
Hyvä automaalauksen ammattilainen,

Syksyn jo kääntyessä talvea kohti maise-
ma muuttuu ja samoin muuttuu maalaa-
mo-ala. Nyt kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota tuotantoprosessien tehokkuuteen. 
Parantamiselle löytyykin hyviä perusteluja.

Tehokkaasti toimiva maalaamoyritys pyrkii 
oman kannattavuutensa takia nopeuttamaan 
töiden läpimenoa. Auto- ja vakuutusalaa 
kiinnostaa kustannusten lisäksi korjauspro-
sessin kokonaisaika. Kun vauriolaskennan 
perusteella laskutettuja työtunteja verrataan 
korjauksen toteutuneeseen kokonaiskes-
toon, huomataan että resursseja on mennyt 
hukkaan.

Kyse ei ole työtehon nostamisesta vaan 
pelkästään töiden hyvästä järjestämises-
tä osapuolten kesken. Kun tiedotetaan ja 
ennakoidaan, tilataan varaosat ajallaan ja 
oikein, niin prosessiaika lyhenee itsestään. 
Käytetyt menetelmät näyttelevät kuitenkin 
hyvin pientä osaa kokonaisuudesta verrat-
tuna korjausprosessiin yhteensä kuluneisiin 
työtunteihin.

Moni maalaamoyrittäjä sitoo osan työresurs-
seistaan järjestelemällä seuraavien töiden 
noutoja ja palautuksia sekä vastaamalla 
kysymyksiin valmistumisajoista. Entäpä jos 

tätä puolta toiminnasta avustaisi yrityksissä 
helppokäyttöinen töidenohjausjärjestelmä? 
Järjestelmän avulla merkkiliike voi esim. 
tehdä työtilauksensa ja varata maalaamosta 
työkapasiteettia, maalaamo taas osaltaan 
järjestää, seurata ja tehostaa omia toimin-
tojaan ja varastohallintoaan, samalla jakaen 
yhteistyökumppaneilleen harkintansa mukai-
sesti tietoa korjausprosessin etenemisestä.

Mikä vaikutus läpimenoon ja asiakaspalve-
luun onkaan järjestelmällä, jonka avulla maa-
laamo tietää saapuvat työt ja toivotut valmis-
tumisajat etukäteen, merkkiliike voi seurata 
töiden valmistumista omalta selaimeltaan ja 
kuljettaja saa tiedon kuljetustarpeista teksti-
viestillä tai puhelimensa selaimeen?

PPG ProcessManager – töidenohjausjärjes-
telmä tarjoaa mm. nämä yllä mainitut edut ja 
hyödyt. Onko sinun yrityksesi ensimmäisten 
joukossa ja kehityksen kärjessä tehostamas-
sa toimintaansa?

Menestystä syksyyn ja antoisia lukuhetkiä,
Suomen Automaalikeskus
Cora Refinish Oy

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
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Cora Refinish Oy järjesti Autotalo Laakkosen maalareille 
koulutuksen, jossa jokainen kurssille osallistunut maalari 
pääsi kokeilemaan teoriassa keskusteltujen tuotteiden 
ominaisuuksia myös käytännössä, noudattaen PPG:n 
ohjeistuksia ja menetelmiä koko maalausrakenteen 
osalta. Kurssin tarkoituksena oli myös yhdenmukaistaa 
konsernin työmenetelmiä PPG-tuotteilla. 

Kurssilla uusia PPG-tuotteita olivat D8092 Wash Etch 
Primer, DP 3000 Hiomamaali, DP4000 uudella ohenteel-
la, Envirobase HP T492 ohenteella sekä uutuus-lakkoina 
D8171 sekä vesiohenteinen  D8186. Kurssilla päästiin 
kokeilemaan myös uusia mattakirkaslakkoja D8115 / 
D8117.

Jari Tirkkosen ensikosketus DP 3000 hiomamaaliin.

Autotalo Laakkonen myy ja huoltaa Hämeenlinnassa Audi, 
Seat ja Volkswagen ajoneuvoja. Täyden palvelun autotaloa 
laajennettiin alkukesästä 2012. Tällöin rakennettiin mm. ny-
kyaikainen kolarivauriokorjaamo ja maalaamo.

Uusiin tiloihin Laakkonen valitsi Cora Refinishin toimitta-
maan USI Chronotech-maalauskammion ja päälleajettavan 
Celette Griffon-jigipenkin sekä E-Guan mittalaitteen. Suo-
rakaasulämmitteisellä Chronotechilla saavutetaan merkittä-
vää läpimenon nopeutumista ja energiansäästöä. Griffonilla 
oikaisutyö voidaan tehdä tavanomaisissa töissä helmakiin-
nityksellä ja vaativammissa töissä pohjalevykohtaisin jigein. 
Maalauskammioon ja esikäsittelyalueelle asennettiin Herku-
les-autonostimet.

Uusien laitteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen on su-
junut hyvin. Maalauskammion uudenaikainen etähallinta-
ominaisuus internetyhteyden avulla mahdollistaa entistä 
nopeamman teknisen tuen ja tulevaisuudessa mahdollises-
ti muuttuvien tarpeiden mukaan, myös ohjauskeskuksen 
ohjelmointimuutokset.  Huoltopäällikkö Miika Vartiainen ja 
käyttäjät ovat tyytyväisiä laitteistojen helppokäyttöisyyteen 
ja tehokkuuteen.

Toimitusjohtaja Ari Häkäräinen (kuvassa oikealla) seuraa 
työtiiminsä kanssa maalaamon perehdytyskolutusta.

Kotkan seudun merkkiliikkeet yh-
distivät voimansa ja rakennuttivat 
yhteisprojektina uudenaikaisen maa-
laamon, joka varustettiin kahdella USI 
Italia Chronotech maalauskammiolla 
ja kolmen autopaikan Syncro-esikä-
sittelytilalla.

Esikäsittelytila on jaettavissa verhoilla 
kolmeen samansuuruiseen osastoon,  
joissa jokaisessa on ruiskutusmah-
dollisuus. Maalaustyön viimeistely 
ilman ajoneuvojen siirtoa lyhentää 
työaikoja ja parantaa läpimenoa huo-
mattavasti. Kammiot, esikäsittelytila 
ja maalaamo on varustettu ergono-
misilla Herkules-paineilmanostimilla. 
Cora Refinish Oy aloitti asennuksen 
elokuun alussa ja syyskuun lopulla oli 
laitteistojen luovutus. Maalaustyöt 
PPG:llä aloitettiin menestyksellä heti 
seuraavalla viikolla. 

• Pieni, ergonominen ja kompakti ratkaisu
• Erittäin hieno ja tasainen viuhkan hajonta
• Viuhkan säätö pyöreä / leveä. 
• Suutinkoot 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
• Monikäyttöinen
• Voidaan käyttää paineastioiden, pumppu-
   järjestelmien ja kalvopumppujen kanssa
• SATAminijet 1000 K on saatavana myös 
  RPS-alakannuversiona 1,4 mm suuttimella

Minijet ruisku paineastialle
Oiva työkalu raidoituksiin ja erikoismaalauksiin

Uutuustuote SATAminijet 1000 K

Laatua, laatua ja laatua
Nykypäivän kilpailussa laatu- ja 

merkkitietoisuus ovat elintärkeitä. 
Jatkuva laadun kehittäminen ja sen 
luotettava tarkastus varmistavat riit-
tävän työmyynnin myös vaikeampina 
aikoina. Laatutaso voidaan taata ja 
varmentaa, kun yritys täyttää kaikki 
asiakkaiden edellyttämät kriteerit. 
Maalaamon on täytettävä sertifioin-
nin vaatimukset monella osa-alueel-
la: terveys ja turvallisuus, sekoitus-
ympäristö, -välineet ja -käytännöt, 
sävy-informaatio ja dokumentaatio, 
maalaustilat, esikäsittely, puhdistus ja 
suojaus, ruiskutus, tuotteet sekä jät-
teiden käsittely.

PPG Certified on laadukkaiden merk-
ki- ja monimerkkiautomaalaamojen 
ryhmä, joiden tavoitteena on yllä-
pitää korkeaa yritysimagoa, tarjota 
asiakkaalle huippulaatua käyttämällä 
autovalmistajien ja PPG:n hyväksy-
miä korjausmenetelmiä sekä kantaa 
vastuunsa terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristökysymyksistä.

Viimeisin PPG-sertifiointi on suo-
ritettu Kuopiossa, jossa Autotalo 
Hartikaisen maalaamossa haluttiin 
parantaa työnlaatua sekä yhdenmu-
kaistaa maalausprosessia. Autotalo 
Hartikaisen aluemarkkinointipääl-
likkö Kari Natunen toteaakin, että 
PPG Certified-järjestelmällä voimme 
tarjota omille maalaamo asiakkaille 
laadukasta työnjälkeä, automerkkien 
hyväksymät takuumaalausjärjestel-
mät, käytössämme on ympäristöys-
tävällisiä tuotteita ja huolehdimme 
jätteiden oikeasta käsittelystä. 

Maalaamossa on sertifioinnin jäl-
keen otettu käyttöön PPG Paintma-
nagerin, kaavaohjelman tarjoamia 
lisäominaisuuksia. ”Työnseuranta- ja 
varastonhallintajärjestelmällä voim-
me seurata tarkasti maalaustyöhön 
käytettyjen tuotteiden oikeellisuutta 
sekä varastossamme olevien tuottei-
den määrää,” toteaa Kari Natunen. 
Kaavaohjelman kautta maalaamossa 
tehdään kaikki maalituotteiden ti-
laukset, jolloin varastonmäärää voi-
daan kontrolloida tarkasti ja tilaukset 
sujuvat vaivattomasti sähköpostilla 
paikallisen jälleenmyyjän Autoväri 
Hirvosen kautta.

Autotalo Laakkonen laajensi Automaalaamo Värikaara Oy   Merkkiliikkeiden oma maalaamoyritys Kotkaan

PPG kouluttaa Autotalo Hartikaiselle sertifiointi
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PPG VIP Puola

• Delfleet mattasideaine
• Wet on wet pohjamaali 
• UUSI Delfleet kartasto 
• Kromaattivapaat
  epoksipohjamaalit

Cora Refinishillä oli tämän vuoden
toukokuussa ilo kutsua asiakkaitaan 
koulutusmatkalle Varsovaan, Puolaan.

Teemu Haverinen Coragolfin voittoon!

Tänä vuonna CoraGolf pelattiin Vuosaaressa 13. 9. 2012. 
Kello 12 alkanut kilpailu pelattiin erinomaisessa aurinkoi-
sessa säässä.  

Lyöntipelikilpailun paras ja CoraGolfin voittaja oli Teemu 
Haverinen. Teemu keräsi myös eniten bogeypisteitä, joten 
Teemu tarvitsi kunnon kuljetuskassia palkintojen kotiinkul-
jetukseen. Vähemmällä kantamisella selvisivät lähimmäksi 
lippua pelannut Rauno Huopainen ja pisimmälle draivannut 
Jarmo Tuovinen. 

Tapahtumassa oli taas, sekä pelissä että pelin jälkeen, hyvä 
henki ja rento meininki. Osallistujat ehdottivatkin, että jat-
kossa CoraGolf pelattaisiin kaksipäiväisenä. Levin Golf & 
Country Club on siis taas vahvasti harkinnassa ensi vuoden 
pelipaikkaa valittaessa. 

Herkules on lanseerannut uuden HLS-nostimen jonka nostokyky 
on 3,2 T. Nostin on suunniteltu erityisesti pienemmille pakettiau-
toille sekä tila-autoille.

Nostin voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. 
HLS3200 on saatavana myös DUO-mallisena (pyöristä tai helmas-
ta nostavana). Nostokorkeus 1,05 m.

Uutuustuote Herkules HLS 3200

Tasaisin väliajoin PPG:n laadukas tuote-
kehitys johtaa entistä parempien tuot-
teiden luomiseen. Kehitystyön ansiosta 
PPG pystyy tarjoamaan asiakkailleen 
laadukkaimmat ja tehokkaimmat työka-
lut. Ottamalla uutuustuotteet käyttöön 
voi maalaamo puolestaan tarjota asiak-
kailleen parhaan työn lopputuloksen.

Envirobase sarjaa on täydennetty kah-
della uudella erikoisefektisävyllä. 
T4018 - Prism Silver ja T4700 - Liquid 
Metal, jotka ovat toistaiseksi saatavilla 
erikoistilauksena 250ml astioissa. Tämä 
johtuu siitä, että sävyjä on toistaiseksi 
käytössä vain muutaman autovalmista-
jan erikoissävyissä. Tuotteilla pystytään 
tarjoamaan asiakkaille yksilöllistä laatua 
ja sävytarkkuutta.

Raskaskalustolle tarkoitettu Delfleet 
-tuoteperhe on saanut myös osansa
tuotekehityksestä. Delfleetin osalta on 
keskitytty tuomaan markkinoille kro-
maattivapaita tuotteita. Uutuuksina on 
lanseerattu kromaattivapaat epoksi 
pohjamaalit F4900 - valkoinen ja F4901- 

harmaa. Lisäksi sarjaa on täydennetty 
kromaattivapaalla kovetteella F3279 ja 
kromaattivapaalla ohenteella F3391.

Tuottavuuden lisäämiseksi on Delfeet 
-sarjaan kehitetty myös nopeita UHS 
tuotteita, kuten UHS premium kirkaslak-
ka F3909 ja UHS Kovete F3209

Deltron-sarjan uutuuksina on lanseerat-
tu mattalakat D8115 ja D8117. Tuotteet 
ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja 
keskustelua käyttötekniikoidensa 
vuoksi.

Kaikkein uutuustuotteiden oikeaop-
piseen käyttöön voivat asiakkaamme 
parhaiten perehtyä osallistumalla maa-
lauskursseillemme. Koulutuksista lisää 
sivulla 6.

Uutuustuotteet

Vierailimme PPG:n upeassa koulutuskeskuksessa, joka tarjoaa 
mahtavat puitteet koulutuksen järjestämiseen asiakkaillemme.

Kouluttajana toimi PPG Scandinavian koulutuspäällikkö tanska-
lainen Steen Elmer Jörgensen. Koulutus piti sisällään tärkeitä ja 
ajankohtaisia vinkkejä uusien tuotteiden käytöstä, myös asiak-
kailla oli mahdollisuus vaikuttaa harjoitusten kulkuun esittämällä 
omia toiveitaan harjoituksista. Yksi eniten toivottu harjoitus oli 
kolmikerrosvärin häivytys.

Tähän aiheeseen perehdyttiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. 
Jokainen osallistuja pääsi näkemään oikean kolmikerrosvärin häi-
vytystekniikan työvaihe kerrallaan Steenin opastamana.

Asiakkaamme pääsi myös tutustumaan PPG:n työnohjausjärjestel-
mään, Process Manageriin.

Koulutuksen ohessa pääsimme myös tutustumaan Varsovan van-
haan kaupunkiin kiertoajelun (kävelyn) yhteydessä. Vanhan kau-
pungin nähtävyydet herättivät paljon keskustelua ja hämmäste-
lyä. Ei sovi kieltää, etteikö kaikki näkemämme olisi ollut upeata 
katseltavaa. Keväinen ilma suosi VIP-matkalaisia lämmöllään koko 
matkan ajan.

Asiakkaamme pääsivät myös makumatkalle Varsovan upeisiin ra-
vintoloihin. Illallisten aikana käsittelimme päivänpolttavia aiheita.

Cora Refinish kiittää kaikkia matkalle osallistuneita!
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Järjestämme syventävää PPG- tuote-
koulutusta. Koulutuksissa esitellään 
uusien tuotteiden ja menetelmien 
oikea sekä tehokas hyödyntäminen. 
Koulutuksen avulla maalarit helpot-
tavat omaa työtään varmistamalla 
onnistumisen heti ensimmäisellä 

kerralla ja pystyvät siten parantamaan maalaamon tuotta-
vuutta ja lyhentämään läpimenoaikoja. Oikeiden työme-
netelmien hallinta tuo varmuutta työn suorittamiseen ja 
auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. 
Kouluttajilla on usean vuoden kokemus PPG-tuotteista ja 
niiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Esittelyjen ja har-
joituksen lisäksi he vastaavat mielellään kysymyksiinne 
ja kertovat alan uusimmista suuntauksista. Koulutuksen 
sisältö räätälöidään aina kurssilaisten toiveiden mukaan 
ajankohtaan sopivaksi.

KURSSIPÄIVÄT:
23.11. Turku, Envirobase / Teemu Haverinen
HINNAT (ALV 0% / hlö)
2pv kurssi 240€ sis. majoituksen ja lounaan ja illallisen
1pv kurssi 140€ sis. lounasruokailu

Puhelinvaihteessa ruuhkaa?
Asiakkaidemme käytössä on useita vaihtoehtoisia 
yhteydenottotapoja. Puhelinsoitto vaihdenumeroon 
010 8210 100 siirtyy seuraavalle, jos ensisijainen on 
varattu. Suorissa numeroissa ei ole siirtoa, mutta vas-
taajaan 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 asian-
omaiselle henkilölle osoitettuna. Yhteystiedot löytyvät 
kotisivuiltamme.

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

   Alumiiniin törmätään yhä useammin uudistuotannossa 
sekä korjausmaalauksissa. On olemassa erilaisia alumiini-
seoksia, joita esiintyy eri kovuusasteissa. 

Pehmeisiin laatuihin saadaan hyvä tartunta helposti, mutta 
kovat laadut vaativat erittäin huolellisen pohjustuksen, 
jotta vältytään maalipinnan hilseilyltä. Myös kierrätettyä 
metalliainesta sisältävät alumiiniseokset ovat herkempiä 
pohjustuksen onnistumiselle.

1. Tärkeintä on aloittaa alumiinin maalausprosessi pesulla.
Pese alumiinista mahdolliset rasvat ja epäpuhtaudet huo-
lellisesti käyttäen D845 voimakasta pesunestettä, toista 
pesu tarvittaessa niin monesti, että rasva on pinnasta 
puhdistunut.

2. Suorita hionta käyttäen epäkeskohiomakonetta sekä 
P180-240 hiontapaperia.

3. Huolellisen hionnan jälkeen poista pölyt, tämän jälkeen 
pese alumiinipinta huolellisesti 2-3 kertaa käyttäen D845 
voimakasta pesunestettä. Kolmen pesukerran jälkeen lii-
naan saattaa jäädä vielä tummaa alumiinioksidia, johtuen 
siitä, että  D845 ”liuottaa” alumiinin hiottua pintaa.

4. Ennen maalausta tulee pinta pestä D837 normaalilla 
pesunesteellä. Kun pinta on kauttaaltaan pesty, puhdis-
tusliinan on oltava täysin puhdas tummasta alumiinioksi-
dista.

5. Muistathan pinnoittaa alumiinin ETCH Primerilla tai 
sopivalla Epoksipohjamaalilla 2 tunnin kuluttua hionnasta, 
ennen muita maalikerroksia.

Alumiinin oikeaoppinen puhdistus
takaa onnistuneen lopputuloksen tartunnan osalta

DP3000 Hiomapohjamaalit G1, G5 ja G7

DP3000 Hiomapohjamaalin ruiskutuksessa on tärkeää 
huomioida tuotteen erinomainen täyttökyky ja ruiskutuk-
sessa syntyvä kalvonpaksuus.

Käytännön testit ovat osoittaneet, että esimerkiksi vertai-
lussa perinteiseen hiomapohjamaaliin saadaan DP3000:lla 
jopa 100µm paksumpi kalvo.

Ruiskutuksen riittävistä välihaihdutuksista on kuitenkin 
tärkeä pitää kiinni. Mikäli ruiskuttaa seuraavan kerroksen 
liian nopeasti voi pintaan nousta pieniä kuplia, jotka rik-
koutuvat välihionnassa ja tuloksena voi olla pieniä reikiä 
pinnassa. Nämä voivat näkyä pintamaalin ensimmäisessä 
kerroksessa.

Tämä johtuu siitä, että alempaan kerrokseen jää haihtu-
mattomia liuotteita ja kun DP3000:ssa on kiinteämpi pinta, 
nämä liuotteet eivät pääse haihtumaan pintaa rikkomatta.
Ruiskutuskertojen enimmäismäärä on 3 kerrosta.

Lakkojen ja maaliruiskujen yleinen tuotekehitys mahdol-
listaa vahvojen kerrosvahvuuksien ruiskuttamisen yhdellä 
ruiskutuskerralla. Kalvonpaksuudet voivat tästä johtuen 
huomaamatta kasvaa jopa liian suuriksi jolloin syntyy hel-
posti ns. ylikalvoa.

Ruiskutusmenetelmäsuositus hyvän lopputuloksen 
varmistamiseksi:
Suutinkokona suosittelemme käyttämään kirkaslakkauk-
sessa 1.2mm suutinta. Ruiskuta 1 keskipaksu ja 1 täysi ker-
ros saadaksesi 50-60 mikronin kalvonvahvuus. Huom! Älä 
kasta ensimmäistä kerrosta märäksi. Ensimmäinen kerros 
ruiskutetaan kaikkiin maalattaviin kohteisiin ennen toisen 
kerroksen ruiskutusta.

Haihdunta-aika kerrosten välillä:
Jos maalattavia kohteita/osia on vähemmän kuin 3, suo-
sittelemme 2-3 minuutin haihdunta-aikaa. Jos maalattavia 
kohteita/osia on 3 tai enemmän, ei erillistä haihdunta-ai-
kaa tarvita. Haihdunta-aika ennen uunitusta tai infrapuna-
kuivatusta 0-5 minuuttia.

"Jäänhän minä eläkkeelle, mutta en minä 
näitä hommia lopeta" naurahtaa Teemu 
Haverinen kysyttäessä hänen suunnitel-
mistaan Teemun saavuttaessa 63 vuoden 
virstanpaalun kesäkuun 1. päivänä 2013.  

Nykyisin pääkaupunkiseudun kanta-asia-
kasmyynnistä ja teknisestä tuesta vas-
taavan Teemu Haverisen ja työantajan 

kesken on sovittu, että eläkeiän saavutettuaan hän pitää 
kesän vapaata ja jatkaa syksyllä teknisessä palvelussa.

DP3000 Hiomapohjamaali Kirkaslakan ruiskutus

TEKNIIKKA-
NURKKA

Sopimuksen mukaan Jokimaan tehtaalta toimitetaan nor-
jalaiselle asiakkaalle ensi kesään mennessä 60 linja-autoa.
Autot ovat varsin pitkälle varusteltuja keskipitkän ja pitkän 
matkan liikenteeseen tulevia Omni Express-mallisarjan 
busseja. Sopimukseen liittyy myös 20 auton jatko-optio 
syksylle 2013.

Cora Refinish Oy on toimittanut LAK:n maalauslinjan kam-
miot ja muut laitteet ja toimittaa kaikki maalit ja maala-
uksen oheistuotteet. LAK:n valmistamat bussit maalataan 
PPG Envirobase- ja Delfleet-tuotteilla. Varastonhallintaan 
LAK käyttää Coran toimittamaa edistyksellistä PaintMana-
ger-toimintoa: Corassa nähdään internet-etäyhteydellä, 
mitä tuotteita on käytetty ja varastot täydennetään sovitul-
la taajuudella automaattisesti.

Lahden Autokori Oy
solmi historiansa suurimman 
vientikauppasopimuksen.

MYYDÄÄN CELETTEEN VAIHDOSSA TULLEITA

AUTOROBOTTEJA. 
MALLIT XLS JA III JA MEKAANINEN MITTALAITE.
RUNSAASTI VARUSTEITA.
LISÄTIETOJA ANTAA:
TOM SANDELL, PUH 040 900 6524.

Syksyn koulutukset

Länsi-Suomen aluepäällikkö
Jani Salmisen teknisiä vihjeitä työskentelyyn.

Tuotteiden menekkiä LAK:ssa seurataan PaintMangerin 
avulla bussikohtaisesti ja Cora Refinish laskuttaa tuot-
teet bussikohtaisen menekin mukaisesti.

Kuva: Teemu Haverisen ja Jarmo Tuovisen
yhteistyö alkoi jo nuorina miehinä. 

"En minä näitä hommia lopeta"



www.corarefinish.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

corarefinish.fi

 

KAMPANJATUOTTEET, TILAUSKOODIT, PAKKAUSKOOT:
Tuotenimi     Mirkakoodi Pkk määrä
GOLD SOFT GRIP 150mm 15 REIKÄÄ 320 2371102032 20
GOLD SOFT GRIP 150mm 15 REIKÄÄ 500 2371102051 20
GOLD SOFT GRIP 150mm 15 REIKÄÄ 800 2371102081 20
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  150 2912707015 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  180 2912707018 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  220 2912707022 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  240 2912707025 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  280 2912707028 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  320 2912707032 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  400 2912707041 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  500 2912707051 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  600 2912707061 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm  800 2912707081 200
GOLDFLEX-SOFT 200kpl 115x125mm 1000 2912707092 200

GOLDFLEX-SOFT 
Pehmeä ja joustava Goldflex Soft on kehitetty profiloitujen pintojen 
sekä epäsäännöllisten ja hankalien osien käsinhiontaan. Goldflex 
Soft valmistetaan lateksipäällystetystä A-paperista. Vaahtotaustansa 
ansiosta Goldflex Softia on helppo käsitellä ja se tuottaa tasaisen 
paineen pintaan, jolloin pinnan läpihionnan riski vähenee. Erikois-
stearaattipinnoite estää tukkeutumisen. Goldflex Soft toimitetaan 
käytännöllisessä jakelupakkauksessa. Goldflex Soft soveltuu sekä 
kuiva- että märkähiontaan. Tuotteista karkeammat soveltuvat tasoit-
teiden hiontaan, hienommat pohjamaalattujen ja lakattujen pinto-
jen hiontaan. 

GOLD SOFT GRIP
150MM TARRAPYÖRÖ
Gold Soft on uudenlainen vaahtomuovitaustainen hiomapyörö, jon-
ka puoliavoin sirottelu vähentää tukkeutumista ja tuottaa paremman 
hiomajäljen. Pehmeän vaahtoalustan ansiosta maalin viimeistely on 
erinomainen, ja pehmeämmän pyörön myötä myös pinnan läpihion-
nan riski vähenee. Gold Soft P500 soveltuu pohjamaalattujen pinto-
jen käsittelyyn ja P800 tasoitteiden hiontaan.

MIRKA SOFT
3+1 KAMPANJA 
Saatavina Cora Refinish Oy:ltä sekä kaikilta PPG- ja Nexa Autocolor -jälleenmyyjiltä:

Taitto: www.casamedia.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.
Tuotteiden saatavuus ja 
kehitys – Olemme valinneet 
tavarantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria 
toimijoita, joilla on vahva 
tuotekehitys ja ”sormet ajan 
hermolla”. 

Coraväri Oy © 2012

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Karkeudet
P320, P500, P800

Karkeudet P150 – P1000

Kampanja voimassa 31.12. 2012 asti.


