstä.

Tarjoamamme  palvelu  ja  ohjelma  tuo  helpotusta  asiakkaille
kemikaaliluettelon  laatimiseen.  Maalaamoiden  ei  tarvitse
käyttää aikaa satojen vaaralausekkeiden kokoamiseen, vaan kir-
jaaminen luetteloon hoituu toimestamme. Asiakkaan laskutus-
historiasta  voimme koostaa  ajantasaisen  listauksen  käytössä
olevista kemikaaleista.

Yrittäjä, keskity olennaiseen

Onko yrityksesi kemiallisten riskien hallinta ajan tasalla? Jos ei, niin
ota pian yhteyttä Coraan. Laitetaan riskienhallinta yhdessä lain vaati-
malle tasolle ja varmistetaan samalla työntekijöiden turvallisuus.

Kemikaaliluettelon tekemisestä veloitamme 86,- eur/tunti, jonka jälkeen yllä-
pito 149,- eur/vuosi. Kanta-asiakassopimuksen tehneille ylläpito veloituksetta
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Liikunta auttaa jaksamaan

Säännöllisellä  liikunnalla  on suotuisia
vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen hyvin-
vointiimme. Arkiliikunta tuo puhtia päi-
vään  ja  auttaa  meitä  jaksamaan työssä
sekä palautumaan rasituksesta. Liikunta
parantaa mielialaa ja torjuu masennusta.

Coran  henkilöstön  Sports  Tracker  -
tiimin avulla  kannustamme toinen toi-
siamme harrastamaan liikuntaa säännölli-
sesti,  ja  samalla  todennamme liikunta-
suoritukset.  Tiimin  liikuntatavoitteeksi
on  määritelty  vähintään  kolme  tuntia
hikiliikuntaa  viikossa,  vähintään  kol-
mena eri suorituskertana.

Sports Trackeriin tallentuvassa liikunta-
suorituksessa  toiset  tiimiläiset  näkevät
tiedot  suorituksesta,  kuten  esimerkiksi
kartalla näkyvä suorituspaikka tai reitti,
suorituksen tyyppi  ja  kesto  sekä  tiimi-
läisen niin halutessa valokuva.

Coran kirjanpitäjällä Päivi Peltolalla on
positiiviset  kokemukset  Sports  Trac-
kerin  käytöstä.  Tiimissä  hän  on  ollut
mukana alusta asti, noin kahden vuoden
ajan.  "Kyllä  ryhmähenki  todella  kan-
nustaa. Ei tee mieli jättää viikkoa väliin
ilman minkäänlaista  suoritusta",  toteaa
Päivi.

Cora palkitsee saavutetuista tavoitteista
SmartumPay-sovelluksella käytettävällä
Smartum-edulla, jolla voi maksaa omava-
lintaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia.
Harrastaessaan maksutonta lajia, esimer-
kiksi  lenkkeilyä,  voi  ansaitsemallaan
edulla  käydä  vaikkapa  elokuvissa.

"Aiemmin  käytössämme  oli  Smartum-
setelit. SmartumPay meille tuli käyttöön
vasta  nyt  korona-aikana,  joten  koke-
mukset siitä ovat vielä vähäisiä.  Koitan
kerätä kuukausittaisilla eduilla "kassaa",

jota  sitten  hyödynnän  yhdellä  kertaa
jonkin  ryhmäliikuntapaikan  kuukausi-
maksuun.  Osan  haluan  ehdottomasti
käyttää myös kulttuuriin", summaa Päivi
Smartum-edun käyttöä.

Säännöllinen  liikunta  tekee  hyvää.

Liiku sinäkin.

"Eniten  tämä  tiimisysteemi  kannustaa
itseäni, vaikka samalla seurataankin hen-
kilöstön  liikkumista.  Ja  muiden  tiimi-
läisten  seuraaminen  on  myös  hauskaa,
saa samalla  vinkkejä vaikkapa lajin-  tai
maiseman  vaihtoon",  kertoo  Päivi
lopuksi.
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Porsche ja Celette Cameleon

Celette  Inc.  ylpeänä  ilmoittaa  Porsche  Pohjois-Amerikan

hyväksyneen Celette Cameleon säätöjigijärjestelmän vau-

rioanalyysi  ja  korikorjaukseen  vuoden  2020  911  Carrera

(992) - ja tuleviin malleihin.

"Olemme  iloisia  siitä,  että  täytämme  korkeat  vaatimukset,
jotka Porsche asettaa ajoneuvojensa korjaamiseen." Robert Ste-
venson, Celette Inc: n Pohjois-Amerikan yritys- ja tekninen joh-
taja sanoi ja jatkaa: "Tärkeintä on, että Celette on ainoa yritys,
joka vaatii OEM 3D CAD -mittaukset universaaleille jigi-oikai-
sujärjestelmille, joiden avulla korjausteknikko voi rakentaa vau-
rioituneet ajoneuvot uudelleen tehdasmitoilla."

Celette Cameleon Plus on uusi ratkaisu vaurioituneiden kori-
rakenteiden vaurioanalyysiin ja korjaukseen. Cameleonin yleis-
maailmallisuus mullistaa korjausten tehokkuuden poistamalla
tarpeen ostaa tai vuokrata mallispesifioituja säätöjigi -järjes-
telmiä, mikä tarjoaa useita etuja:

 vuokralaitteiden saatavuus ei enää vaikuta
korjausjaksoon

 kuluttajille aiheutuvat kiinteistöihin liittyvät vuokra-,
lähetys- ja käsittelykulut vähenevät

 vakuutusyhtiöiden ja korjausprosessin tarkkuus-
tiedottaminen paranee

 integroituu välittömästi kaikkiin markkinoilla oleviin
Celette-penkkeihin.

Nopeutta UV-tuotteiden kuivaukseen
Maalituotteiden nopeus ja laatu ovat yhä
suuremmassa roolissa. Jotta nopeita tuot-
teita  voidaan  käyttää  tehokkaasti,  on
myös työvälineiden pysyttävä kehityksen
tahdissa.

Hedson Technologies on vastannut tar-
peeseen  kehittämällä  akkukäyttöisen
käsikuivaimen UV-tuotteiden kuivattami-
seen. Kuivain on kevyt ja mukava käyttää
yhdellä  kädellä.  Johdottomuuden
ansiosta  kuivain  kulkee  työkärryn
mukana ja sitä voidaan käyttää helposti
eri ruiskutuspisteissä.

Kestävän akun ansiosta voidaan yhdellä
latauksella  kuivata  80  paikkakorjausta.
Kuivausala laitteella on noin 25 neliösent-
timetriä  ja  pohjamaalin  kuivaus  vie
ainoastaan kymmenen sekuntia.

Testasimme  Rajamäellä  TTS  Työteho-
seuran tiloissa Finixan sekä Sprintin UV

tuotteita käyttäen uutta Hedson IRT UV

SmartCure  käsikäyttöistä  kuivainta.
Uusi  Led  tekniikka  on  mahdollistanut
huippu  nopean  kuivauksen  pohjamaa-
leissa ja nyt testattujen kittien kohdalla.

Toimituspakkaus sisältää kuivaimen kah-
della akulla ja laturilla sekä seinätelineen
ja suojalasit.

Finixa UV kitti on kätevässä 500gr tuu-
bissa,  joka  sopii  normaaliin  saumakitti
puristimeen. Käyttö: valmistele kitattava
alue  hiomalla  p120  hiomapaperilla.
Levitä UV kitti kittilastaa apuna käyttäen
normaaliin tapaan vaurio alueelle ja kui-
vata Hedson IRT UV SmartCurella noin
60 sekuntia. Kitti on hiottavissa p120 –
p320 hiomapaperilla.

Sprint UV FLASH-1  on 410ml pohjasta
puristettavassa purkissa. Käyttö: valmis-
tele kitattava alue hiomalla p120 hioma-
paperilla.  Levitä UV kitti vaurioalueelle
ja kuivata noin 60 sekuntia.  Sprint UV
FLASH-1 on pehmeä hiottava ja suositel-
laan  hiottavaksi  p60-p220  hiomapape-
rilla.
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Työnhallintaa ja tuottavia
ratkaisuja
ProcessManagerin  eli  ProMan  avulla  varmistut  läpimenon
toteutumisesta ajallaan.  Kun tiedät  toimintasi  ydinluvut tar-
kasti,  teet päätöksiä tarvittavista kehittämis- ja muutoshank-
keista oikealta pohjalta.

Käyttäjäystävällinen valikkorakenne antaa  nopean yleiskuvan
päivittäisestä  tilauskannasta,  internettilauksista,  tietokan-
noista,  avainluvuista  ja  monesta  muusta  toiminnan avainlu-
vusta.  Kaikkia toimintoja voidaan muokata asiakaskohtaisten
toiveiden mukaisesti.

Johda tiedolla

ProMa kerää avainlukuja kaikesta toiminnasta maalaamon eri
työvaiheissa.  Toiminnan kehittämistä varten syntyy huomat-
tava määrä dataa, jonka perusteella prosessia voidaan kehittää.
Toiminnan  tehokkuutta  voidaan  esimerkiksi  seurata  vertaa-
malla, kuinka monta työtuntia työntekijät ovat olleet työpai-
kalla ja montako tuntia tästä on todellisuudessa vietetty työn
ääressä. Samoja tunti määriä voidaan verrata vielä laskutettujen
tuntien määrään. Tietoja voidaan verrata eri toimipisteiden ja
eri  työntekijöiden välillä,  jolloin tuotannon välisiä eroja voi-
daan  seurata  ja  ottaa  parhaat  käytännöt  käyttöön  maalaa-
moissa.

Lisäksi  ProMasta voidaan seurata materiaali -ja työvoimakus-
tannusten  osuutta  maalaamon  liikevaihdosta  tai  vaikkapa,
minkä asiakkaan töistä jää maalaamolle paras kate. Omia lukuja
on mahdollista päästä vertailemaan alan keskiarvoon, jolloin
löytyy usein mahdollisia osa-alueita joita halutaan kehittää. Tie-
dätkö sinä maalaamosi avain luvut ja toiminnan tason vai tapah-
tuuko päätökset kokemuksen ja oletuksen perusteella?

10 hyvää syytä käyttää ProsessManageria:

 reaaliaikainen tuotantokapasiteetin suunnittelu

 nosta tuottavuutta käyttämällä sähköisiä suunnittelutyökaluja

 vaivaton työmäärän hallinta

 vähennä tuottamatonta työaikaa ja seuraa todellisia korjausaikoja tietokoneelta tai tabletilta

 sähköisillä työkorteilla jaat työt nopeasti tekijöille ja vähennät odotteluun kuluvaa aika

 mahdollisuus synkronointiin Cabaksen tai vaikkapa laskutusohjelmistosi kanssa

 joustava ja mukautuva tietojärjestelmä antaa täydellisen näkymänvauriokorjaamosi työmäärästä

 mahdollisuus asettaa laaduntarkistuspisteitä eri työvaiheille

 vauriokorjaamosi tilauskanta on jatkuvasti ajan tasalla

 tuotannon avainluvut automaattisesti käytössäsi.
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SAN05 Alkoholipohjainen pintojenpuhdistusaine *UUTUUS*
 Nopea, tehokas ja turvallinen käyttää kaikilla pinnoilla

 Ei jätä hajuja

 Puhdistaa auton avaimet, ovenkahvat, ohjauspyörät, kojelaudan,
verhoilu, työtasot, koneiden ja laitteiden ohjauspaneelit, näppäimistöt,
kosketusnäytöt jne.

Käyttö:

Lisää puhdistusainetta 0,7L SOF25S astiaan joka sisältää yhden pyyherullan,
anna vaikuttaa 30min ennen kuin käytät liinoja

Täydennyspaketti SOF251S sisältää 6rll. (arkin koko 300mmx150mm, rullassa
250arkkia)

Puhdistusaine riittää 7 rullaan.

DGR vesiohenteinen rasvanpoistoaine
 Puhdistaa pinnoilta kaiken lian jälkiä jättämättä

 Ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää

 Pinnoille ei muodostu staattista sähköä, mitä saattaa syntyä
liuotinpohjaisia tuotteita käytettäessä

 Ei vahingoita kumi- tai muovipintoja

SOF 20-21 Puhdistuspyyhe – sininen

 Pyyhkeellä suuri imukyky

 Vesi- ja liuotinpohjaisille pesuaineille

 Nukkaamaton ja silikonivapaa

Saatavana jakelulaatikossa, jossa 200kpl (SOF20) ja rul-
lassa, jossa 500kpl (SOF21)
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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 © 2020

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

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

SATAjet X 5500 RP 1,2mm I-suutin 
SATAjet X 5500 HVLP 1,3mm O-suutin 
SATAjet 100 B RP 1,6mm 

Yhteensä 1 050,00 €

Paketti 2 ”digi” 

SATAjet X 5500 RP DIGI 1,2mm I-suutin 
SATAjet X 5500 HVLP DIGI  1,3mm O-suutin 

SATAjet 100 B RP 1,6mm

Yhteensä 1260,00€ 

Kampanja voimassa 30.10.2020 saakka tai niin kauan, kun tarjouspakettaja riittää. 
Toimituskulut veloitetaan erikseen. 
Kaikki hinnat alv 0%

Korjausmaalauksen laatu arvioidaan ensisijaisesti perustuen työn visuaalisiin omi-
naisuuksiin, kuten värisävyn täsmäämiseen, värin efektiin ja kiiltoon, sekä pinnan 
tasaisuuteen. Kun halutaan taata työprosessin ja tuloksen korkea taso, sekä välttää 
turhia työvaiheiden uusimisia, pintamaaliruiskun ja lakkaruiskun laatuvaatimusten 
on täytyttävä.

Laadukas pohjamaalaus vaatii oman ruiskutyyppinsä. Oikeanlainen ruiskuvalinta 
ei pelkästään paranna laatua, vaan se myös helpottaa ja nopeuttaa hiontaprosessia, 
sillä pinta on jo valmiiksi lähes sileä.

Päivitä maaliruiskusi edullisesti
Tilaa pakettina ruiskut automaalauksen kaikkiin työ-
vaiheisiin. Voit valita itsellesi paketin joko 
perinteisillä ruiskuilla tai digi versioina.

Paketit sisältävät sopivat ruiskut pohjamaalaukseen, 
pintamaalaukseen, sekä kirkaslakan ruiskuttamiseen 

Paketti 1 


