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Menossa
mukana
 

Kuluva vuosi lähestyy loppuaan. Samalla kun luomme katsausta tule-
vaan, on myös paikallaan katsoa hetkeksi menneeseen. Takanapäin on
kaupallisesti erikoinen vuosi, ja siihen on vaikuttanut ennennäkemättö-
mällä tavalla meistä johtumattomat syyt. Pandemia vaikuttaa meidän
kaikkien liikkumiseen ja ajosuoritteiden määriin, yhteiskuntaan yleisesti
ja autokaupan kehityksen kautta myös vauriokorjauksen volyymeihin.

Vuosi on ollut työntäyteinen, ja osaltamme ennätyksellinen sekä uus-
asiakassopimusten kannalta,  että laitekaupan osalta.  Suuret kiitokset
tästä vuodesta kaikille yhteistyökumppaneillemme, kaikille monivuoti-
sille vanhoille- ja uusille asiakkuuksille meille osoittamastanne luotta-
muksesta.

Huomattavia yhteisiä nimittäjiä löytyy kaikista vuoden 2020 projekteis-
tamme. Uusien ja vanhempien maaliasiakkuuksien kehitysprojekteissa
ProcessManager:illa ja MoonWalk:illa on ollut lähes poikkeuksetta mer-
kittävä rooli. Kolmas yhteinen nimittäjä liittyy maalaamojen rakentamis-
projekteihin. Kaikissa vuoden 2020 projekteissa on esikäsittelytilojen
merkitys ollut huomattavassa asemassa päätöksiä tehdessä, ja näiden
työskentelyalueiden kehittämishalu selkeästi etusijalla.

Vaikuttaa siltä,  että kehitys on saapunut vauriokorjausalalle voimak-
kaana, aikomuksena jäädä alalle pysyvästi töihin.

Me rakennamme vielä pari uutta maalaamoa ennen vuoden loppua, ja
luvassa on tietysti vielä PPG MoonWalk- ja ProMa-käynnistyksiä.  

Toivottavasti viimeistään ensi vuonna on sinun yrityksesi vuoro.
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Ajankohtaista
Vahvistus Cora Refinishin tekniseen
myyntitiimiin
Tomi  Marttelin  aloitti  myyjänä  ja  teknisenä  neuvojana  Cora  Refinishilla  16.11.2020.
Tomin vastuualueina on Etelä- ja Itä-Suomi.

Tomi valmistui automaalariksi Rovaniemen ammattiopistossa ja vuonna 2007 hän suo-
ritti maalarimestaritutkinnon Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksessa. Ammatillisen opet-
tajan pätevyyden hän sai vuonna 2019. Tomilla on vahva kokemus automaalauksesta jo
yli  20  vuoden  ajalta,  josta  viimeiset  3  vuotta  hän  on  toiminut  TTS Työtehoseuran
autoalan  aikuiskouluttajana.  PPG-maalit  ovat  tulleet  tutuksi  hänelle  vuosien  ajalta.
Vapaa-ajalla Tomi harrastaa rallia, maastopyöräilyä ja piirtämistä.

Tomin tavoitat osoitteesta tomi.marttelin@corarefinish.fi tai numerosta 040 900 6522.

 

Uudet asiakas- ja tilauspalvelun sähköpostiosoitteemme
Tehostaaksemme asiakaspalvelua ja varmistaaksemme sähköpostien sekä tilausten nopean käsittelyn, on yrityksemme säh-
köpostiosoitteisiin tullut muutoksia 16.11.2020 alkaen.

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Tilauspalvelun sähköpostiosoite: tilaukset@corarefinish.fi
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Asiakasesittelyssä Korimekaanikot
Pirkanmaan Oy

 

Korimekaanikot Pirkanmaa Oy PPG–käyttäjäksi ja kohti uutta aikakautta

 

Korimekaanikot ja Cora Refinish aloittivat kumppanuuden syyskuussa 2020. Yritys siirtyi uuteen tuottavuuden aikakauteen auto-
maattisen sekoituskoneen MoonWalkin sekoittaessa maalia ja ProcessManagerin hallinnoidessa töitä ja varastoa. ”Maalilinjojen
vaihto sujui Coran kanssa erittäin sujuvasti, ja homma on startannut hyvin käyntiin”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jani Mattila.
Yrityksellä onkin katse tulevaisuuteen ja koronan selättämiseen. ”Tulevaisuuden suunnitelmat ovat laajentaa ja pitää katse eteen-
päin, paikallaan ei voi pysyä. Näillä eväillä on hyvä keskittyä tulevaan”, Mattila jatkaa.

 

Korimekaanikot Pirkanmaa Oy on vuonna 2011
kolmen autoalan ammattilaisen perustama kolari-
korjaamo Nokialla. Yritys on laajentunut vuosien
varrella mittavasti: vuonna 2013 perustettiin pelti-
korjaamo Lielahteen ja vuonna 2014 Lakalaivaan.
Vuonna 2017 yritys laajensi Nokialla Juurakkotieltä
suurempiin tuotantotiloihin Rounionkadulle.

Rouniokadulle valmistui 580 neliön maalaamo,
kaksi maalauskammiota ja esikäsittelypaikat
autoille nostureineen. Peltikorjaamon uusissa
tiloissa oli 400 neliötä työskentelytilaa.

Vuonna 2020 peltikorjaamo toiminta siirtyi koko-
naisuudessaan Nokialle, asiakaspalvelupisteiden
toiminnan jatkuessa Hatanpään ja Lielahden toimi-
pisteissä.

Samana vuonna tontille rakennettiin 1 200 neliötä peltikorjaamolle ja asiakaspalvelupisteelle. Tämä vapautti 400 neliötä entisen
peltikorjaamon tiloja maalaamon käyttöön.
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Suomen Autohuolto Oy osti  osake-enemmistön
Korimekaanikot Pirkanmaa Oy:stä  vuonna 2018
Jani Mattilan jäädessä osaomistajaksi.  

Yritys työllistää tällä hetkellä 22 autoalan ammat-
tilaista,  heistä  seitsemän  on  maalareita.  Ikäja-
kauma firmassa on kirjava, nuoruuden innosta jo
usean vuosikymmenen kokemukseen.

Keskimääräinen läpimeno on 50 työtä viikossa.
Kehitystä on vuositasolla tapahtunut noin kym-
menen prosenttia, liikevaihdon ollessa nyt 3,2 mil-
joonaa euroa.

 

Yrittäjä Jani Mattilan näkemys alan kehityksestä on, että ket-
juuntuminen asettaa huomattavia haasteita ja toisaalta myös
avaa uusia mahdollisuuksia. ”Pitää olla kehityksen kärjessä ja
haastaa muita toimijoita”, toteaa Jani.  ”Kaikki korjataan mitä
korjattavissa on, tuulilasien vaihdosta ylimaalauksiin”

Yritys pyrkii koko ajan parantamaan kokonaisuutta ja olemaan
alan  kehityksen  kärjessä.  Perusasioiden  äärellä  tekeminen,
uusien parannuksien hakeminen ja  keskittyminen tekemään
asiat mahdollisimman hyvin on jatkuvaa kehitystyötä firmassa.
Erityisen ylpeä Jani on henkilöstön kokonaisvaltaisesta ammat-
titaidosta.

Vakuutusyhtiöt  ja  yksityiset  henkilöt  ovat  suurimpia  asiak-
kaita. Peltikorjaamo maalaamon vieressä työllistää maalaamoa
täysin.

MoonWalkin ja ProcessManagerin avustuksella on hyvä jatkaa
tehokasta tuottavuutta kohti uusia menestystarinoita.
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Kapasiteettisuunnittelu – hyödynnä
resurssit tehokkaasti

 

Peltikorjaamon ja maalaamon käytössä on tietyt resurssit  niin työntekijöiden kuin tilojenkin osalta.  Tehokkaan työskentelyn
ehtona on suunnitelmallinen toiminta. Pihalla korjaamista odottavat autot eivät tuo liikevaihtoa, ennen kuin ne on korjattu. Työn-
tekijöiden tehokuutta on helppo nostaa, kun heille on etukäteen ja selkeästi kerrottu, mitä töitä tänään tehdään ja missä järjestyk-
sessä.

Siirto Cabaksesta ProcessManageriin
Vaurioiden tarkistamisen jälkeen on kolariautosta luotu Cabas laskelma, josta tulee tiedot peltikorjaamon ja maalaamon työajoista.

Cabaksen ja ProcessManagerin välisen integraation ansiosta
laskelman tiedot siirtyvä täydellisenä Cabaksesta ProcessMana-
geriin. Tämän tiedon perusteella työnjohto pystyy suunnittele-
maan mahdollisimman tehokkaan läpimenon. Ja mikä par-
hainta, käytössä on reaaliaikainen tieto, milloin voi luvata
asiakkaalle auton valmistumisen. Ei tarvitse enää kerätä työ-
jonoa pihalle vaan suunnitellaan tekeminen tehokkaasti.
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Miten se toimii?
Työntekijän profiilissa on tieto työvuoron kestosta taukoineen ja tehtävistä, joissa hän työskentelee. Lisäksi työntekijäkohtaista
kapasiteettia voidaan säätää sen mukaan, kuinka nopeasti henkilö keskimäärin selviytyy työtehtävästään verrattuna Cabaksen anta-
maan laskennalliseen aikaan. Näiden tietojen perusteella muodostuu kokonaiskapasiteetti eli tieto siitä, kuinka monta tuntia töitä
voidaan korjaamossa tehdä.

ProcessManager jakaa Cabaksesta saadun peltikorjaamon ohjeajan purkuun ja kasaukseen, joiden väliin suunnitellaan maalaustyöt
Cabaksesta saadun ohjeajan mukaisesti. Tämän ajan perusteella varataan kokonaiskapasiteetista työaikaa. Kuvassa olevat palkit ker-
tovat, kuinka suuri osuus päivän työtunneista on jo varattu. Ohjelma suunnittelee auton saapumisajan perusteella työt ensimmäi-
sille vapaille päiville, tai vaihtoehtoisesti työnjohtaja voi vapaasti suunnitella minä päivinä työt tehdään.

Kapasiteettisunnittelunäkymä

Kuka tekee?
Jokaisella työntekijällä on työpäivää varten aikajana, johon voidaan siirtää töitä. Työtä kuvaavan palkin koko kasvaa sen mukaisesti
kuinka suuri työ on kyseessä. Palkin koko suhteutuu myös automaattisesti työntekijälle asetettuun tehokkuuteen.

Työntekijöiden aikajanat

Kokonaiskapasiteetin lisäksi voidaan suunnitella työntekijäkohtaisesti vastuutyöt ja työvaiheet. Näin on helppo varmistaa, että
jokainen työntekijä tietää aina missä järjestyksessä työt tulee tehdä, ja että työntekijöillä on sopiva määrä työtä päivälle ja tehtävät,
joista he suoriutuvat parhaiten. Hyödyntämällä työntekijöiden vahvuuksia saadaan tuotantoprosessista kaikki teho irti.

Esimerkiksi sairastapauksien yhteydessä on helppo suunnitella
työt uudelleen katsomalla kenellä tekijällä on tilaa omassa päi-
vässä ja siirtää työ kyseisen henkilön janalle. Tieto päivittyy
kyseisen henkilön työlistaan, ja hän näkee sähköisestä listasta
välittömästi, mitä hänen tulee tehdä.

Työntekijän tehtävälistaus.
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Cora Akatemian koulutus Joensuussa

 

 

Syyskuussa  järjestettiin  Ammattikoulu

Riverialla  Joensuussa oppilaille kahden
päivän Cora akatemian maalauskoulutus,
aiheena PPG pohjasta pintaan. Koulutta-
jina  toimivat  Coran  myyntiteknikko
Tomi  Hyttinen  ja  myyntipäällikkö
Rauno Huopainen.  Päivien aikana käy-
tiin  läpi  muutamia  erikoismaalauksia
kuten  mattalakkaus  sekä  Ford  Ruby

Red, joka on sävylakallinen kolmikerros-
väri.

Tomi  Hyttinen  kertoo  koulutuspäivien
kulusta: "Aloitimme koulutuksen teoriao-
suudella  jota  oppilaat  pääsivät  testaa-
maan käytännössä.  Oppilaat  maalasivat
lokasuojat, aloittaen PPG D8092 -happo-

pohjamaalilla, jonka päälle ruiskutettiin
DP4000 -pohjamaali. Pohjamaalin ruis-
kutuksen  jälkeen  lokasuojat  olivat  val-
miita PPG Envirobase -vesivärin maa-
laukselle, joka viimeisteltiin PPG -kirkas-

lakalla".

 

"Ensimmäisenä  päivänä  maalasimme
oppilaille  näytöstyönä  Ford  Ruby  Red
sävylakallisella  kolmikerrosvärillä  koh-
deauton kyljen. Halusimme tuoda esille
työprosessissa, ettei häivytystarvetta ole
aina kokonaisia  paneeleja  maalattaessa.
Näytimme myös häivytystekniikan, sillä
toisinaan sävylakallisia värejäkin joudu-
taan  häivyttämään",  kertoo  Tomi  Hyt-
tinen.

 

"Demonstroimme  uuden  lokasuojan
vaihdon. Lokasuoja ja oven reunan maala-
simme DP4000 -pohjamaalilla. DP4000
tarttuu  OEM  pohjamaalattuihin  uusiin
osiin  ilman  hionnan  tarvetta.  Tämä
nopeuttaa maalausprosessia eikä tarvitse
huolehtia OEM pohjamaalin puhkihiomi-
sesta" Tomi jatkaa.

 

 

"Kun lokasuoja ja ovi oli maalattu peit-
toon Envirobase -maalausohjeen mukai-
sesti,  oli  aika  häivyttää  sävylakka

(D8199  +  D8135).  Ensimmäisen  ker-
roksen  sävylakkaa  ruiskutimme
basecoatin päälle kevyenä kerroksena ja
toinen kerros täytenä basecoatin yli häi-
vyttäen. Viimeistelimme maalaustyön 30
minuutin välihaihdunnan jälkeen lakkaa-
malla  osat  vielä  kertaalleen  kokonaan
ylitse D8135 kirkaslakalla. Kirkaslakalla
lisätään sävylakan UV-kestävyyttä ja  se
myös viimeistelee sävylakan häivytyksen.
Näin  saadaan  moitteeton  lopputulos"
toteaa Tomi.

Vinkki: virheettömän lopputuloksen saami-
seksi  häivytysraja  tulee  viimeistellä  D8731
tai D8430- sprayhäivytysohenteella.

Koulutuksen päätteeksi oppilaille jaettiin
todistukset PPG:n  koulutukseen osallis-
tumisesta.
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Tekninen vinkki: Häivytyksen
hiontakarkeudet

Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti.

1. Hio maalattava alue koneella P800-hiomalaikalla (kuva 1-2) Suosi pehmeäpohjaisia laikkoja, jotta vältytään kulmien
puhkihiomiselta.

2. Hio lakattava alue P1000-hiomalaikalla tai P2000-vesihiontalaikalla (kuva 3)

3. Lakan häivytysalue tulee hioa P1500 -hiomalaikalla tai P3000-vesihiomalaikalla.

4. Suojaa häivytysalue suojapaperilla, ettei maali- tai lakkasumu pääse häivytysalueelle. Pyri pitämään paperi irti pinnasta
välttääksesi selviä rajoja.

5. Ruiskuta Envirobase-väri läheltä pintaa häivytysalueesta kohti vaurioaluetta, jotta ruiskutussumua ei pääse lakatta-
valle alueelle (kuva 2)

6. Ruiskuta ensimmäinen lakkakerros P1000-P2000 karkauksilla hiotun alueen rajaan saakka. Ruiskuta taas häivyty-
salueelta poispäin, jotta häivytysraja pysyy ohuena (kuva 3)

7. Ruiskuta toinen lakkakerros P3000 alueen noin puoliväliin tai vähän yli (kuva 4) Vältä lakan ruiskuttamista suoraan
hiottuun rajaan tai siitä yli. Jos lakka ruiskutetaan hiomattomaan pintaan, tulee tartunnasta heikko ja kiillottaessa lakka
irtoaa pohjasta.

8. Lopuksi ”sulata” häivytysraja ohuilla kerroksilla D8430- tai D8731-aerosoli häivytysohenteella.

9. Lakan tulee olla läpikuiva ennen rajan kiillottamista. Tällä vältetään rajan ”karkaaminen”.
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Uusi ProcessManager ominaisuus -
asiakastyytyväisyyskysely

 

ProcessManagerin avulla seuraat yrityk-
sesi  tärkeimpiä  avainlukuja  aina  maa-
laamon  liikevaihdosta  työntekijöiden
tehokkuuteen  ja  maalausmateriaalin
menekkiin.

Nyt uutena toimintana olemme tuoneet
ProcessManager-käyttäjille  mahdolli-
suuden automatisoida asiakastyytyväi-

syyskysely.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla tiedät,
kuinka asiakkaat kokevat saamansa pal-
velun. Hyvin asiakkaitaan palvelevat yri-
tykset  voivat  hyödyntää  tietoa  uus-
asiakas- ja yhteistyökumppaneiden han-
kinnassa ja näin kasvattaa liikevaihtoa.

 

 

Yritykset valitsevat mieluiten yhteistyö-
kumppanin, jonka työnjälkeen ja palve-
luun  auton  omistajat  ovat  tyytyväisiä.
Yrittäjän tai liiketoiminnan vetäjän ongel-
mana voi olla todentaa asiakkaiden tyyty-
väisyys ja miten sitä olisi helppo seurata
säännöllisesti.

Autonomistajan  yhteystiedot  siirtyvät
Cabaksesta  vauriolaskelman  mukana
ProcessManageriin. Kun tieto auton luo-
vutuksesta asiakkaalle on ProcessMana-
gerissa,  voidaan  kysely  toteuttaa  käte-
västi sen avulla.

 

ProcessManagerista  lähtee  automaatti-
sesti  tekstiviestikysely  asiakkaalle,  ja
tähän asiakas voi vastata helposti anta-
malla palvelulle numeerisen arvon.

Kysely  on  mahdollisimman  helppo

asiakkaalle,  jolloin  saavutetaan  kor-
keampi  vastausprosentti.   Esittelykel-
poista dataa kertyy ProcesManager-järjes-
telmään, ilman ylimääräistä työtä. Dataa
on  helppo  seurata  ja  tarvittaessa
tulostaa  halutulta  ajanjaksolta  raportti
yhteistyökumppaneille esiteltäväksi. 

 

On käytännöllistä, kun yrityksen pyörittä-
miseen  liittyvät  tärkeät  muutkin

ProcessManagerin  avainluvut  ja  mit-

tarit  löytyvät  helposti  yhdestä  pai-

kasta.

Onko sinulla esittää faktat asiakaskoke-
muksesta yrityksessäsi? Voimme aloittaa
seurannan ProcessManagerin avulla. Ole
yhteydessä ja kysy lisää.
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Drester Dynamic Triple by Hedson
Käyttäjäystävällinen kokonaisuus

Drester Dynamic Triple- järjestelmä

Drester Dynamic Triple -ratkaisussa liu-
ottimien siirto ruiskupesurin ja tislaimen
välillä on automatisoitu paineilmakäyttöi-
sien  pumppujen  avulla.  Haitallisten  ja
ärsytystä aiheuttavien yhdisteitten manu-
aalista  kaatamista  ei  enää  tehdä,  mikä
parantaa  työskentelyturvallisuutta  ja
vähentää  haju-  ja  läikkymishaittoja.

 

Dynamic Triple yhdistää RDX-telakkasäi-
liön avulla ruiskunpesulaitteesi tinneritis-
laimeen.

RDX -telakkasäiliö sijoitetaan joko

pesurin sisälle tai sen viereen

Kun  ruiskupesurin  käyttämä  kierrätet-
tävä  pesutinneri  on  loppunut,  käännät
vain  paineilmaventtiilin  auki.  Käytetyn
tinnerin säiliöstä siirtyy silloin 12 litraa
tinneriä  tislaimeen,  ja  samalla  12  litraa
puhdasta tinneriä siirtyy tislaimen vas-
taanottosäiliöstä  ruiskunpesulaitteen
RDX-säiliöön.

Näiden  toimintojen  takia  pesutinneri
säilyy ruiskunpesulaitteessa parempikun-
toisena, joka parantaa pesutehoa. Pesu-
tinnerin kulutus alenee ja kustannuksia
säästyy.

Paineilmaventtiili liitetään

tinneritislaimen kylkeen

 

Tuotteen kohokohdat
Edut ja hyödyt:

 Työturvallisuus: manuaalista
kaatamista ei tehdä, mikä parantaa
työturvallisuutta ja pitää
ympäristön siistinä.

 Ajansäästö: pitää ruiskut ja
työkalut puhtaimpina ja nopeuttaa
läpimenoa.

 Kustannussäästö: pesutinnerin
kulutus pienenee ja kustannuksia
säästyy.

Tekninen vihje:
AQUASOLVE – vesiohenteinen pesuliu-

otin

Vesiohenteista  pesuliuotinta  käytetään,
kun  pestään  ruiskuja  ruiskunpesulait-
teen automaatti- tai manuaalipesureissa.
Pesuteho  paranee,  ja  pesuun  käytetty
aika  lyhenee.  Käytä  Aquasolvea  ruis-
kujen  esipesuun,  ja  viimeistele  lopuksi
pesu  huuhtelemalla  puhtaalla  vedellä.
AquaSolve saostetaan yhdessä vesiohen-
teisen maalijätteen kanssa, joten hävitys-
kustannukset eivät nouse.

 

Aquasolvent on:
 työkaluja suojaava, sillä

korroosioestoaineet suojaavat sekä
alumiinisia että messinkisiä osia
pesun yhteydessä

 yhteensopiva kaikkien
vesiohenteisten tuotteiden kanssa

 REACH-direktiivin vaatimukset
täyttävä tuote

 helppo lähettää, sillä Aquasolvent
ei ole VAK-tuote

 riittoisa – sekoita litran pullo
kymmeneen litraan vettä.
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Tilaa yrityksesi kemikaaliluettelo Corasta
Alallamme on käytössä suuri määrä eri-
laisia kemikaaleja, jotka ovat erittäin hel-
posti  syttyviä  sekä  väärinkäytettyinä
ympäristölle  ja  terveydelle  haitallisia.
Siksi käyttöturvallisuusohjeiden noudat-
taminen on erityisen tärkeää.

Löydät  Coran  toimittamiin  kemikaali-
tuotteisiin  käyttöturvallisuustiedotteet
kätevästi ja maksutta verkkosivuiltamme
osoitteesta  https://corarefinish.fi/asiak-
kaille/kayttoturvallisuus/.

 

Kemikaaliluettelo
Viranomaiset  ovat  alkaneet  kiinnittää
enemmän  huomiota  maalaamojen  toi-
mintaan. Kaikista toimitiloissa käytössä
olevista  kemikaaleista  tulee  yrityksellä
olla standardin mukainen luettelo – ns.
kemikaaliluettelo. Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukesin tarkastajan sitä vaa-
tiessa  saattaa  varoitusaika  tekemiseen
olla  lyhyt.  Velvoitteen  laiminlyönnistä
seuraa uhkasakko, ellei velvoite ole mää-
räajassa täytetty.

Kauppanimen mukaiseen luetteloon mer-
kitään kemikaalien vaaralausekkeet, hai-
talliset aineet, suojautumistavat ja tieto
löytyykö työpaikalla käytettävistä kemi-
kaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luettelon lisäksi yrityksessä tulee laatia
suunnitelma,  kuinka  arvioinnin  perus-
teella tarvittavat torjunta- ja seurantatoi-
menpiteet toteutetaan.

Tarvittavien  tietojen  kokoaminen  yksi-
tellen  käyttöturvatiedotteiden  perus-
teella on aikaa vievää. Mutta meillä on
työkalut  meiltä  ostamiesi  tuotteiden
kemikaaliluettelon  laatimiseen.  Yrityk-
sesi  tuotelistauksen  saamme  kätevästi,
joko  ProcessManager  järjestelmästä  tai
laskutushistorian perusteella.

Ota yhteys Coran edustajaan ja laitetaan
kemikaaliluettelosi  kuntoon.  Sopimus-
asiakkaillemme palvelu on maksuton.

ProMa -lisätilausvinkki:
ProcessManager  varastonhallinto ohjelmisto hoitaa automaattisesti volyymituotteiden täydennyksen asiakkaan varas-
toon, jolloin varastonkierto pysyy tehokkaana.

Varastomäärät on optimoitu normaalin menekin mukaisesti. Kun tulee tarve tilata lisää tuotteita esimerkiksi tiettyä pro-
jektia varten, onnistuu tämä asiakkaan näkymästä kohdasta ”Tilaus”. Painikkeesta avautuu valikko, josta tuotteita voidaan
tilata kätevästi lisää lukemalla tuotteen viivakoodi.

Useille asiakkaille onkin toimitettu lista, josta tuotteiden viivakoodit voidaan lukea. Järjestelmään voidaan luoda myös asia-
kaskohtaisia viivakoodeja, joilla voi tilata esimerkiksi juuri omaan maalauskammioon sopivat suodattimet ainoastaan luke-
malla viivakoodin. Asiakaskohtaiset viivakoodit voivat siis olla mitä vain kammiosuodattimista sopivaan settiin kääntösuut-
timia
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eCORA palvelu - vaivaton tilaustapa netissä
Puhelinvaihteessa ruuhkaa?

Muistathan, että tilausasiakkaanamme voit antaa tilaukset hel-
posti kellonajasta ja puhelimista riippumatta eCORA-verkko-
palvelussa. Sähköinen asiointi on aina nopea ja tehokas vaih-
toehto puhelinsoitolle.

Kätevä eCORA-verkkopalvelu tarjoaa useita etuja:

 antaa mahdollisuuden tehdä tilaus verkossa kellonajasta
riippumatta

 antaa mahdollisuuden selata tuotevalikoimaa

 näyttää tilattaessa heti, jos tuotetta ei ole varastossa

 nopeuttaa toimituksia, koska tilausten kirjaamiseen ei
kulu aikaa

 vähentää puhelinpalvelun ruuhkaa

Hanki omat eCORA tunnukset

eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja näin väl-
tytään muun muassa  osoitetietojen täyttämiseltä.  Tilauksen
teko on tarvittaessa erittäin nopeaa. eCORA:n käyttöön pääsee
tutustumaan  kotisivuiltamme  löytyvän  linkin  kautta
(https://www.ematilda.net/cora/eCORA  nettitilaus).  Testi-
käytön  kirjautumistunnus  sekä  salasana  ovat  molemmat
”TESTI” (isoilla kirjaimilla, ilman lainausmerkkejä).

Omat eCORA tunnukset saa tilattua kätevimmin lähettämällä
sähköpostia  asiakaspalveluumme  asiakaspalvelu@corarefi-
nish.fi

 

PaintManager XI – Käyttövinkki

 

Useissa maalaamoissa on erilliset värinsekoituspisteet, joissa sekoitetaan esimerkiksi pohjamaaleja ja kirkaslakkoja. Pintamaaleille
on oma sekoituspisteensä, ellei MoonWalk tee värinsekoitusta automaattisesti. Joskus on tilanteita, joissa sävy voidaan mitata jo
peltikorjaamon puolella, josta maalari sitten siirtää sen PaintManager XI-kaavaohjelmaan.

Jotta tieto liikkuu saumattomasti, ja työntekijöiden työskentely olisi entistä
helpompaa, voidaan kaavaohjelma asentaa yhdelle pääkoneelle, ja muut tieto-
koneet käyttävät samaa tietokantaa. Näin kaikki tieto on käytettävissä jokai-
sella pisteellä, johon ohjelma on asennettu.

Käytössä on vain yksi työlista ja työhistoria, joten kaikki värimittarin mit-
taustulokset ja omat kaavat löytyvät helposti. Jos tietokone joskus sattuu
hajoamaan, selvitään yhdellä varmuuskopiolla, jolloin tiedot ovat helposti
palautettavissa järjestelmään.
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GAP80 UV -kitti

 Täydellinen paikkauskorjauksiin

 Tuote kemiallisesti stabiili välittömästi kuivumisen jälkeen: ei taipumista
tai kutistumista

 Voidaan käyttää useimmilla metallipinnoilla

 Kuivuu 2-5 minuutissa kerroksen paksuudesta riippuen

 Kätevä patruuna, purista suoraan lastaan, ei jätettä

 Sekoittamista ei tarvita, ei ilmaa kitin joukossa

 Rajoittamaton käyttöikä

 Kuivumisaika ei vaikuta lämpötilaan tai kosteuteen

 Voidaan hioa heti kuivumisen jälkeen (ei jäähdytysaikaa)

 Helppo hioa ja erittäin hyvä viimeistely

 Hyvä joustavuus ja helppo levittää.

 
MST4- maalarinteippi

 

 

 

 Erinomainen tarttuvuus kaikille pinnoille, myös muoville ja kumille

 Soveltuu hyvin kaareville profiileille ja epätasaisille pinnoille

 Liuotin- ja vedenkestävä

 Sopii IR- ja UV-kuivaukseen

 Helposti irrotettava, ei jäämiä

 Lämmönkestävävyys: 10 minuuttia 110 asteessa, 30 minuuttia 90 asteessa
ja 1 tunti 80 asteessa

 Paksuus 132 mikronia.

 

Musta GAP00-polyesterkitti

Tarttuu vanhaan maalipintaan, mutta myös teräkseen, sinkittyyn metalliin, alumii-
niin, kaikentyyppisiin muoveihin, puuhun ja MDF-levyyn.

Musta  väri  helpottaa  huomaamaan  virheet  kittiä  levitettäessä  sekä  hionnan
aikana. Tuote toimii myös kontrollivärinä, sillä se muuttuu hiottaessa mustasta
harmaaksi. Hiomattomat kohdat on helppo huomata, koska ne säilyvät mustana.
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3M Jupiter -puhaltimen kalibrointiohje

 

Monipuolinen Jupiter-puhallinyksikkö yhdistettynä Versaflo-huppuun tarjoaa modernin ratkaisun hengitysilman suo-
dattamiseen vauriokorjaamoissa. 3M Jupiter -puhallinyksikkö on täysin yhteensopiva kaikkien 3M Versaflo -päähi-
neiden ja -hengitysletkujen kanssa.

 

 

Jupiter puhallin tulee kalibroida ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen vähin-
tään kuukausittain.

 Kalibrointi on tehtävä ilman suodattimia, täyteen ladatulla akulla ja
kalibrointiputkella, jossa on musta kuula sisällä.

 

 Asenna kalibrointiputki hengitysletkun tilalle,
pidä putki pystysuorassa.

 Paina käynnistysnappi pohjaan ja pidä pohjassa.

 Vapauta käynnistysnappi.

 

Ilmavirtaus on nyt oikealla tasolla, jolloin myös suodattimien tukkeutumisen ja akun varauksen varoitusäänet toi-
mivat oikein.
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Paketti 160 € (alv 0 %)

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

TILAA UNILUX PAKETTI

Kampanja voimassa 31.12.2020 saakka tai niin kauan, kun tuotteita riittää. 
Toimituskulut veloitetaan erikseen. 

Rasvanpoistoliinat jakelulaatikossa 

Uniqum puhdistusliina on korkealuokkaisin saatavissa oleva vaihtoehto 
automaalausmarkkinoilla. Se on helppo ottaa käyttöön näppärästä laatikosta. 

Rasvanpoistoaine D6
 
Liuotinpohjainen puhdistusaine, jolla voidaan puhdistaa maalattavat pinnat rasva- 
ja silikonijäämistä ennen maalausta. 

Sininen puhdistuspaperi rullassa

Tätä sinistä kolmikerroksista puhdistuspaperia voi käyttää erilaisten pintojen 
puhdistukseen ja kuivaukseen.  

Paketti sisältää kaksi laatikkoa (150kpl/ltk) rasvanpoistoliinoja, 
Unilux D6 rasvanpoistoaine 25l ja rulla käsipyyhepaperia


