Asiakaslehti 1/14

Messuextra

Hyvä automaalauksen ammattilainen

SATA tuoteuutuudet

Asiakaslehtemme tämän vuoden ensimmäistä numeroa tehdessä olemme juuri saaneet
Auto & Korjaamo 2014 –messut päätökseen.
Ammattilaisille tarkoitetuille messuille saapui
sankoin joukoin väkeä.
Esittelimme messuosastollamme autojen
korjausmaalauksen uutuudet. Teimme internet-pohjaisella PPG ProcessManager -toiminnanohjausjärjestelmällä osastomme peltikorjaamosta maalaamon työtilaukset, ja
siirsimme niitä maalaamon eri työvaiheiden
läpi iPad-tabletteja käyttäen. Tämä osoitti,
miten nykyaikaisen vauriokorjauksen työvirtaa
hallitaan ja tehostetaan peltikorjaamon töidenvastaanotosta luovutukseen saakka.
Esittelimme osastollamme PPG:n lisäksi merkittävimmät laite- ja tarvike-edustuksemme.
Lehtemme tässä numerossa kerromme lisää
messuilla esitellyistä tuotteista.
Perjantai-iltana järjestettiin Coran osastolla
iltamessu, jossa Ismo Leikola viihdytti meitä
The Heelers-bändin säestyksellä.
Kiitoksia kaikille osastollamme vierailleille, toivottavasti piditte näkemästänne ja viihdyitte.
Tutustukaa kevään koulutusantiin Cora Akatemia -osiossa, ja ilmoittautukaa ajoissa.
Hyvää ja menestyksekästä kevättä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Alex Humpries asentaa Finixan irto-osatelineitä.
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MESSUEXTRA

SATA RPS jakelutelineet
SATA -osastolla esittelimme juuri
markkinoille valmistuneet RPS-jakelutelineet. Telineissä säilytetään purkit,
kannet ja suodattimet pölyltä suojassa, ja niistä on helppo ottaa tuotteet
käyttöön. Asennus tapahtuu kiskoilla
seinään, ja asennusta helpottamaan
on pakkauksessa sapluuna. RPSruiskutuskuppijärjestelmään kuuluu
0,3, 0,6 ja 0,9 litran kupit. Kuppeja on
saatavana ja 125mic että 200mic sihdeillä. SATA RPS -kuppijärjestelmään
voi tilata kansia ja sihtejä erikseen.
Kuppeja on saatavana myös UV-tuotteille, jolloin kuppi on väriltään musta. Laajan adapterivalikoiman vuoksi
RPS-kuppeja voidaan käyttää lähes
kaikissa yleisimmissä maaliruiskuissa.
SATA-ruiskuihin SATA RPS -kupit sopivat ilman adapteria jolloin ruisku on
kevyempi ja helpompi puhdistaa.
SATA digitaalinen painemittari
Kekseliäs SATA Adam 2 -irrotettava
painemittari digitaalinäytöllä on saatavana nyt myös ruiskun juureen lisättävänä versiona. Irrotettavan mittarin
etuina voidaan ehdottomasti pitää
sen sopimista useampiin ruiskuihin,
myös muihin kuin SATA-merkkisiin.
Mittarin irrottaminen esimerkiksi ruiskun pesun ajaksi suojaa mittaria haitallisilta pesuliuottimilta.

Laitehankintoihin saadaan kustannussäästöjä hankkimalla ruiskuja, joissa
ei ole kiinteää digitaalimittaria. Hankkimalla ruiskuihin mittareiden pohjat
joko ruiskun paineensäätimen tilalle
tai ruiskun perään asennettavana versiona sekä tarvittava määrä irrotettavia mittareita voidaan yhdellä mittarilla maalaria kohden varmistaa oikean
ruiskutuspaineen käyttö.

Jani Salminen esittelee
RPS -jakelutelinettä.

maalausjälkeen, ja pienet sävypoikkeamat ovat mahdollisia.
SATA Minijet 4400 B -ruisku on nyt
saatavana ensi kertaa sekä HVLP- että
RP versioina. Ruiskutuspaine HVLPruiskuissa 0,5 – 2,0 bar ja RP-ruiskuissa 0,5 – 2,5 bar
SATA Minijet 4400 B on suunniteltu
nimenomaan pienten maalausalueiden ruiskutukseen. Maali sumuuntuu
ja metallikide asettuu oikein, joten
esim. pienten alueiden häivytys onnistuu helposti ilman halo-ilmiötä
(tummaa reunaa hopeissa sävyissä).
Uusi käteensopiva muotoilu ja normaalikokoisten RPS-kuppien sopiminen ruiskuun lisäävät mukavuutta ja
käyttömahdollisuuksia.
Rauno Huopainen

SATA Minijet 4400 B
Korjausmaalausalueen
pitäminen
mahdollisimman pienenä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää kustannusten kurissa pitämiseksi. Uusi SATA Minijet 4400 B -ruisku on kehitetty juuri
tätä tarkoitusta varten. Perinteinen
normaalikokoinen yläsäiliöruisku ei
ole suunniteltu pienten korjausmaalausten tekemiseen. Kun ison ruiskun
viuhkaa kaventaa ja samalla pienentää painetta, kasvaa riski virheelliseen
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Ruiskupesurit, tislaimet, pölyimurit ja jätepuristimet
Kuvassa Herkules-keskuspölynimuri, automaattinen Drester-yhdistelmäpesuri, Drester-liuotintislain 120, Drester-jäteastia VM-90, sekä kätevä Drester 8000 -pesuri. Laitteita esittelemässä
myyntipäällikkö Rauno Huopainen (vas) ja aluepäällikkö Jani Salminen.

Drester Boxer ruiskupesuri mallisto
Uudistettu Drester-automaattipesulaite puhdistaa ruiskun tehokkaammin ja vähemmän pesuainetta käyttäen. Magneettisen liipaisinlukon
avulla ruisku kiinnittyy tiiviisti pesusuuttimeen ja varmistaa tehokkaan
pesuainesyötön värikanavaan. Kiinnitysasennon ansiosta ilmakanavat säilyvät pesuaineelta suojattuna.
Dresterin laajasta valikoimasta voi valita maalilaatujen perusteella oikean
laitteen: Boxer S = Solvent (liuotinmaalille), Boxer A = Aqua (vesimaalille), Boxer C = Combo (liuotin- ja
vesimaalille).
Messuilla esillä ollut Drester Quattro
Combo (DB44C) on malliston lippulaiva. Siinä on automaatti- ja manuaalipesupisteet sekä liuotintuotteille
että vesituotteille: yhteensä 4 pesupistettä samassa laitteessa. Myös
muita malleja on runsaasti tarjolla,
esim. DB33C (kaksi pesupistettä liuotteelle, yksi vedelle) tai DB22S (kaksi
pesupistettä liuotteelle).
Drester Dynamic Triple
Drester Dynamic Triple on ruiskupesulaitteen, liuotintislaimen ja siirtopumpun saumaton yhdistelmä - kol-
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me tuotetta yhdessä luotettavassa
muodossa. Sotkuinen, vaivalloinen ja
vaarallinen liuottimien käsittely on nyt
historiaa. Yhdellä paineilmatoimisella
kytkimellä pesulaitteeseen sijoitettava RDX-siirtopumppu siirtää käytetyn
liuottimen tislaimeen, ja samalla siirtyy puhdas liuotin tislaimesta pesuriin. ATEX-määräysten niin vaatiessa
on liuotintislain mahdollista sijoittaa
eri huoneeseen, jopa 25 metrin päähän ruiskupesurista.

pieneksi kevyeksi paaliksi. Paalin sitominen käy kätevästi esiasennettujen
narujen avulla. Jätteen paalaaminen
auttaa pitämään maalaamon siistinä
ja vähentää merkittävästi tarvittavien
jäteasioiden kokoa ja jätteen kuljetuskustannuksia. JOLLY-puristimella
voidaan litistää myös jopa 30 litran
maaliastiat.
Atex-räjähdyssuojausluokka II 3GD.

RosAuto MINI STAR
-ruiskupesuri Mod.165
Mini Star on automaattisella poistoimulla varustettu ruiskujen pesulaite
joko vedellä tai liuottimella tapahtuvaan käsinpesuun. Esipesu tapahtuu
käytetyllä nesteellä tai liuottimella ja
loppuhuuhtelu puhtaalla. Vesipuolella pesuun on käytettävissä lisäksi pari
harjaa. Mukana on myös ilmapistooli
kuivattamiseen sekä jäteveden saostusallas. 100 % ruostumatonta terästä.
Atex-luokka II 2G.
RosAuto STAR -automaattinen
yhdistelmäpesuri Mod.185CX
STAR-pesuri on tehoa ja edullisuutta
hakevan maalaamon valinta. Ilmanvaihto käynnistyy kannen auetessa.
Ruisku laitetaan asianmukaisesti purettuna joko vesi- tai liuotinosastoon.
Pesu käynnistyy kannen sulkeuduttua
automaattisesti kalvopumpun kierrättäessä pesunestettä. Liuotinpuolella loppuhuuhtelu tapahtuu toisen
kalvopumpun pumpatessa puhdasta
liuotinta ja lisäksi sekä vesi- että liuotinpuolella venturipumpun suihkuttaessa puhdasta nestettä. Pesurissa
on lisäksi käsinpesumahdollisuus,
paineensäädöllä varustettu ilmaletku
värimallien ruiskutusta varten, sekä jäteveden saostusallas. 100% ruostumatonta terästä. Atex-luokka II 2G.
Jarmo Tuovinen

RosAuto-maalaamolaitteet
RosAuton valikoimassa on 6 mallia
vesiohenteisen maalin ruiskupesureita, 12 mallia liuotinohenteisen maalin
ruiskupesureita ja 4 mallia yhdistelmäpesureita. Varmasti löytyy jokaisen
tarpeisiin ja kukkarolle sopiva laite.
Pesureiden lisäksi valikoimassa on
liuotintislain, ilmastoitu maalarin työpöytä, lämmitettäviä maalin säilytyskaappeja sekä jätepuristimia.
RosAuton liuotintislain voidaan kytkeä ruiskupesuriin liuottimen siirtoa
varten pesurista tislaimeen ja puhtaana takaisin.
RosAuto JOLLY -jätepuristin Mod.201
Pneumaattinen
JOLLY-jätepuristin
pakkaa paperit, pahvit ja suojamuovit

Ei enää sotkuista jätetinnerin käsin siirtelyä. Liuotin siirtyy yhdellä painalluksella
turvallisesti ja siististi laitteesta toiseen. Kuvassa Drester Dynamic Triple.

RosAuton pesurimallit Mini Star, STAR, sekä Jolly-jätepuristin.

RosAuton yhdistelmäpesuri ja maalarin työpöytä sekä maalin valutus -ja
purkinpuristinkaappi
muodostavat
käytännöllisen ja tyylikkään kokonaisuuden.
Drester Boxer C -yhdistelmäpesuri ja
Drester 120 -liuotintislain.

Herkules-imurissa on automaattikäynnistys sekä
paineilma- että sähkökoneille.
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Finixa-uutuuksia

Celette-korinoikaisulaitteet
Celette-mallisto
Griffon-, Sevenne- ja Rhonepenkit vaativiin oikaisutöihin.
Griffon ja Sevenne ovat sekä jigi-, että
yleisoikaisupenkkejä, joihin auto kiinnitetään joko jigeillä tai helmakiinnikkeillä. Penkeissä on sama runko. Sevenne on niin sanottu pyöräpenkki, ja
auto nostetaan penkille 2-pilarinostimella. Griffon on ajosilloilla varustettu
päälleajettava penkki, jossa on myös
sekä penkkinosturi että autonosturi.
Griffon VB -mallissa on päänostimen
sijaan on pieni keulanostin, joka kallistaa penkin lattiaa kohden.
Samalle rungolle tehty Rhone-oikaisupenkki on tarkoitettu käytettäväksi
vain helmakiinnityksellä ja mahdollisesti mittalaitteen kanssa. Siitä puuttuvat jigi-varusteet (MZ-palkkien kiinnitystasot ja kevenninnostin).
Kaikkiin yllä mainittuihin käyvät samat
10t -Sevenne vetolaite ja varusteet.

Finixan non-paint-tuotteet ovat jo tulleet suomalaisille automaalareille tutuiksi. Erityisen suosittuja ovat suojakalvot,
rasvanpoistoliinat, mitta-astiat ja erilaiset maalaustelineet.

Celette Griffon ja Sevenne jigipenkkejä käyttävät esimerkiksi Veho, VV-

Kiinnostava uutuus oli Finixa-nyppyoikaisulaite. Laitteeseen kuuluu kätevä vaunu tarpeellisine varusteineen.
Se kestää jatkuvaa kiinnikkeiden hitsaamista laitteen tai
kaapelin ylikuumenematta. Siinä on myös ohjelmamuisti, joten asetukset ovat tallessa, vaikka virta on välillä katkaistu. Erinomaista laatua edulliseen hintaan, sanoo Alex
Humpries.

X-ONE Nordic -minipenkki
tavanomaisiin vetotöihin
X-ONE Nordic -minipenkki on korinoikaisupenkin ja huoltonostimen
yhdistelmä. Mallissa on ajosillat, jotka
tekevät käytöstä nopeaa ja helppoa.
Auto kiinnitetään helmakiinnikkein.
10t X-One -vetolaite kiinnittyy penkin toiseen päähän ja penkin sivuille.

Penkin toinen pää on rakenteeltaan
avoin, jolloin muut huolto- ja korjaustyöt helpottuvat. X-One on uudistettu
versio suositusta Lynx II penkistä.
X-Onen mittalaitteeksi käy NAJA ja
MZ-Cross.
X-One tai Lynx II oikaisupenkkejä on
käytössä jo 62. Käyttäjiä ovat muun
muassa: Veho, Autokeskus, VV-Auto,
Rinta-Jouppi, Delta Auto, MetroAuto,
Automaa, Laakkonen ja Nelipyörä.

Celetten mittalaitteissa on autovalmistajalta saatu mittatietokanta. Celette ei mittaa kadulta otettuja autoja
kuten kilpailijat. Näin vältetään toleranssivirheet. Celette on autovalmistajien hyväksymä ja suosittelema
oikaisulaite.
Täydellinen mittajärjestelmä joka
kuvin ja äänimerkein opastaa oikeat
pohjalevyn mittapisteet ja tulostaa
selkeän tulosraportin. Naja-mittalaite
ja tietokone käyttävät bluetooth-yhteyttä. Najalla voi tehdä ajoneuvotietokantaan perustuvaan mittauksen
lisäksi symmetriamittausta ja lisätä
omia mittoja.

Tutustu Finixa-tuotekuvastoon Cora Refinish Oy:n nettisivuilla: www.corarefinish.fi.
Rauno Huopainen
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Auto, Rinta-Jouppi, Autokeskus,
Laakkonen, Heltech, ja Metro-Auto.

Celette-mittalaitteet

Messu-uutuuksina esiteltiin vesiliukoiset merkkaustussit,
joilla voidaan kätevästi merkitä korjattava kohta joko ennen pohjatöitä tai maalauksen jälkeen. Finixan uusi vesipohjainen rasvanpoistoaine kaikenlaiseen pesuun ennen
maalausta oli myös yksi eniten kiinnostusta herättänyt tuoteuutuus. Vesipohjainen pesuneste poistaa tehokkaasti
rasvan poistaen samalla muoviosista sähköisyyttä. Tuote
soveltuu kaikille pinnoille, ja sen käyttö on erinomainen
tapa vähentää maalaamon VOC-päästöjä.

Finixa -valikoimiin kuuluvat myös merkkaustussit.

X-One Nordic on suosittu 10 tonnin oikaisupenkki ja huoltonostin.

Naja-laite soveltuu käytettäväksi Sevenne-, Griffon-, Rhone-, ja X-Onepenkkien päällä myös vetotyön aikana. Laitteiston avulla voidaan tehdä
vaurioanalyysi nopeasti ennen korjausta esim. käyttämällä 2-pilarinostinta
ja mittalaitteen tukitelinettä.
Elektronista Naja-mittalaitetta käyttävät mm. Veho, Turun Autoklinikka,
Rinta-Jouppi ja TTS.

Edustaja Alex Humpries kertoi Finixa-tuotteista.

E-Guan-mittalaite sopii MZ-järjestelmän eli Celette jigipenkin kanssa
käytettäväksi. E-Guan-mittalaitteella
tehdään korin alapuoliset mittaukset,

E-Guan-mittalaitetta käytetään
MZ-järjestelmän kanssa.
mutta sitä ei käytetä vetotyön aikana. E-Guan kiinnittyy MZ-palkkeihin
magneetilla, joten laitteen siirtäminen mittauksen aikana on helppoa. EGuan-mittalaite ja tietokone käyttävät
bluetooth-yhteyttä. E-Guan-laitteella
voi tehdä mittatietokantaan perustuvan mittauksen lisäksi symmetriamittausta.
E-Guan-mittalaite on käytössä muunmuassa Autokeskuksella ja Laakkosella.

Elektroninen Naja-mittalaite
on malliston lippulaiva.
MZ-Cross on elektroninen
mittaharppi.
Laitteessa ei ole yhteyttä tietokoneeseen. Koriteknikko tulostaa mittapiirroksen, mittaa tarkistettavat kohdat ja
täyttää ohjelmistoon mittatuloksen,
jolloin ohjelma laskee mahdollisen
eron. Lopuksi tulostetaan pdf-asiakirja lukitussa muodossa. MZ-Cross
käyttää samaa ajoneuvotietokantaa
kuin muutkin Celette-mittalaitteet.
MZ-Cross-mittalaitetta käyttää esimerkiksi Nelipyörä Oy.
Tom Sandell

www.corarefinish.fi

Infrapunalämmittimet

Celette-jigit

IRT Hyperion -infrapunakuivaimet
Miksi lämmittää koko uuni kun kuivattavana on vain ovi tai etusiipi?
Miksi infrapunakuivausta käytetään?
Suurin osa korjausmaalauksista tehdään kaksikomponenttijärjestelmällä.
Nämä tuotteet eivät ole ilmakuivuvia
vaan kuivuvat kemiallisen kuivumisprosessin avulla. Kun tämäntapainen tuote altistetaan lämmölle, sen
kuivumisaika lyhenee. Infrapunakuivainta käyttämällä tehdään sama työ
nopeammin ja pienin kustannuksin.
Kustannussäästöt voivat olla käyttäjälle huomattavat vuoden mittaan.
Siirrettävän lyhytaaltoisen infrapunakuivaimen käyttäminen on tehokkain
kuivausmenetelmä korjausmaalausta
tehdessä. Laadukas kuivain lyhentää
kuivumisaikoja jopa 8 minuuttiin.

Kuvassa autovalmistajan pohjalevykohtainen MZ+ jigi-sarja. Jigien pienenemisen ja kevenemisen ansiosta hinnat
ovat pienentyneet ja käsiteltävyys ja varastointi helpottuneet.

MZ+ jigit on jaettu kahteen osaan, mäntään ja jigiin, pulttitappi -liitoksella. Männät ovat sinisten MZ -tornien tavoin
yleiskäyttöiset. Yleismalliset MZ-tornit (22 kappaleen sarja)
käyvät kaikkiin merkkeihin.

Jigi-oikaisun edut
Jigi-järjestelmän avulla auto kiinnitetään tukevasti ja samalla havaitaan mahdollisesti syvemmälle alustaan ulottuneet vauriot. Vetotyössä jigin avulla nähdään helposti vedon oikea suunta ja tarvittava matka. Kun riittävä veto on
tehty, korjattu kohta lukitaan ja tuetaan, eikä korjauksessa
tarvitse palata takaisin edellisiin kohtiin mittaamaan vetotyön aikaisen mahdollisen liikkumisen varalta. Runkoaisan
tai vastaavan vaihtotöissä jigi-järjestelmä on aivan ehdoton, koska vaihdettava osa saadaan kiinnitettyä ja tuettua
millilleen oikeaan kohtaan ennen liittämistä.
Celetten jigit perustuvat autovalmistajien piirustuksiin.
Celette ei mittaa kadulta otettuja autoja kuten kilpailijat,
vaan tekee mittatyökalut yhteistyössä autonvalmistajien
kanssa. Celette on autovalmistajien hyväksymä ja suosittelema oikaisulaite.
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Ajosilloin varustetussa Griffon-penkissä on kaksi nostinta
ja oikaisutyön voi tehdä helmakiinnikkeiden ja mittalaitteen avulla tai MZ jigi-järjestelmällä.

Käytä infrapunaa:
- ennen kittaamista kosteuden poistamiseksi.
- pohjamaalin kuivattamiseen kahdeksan tai kymmenen minuutin ajan,
joka poistaa pullonkaulat kammiossa
ja vähentää kustannuksia.
- pintamaalin kuivattamisessa noin 12
minuutin ajan, jolloin pölyhaitat vähenevät ja kiillotuksen tarve vähenee.
Pinta on tämän jälkeen täysin kuiva
eikä ime kosteutta.

- raidoitusten, teippausten, merkkien
ja listojen irrottamisessa
IRT Hyperion -mallistosta löydät
käyttötarvettasi vastaavan mallin.
Nykyaikaisessa IR-kuivaimessa on
etäisyydentunnistin ja pintalämpötilantunnistin. Niiden avulla laitteesta saa maksimaalisen hyödyn ja ne
suojaavat ylikuumenemisvahingoilta.
Tärkeä on myös esiohjelmointimahdollisuus sekä haihdutus että kuivatusajoille.

IRT Hyperion -kuivaimessa on suomenkielinen ohjelmisto.
Helppo ymmärtää – helppo käyttää.

IRT 4 PrepCure on helppokäyttöinen
peruskuivain kaikenlaisiin kuivaustöihin.
Kari Kinnunen (vas) selostaa infrapunakuivauksen etuja.

IRT Hyperion 4-2 PcAuto on malliston
lippulaiva. Nykyaikaisessa IR-kuivaimessa on etäisyydentunnistin ja pintalämpötilantunnistin. Niiden avulla
laitteesta saa maksimaalisen hyödyn
ja ne suojaavat ylikuumenemisvahingoilta. Tärkeä on myös esiohjelmointimahdollisuus sekä haihdutus- että
kuivatusajoille.

Auto & Korjaamo 2014 messujen yhteydessä järjestimme perjantai-iltana
Coran osastolla iltamessun. Aluksi stand-up koomikko Ismo Leikola
koetteli nauruhermoja ja loppuiltaa
vietettiin seurustellen ja nauttien
cocktail-herkkuja The Heelersin säestyksellä.
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Vaellus Kilimanjarolle

Viimeistelykoulutus Lahden Autokorissa
Nopean lampaanvillalaikkakiillotuksen jälkeen pinta viimeistellään käyttäen samaa Polarshine 10 –kiillotusainetta sekä perinteistä vaahtomuovista
munakennolaikkaa. Näin saadaan palautettua pintaan alkuperäinen kiilto.

Cora Refinish ja MIRKA järjestivät
Lahden Autokorin linja-autotehtaan
viimeistelytiimille koulutuksen, jossa
käsiteltiin roskanpoistoa sekä maalipinnan kiillotusta.
Viimeistelytiimi vastaa tehtaalla uuden auton maalipinnan mahdollisten
virheiden (roskat ja muut maalipinnan
virheet) tarkistamisesta sekä korjauksesta juuri ennen ajoneuvon luovutusta uudelle omistajalleen. Työn jäljen
on oltava todella hyvää ja huomaamatonta, ja työsuorituksen tekemisen
tulee olla erittäin nopeaa ja vaivatonta.

Tarvittaessa tummat pinnat voidaan
viimeistellä käyttäen Polarshine VF8
-ainetta kiillottaen pinnat kiillotuskoneella nopeasti niiltä osin, joissa on
hologrammia nähtävänä. Näin saadaan poistettua nopeasti mahdolliset
hologrammit pinnasta.
Vinkki, tiesitkö tämän?
Kiillotettaessa pinnan lämpötila ei saa
nousta yli 45 asteen. Kuumeneminen
aiheuttaa sen, että kiillotusjäljet voivat tulla näkyviin jonkin ajan kuluttua
himmeinä kohtina maalipinnassa.

Uusilla Mirkan kiillotustuotteilla sekä
nykyaikaisilla ratkaisulla pääsimme
tehtaan viimeistelytiimiä sekä laadunvalvojia miellyttävään lopputulokseen
helposti ja nopeasti.
Mirkan kouluttaja Joakim Asp nosti
esille muutaman kestävään lopputulokseen vaikuttavan tärkeän tekijän.
Poistettaessa roskaa on käytettävä
riittävästi vettä.
Riittävän veden voi tuoda pintaan
Mirkan 60 millilitran Finessing Damperilla, pullolla, jossa on kaulassa riittävän kosteuden antava sieni: kätevä
ja siisti ratkaisu.
Käytettäessä Mirkan AOS130NV -viimeistelykonetta sekä uusia Polarstar
SR roskanpoisto hiomalaikkoja päästään nopeasti haluttuun lopputulokseen roskanpoistossa.
AOS130NV -viimeistelykone on varustettu 32mm alustalla sekä epäkeskoliikkeellä.
Polarstar SR -roskanpoistolaikkojen
karkeudet alkavat P2500:sta (SR7)
ja jatkuvat seuraaviin karkeuksiin
P3000:een (SR5) sekä P5000:een (SR3)
Kuvitelkaa, roskan pois hionta kestää
edellä mainitulla järjestelmällä max
20 sekuntia!!

Mirkan kouluttaja Joakim Asp.
käytettäessä kostukkeena tätä seosta.
Vesi ja isopropanoli tulee sekoittaa
keskenään suhteessa 20 prosenttia
isopropanolia + 80 prosenttia vettä.
Pinnan lämpenemisen minimointi
Roskanpoiston jälkeen hiottu kohta
kiillotetaan huolellisesti. Ensimmäiseksi kiillotetaan pinta käyttäen lampaanvillalaikkaa sekä uutta Polarshine
10 -kiillotusainetta. Lampaanvilla leikkaa pintaa huomattavasti nopeammin
kuin perinteinen vaahtomuovilaikka,
eikä myöskään nosta pinnan lämpötilaa liikaa.

Kiillotusainetta on annosteltava mahdollisimman vähän kiillotuslaikalle
kiillotuksen aikana. Kiillotuskoneena
voi käyttää epäkeskoliikkeellä tai ilman epäkeskoliikettä olevaa Mirkan
kiillotuskonetta.
Edellä mainittuja tuotteita ja prosessia käyttämällä maalipinnan viimeistely on nopeaa ja helppoa. Tämän
totesivat niin Lahden Autokorin viimeistelytiimi kuin Cora Refinishin Jani
Salminen.
Jani Salminen

Korjauksessa tarvittavat tuotteet:
Roskanpoistokone AOS130NV
Polarstar SR -hiomapaperit
Kiillotusaine Polarshine 10
Kiillotuslaikka Polarshine ”WAFFLE”
Kiillotuslaikka Polarshine PRO lammas
Kiillotuskone RP-300NV
Kahden käden kiillotuskone ROP2-312NV

CoraSportin puuhamies, Cora Refinish Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Tuovinen, kävi syksyllä testaamassa rajojaan ja kokeilemassa uutta
lajia, vuorikiipeilyä. Kohteena oli Kilimanjaro Tansaniassa.
Kilimanjaro on Afrikan korkein vuori ja korkein vuori maailmassa, jonka
huipun voi valloittaa ilman kiipeilyvarusteita. Sen korkein huippu, Uhuru
Peak, on 5 895 m korkeudessa.

ja vain neljä saavutti 5 895 metrin korkeudessa olevan Uhuru Peakin, Kilimanjaron korkeimman huipun.
"Ennen huipun valloitusyritystä vaellettiin päivällä noin 12 km, jonka aikana noustiin 3700 metristä 4700
metriin. Viimeinen reilun 1200 metrin
nousu huipulle starttasi pienen levon

"Kyseessä on pikemminkin vaellus
kuin kiipeily", sanoo Norjan Lofooteilla ensimmäiset kiipeilykokemuksensa
hankkinut Tuovinen. "Mutta ohut ilma
tekee noususta haastavan".
"Kilimanjarolle noustaan viisi päivää, nousua noin kilometri päivässä,
matkan pituuden vaihdellessa muutamasta kilometristä yli kymmeneen
kilometriin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomen korkein huippu
Halti on 1 324 metriä meren pinnan
yläpuolella.
Huippua tavoitelleesta 20 hengen
ryhmästä ryhmästä seitsemän henkilöä saavutti Kilimanjaron kraaterin
reunan (Gilmans Point) 5 681 metriä,

jälkeen yöllä klo 23. Otsalamppujen
lisäksi täysikuu valaisi nousupolkua
pakkasen ollessa 15-20 asteen välillä. Gilmans Point, eli kraaterin reuna, saavutettiin tasan klo kuusi juuri
auringon noustessa Afrikan ylle. Siitä
viimeinen 210 metrin nousu Uhuru
Peakille vei vielä puolitoista tuntia."

Tuossa korkeudessa ilmassa on happea alle puolet normaalista, eikä huipulla kauan oleskella, vaan vuoristotaudin välttämiseksi alkaa välittömästi
laskeutuminen alas Kibo Hut -perusleiriin ja siitä edelleen Horombo Hutille 3700 metriin.
Vaelluspäivälle tulee mittaa noin 32
tuntia ja matkaa noin 30 kilometriä,
2,2 kilometriä nousua ja laskua. "Jos
kapuaa Levillä Gondolihissin rinteen
(korkeusero 310 metriä) sitä hissiuraa
20 asteen pakkasessa yöllä pimeässä
neljä kertaa ylös alas, saanee lähes samanlaisen fyysisen kokemuksen kuin
tuo viimeinen 1 200 m nousu Kibo Hutilta Uhuru Peakille ja takaisin - paitsi,
että pitäisi ottaaa puolet pois ilman
hapesta", arvelee Tuovinen kysyttäessä, että miten rankka kokemus se oli.
"Mutta onnistuminen ja itsensä ylittämisen kokemus on hieno ja unohtumaton, ja sitä on vaikea kuvailla",
sanoo Tuovinen ja paljastaa suunnittelevansa syksyllä vaellusmatkaa Nepaliin Himalajalle Annapurna-vuoristoon.
Lene Monk

Vinkki, tiesitkö tämän?
Roskaa pois hioessasi voit käyttää
pelkän veden sijasta isopropanolin
ja veden seosta. Tämä seos antaa
enemmän tehoa ja nopeutta roskanpoistoon. Polarstar-laikat hiovat roskan pois aggressiivisemmin pinnasta
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Maalien
sekoitusvinkkejä
Maalien sekoitusvinkkejä
UHS-pintamaalit:
Kaada värisävyt. Sekoita maali huolellisesti. Lisää kovete (ja ohenne) vasta kun
sävyt on sekoitettu silloinkin kun annostelet komponentit vaa’alla. Sekoita valmis seos huolellisesti varmistaaksesi parhaan mahdollisen toimivuuden ja tasoittuvuuden.
Happopohjamaalit (tartuntapohjamaalit):
Kun happokovetteen sekoituksen jälkeen annetaan maalin ”valmistua” noin 10 min, niin varmistetaan maalin paras toimivuus ja tarttuvuus. Sekoitettu tuote on käytettävä
tuotteesta riippuen 1 - 5 vrk:n kuluessa. Noudata tuotekohtaisia haihdutus- ja päällemaalausaikoja ennen pintamaalausta. Minimi haihdunta-aika vaihtelee tuotekohtaisesti 15 - 30 minuutin välillä, ja päällemaalausaika ilman
välihiontaa 6 - 24 tuntiin. Ohut happopohjamaalikerros
mattaantuu nopeasti, mutta liian nopea (tai liian myöhäinen) päällemaalaus johtaa huonoon tartuntaan.

Sävyntarkastuslampun avulla parempaan
lopputulokseen
Sävyntarkastuslampun avulla parempaan lopputulokseen
Värisävyn tarkastus ennen maalausta:
Tarkista lampun ja ruiskutetun värimallin avulla värin suorakuva, metallin karkeus ja sivufloppi eri kulmista. Lamppu
jäljittelee auringon valoa, mutta paras mahdollinen sävytarkkuus saadaan vertailemalla sävyä luonnonvalossa.
Värisävyn tarkastus maalauksen aikana:
Lamppua voi käyttää peittokyvyn, metallikiteen oikean
asettumisen (pilveilyn) ja häivytysalueiden (tumma raja) tarkistukseen. Lamppu paljastaa virheet, jotka tulisivat esiin
päivänvalossa, kun kirkaslakka on ruiskutettu.
Paras teho lampusta saadaan sammuttamalla maalauskammion valot tarkistuksen ajaksi.
Kari Kinnunen

Kevään 2014 Cora Events -koulutukset ja tapahtumat
Kevään Cora Akatemia –koulutuksissa aiheina yhden kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmä ja
taloudelliset työtavat. Kurssit soveltuvat PPG Certified
-jatkokoulutukseksi.

27. - 28.2. 2014
PPG Deltron kurssi Tampere / TAKK
Kouluttajana Jani Salminen
10. - 11.4. 2014
PPG Deltron kurssi Joensuu / PKKY
Kouluttajana Teemu Haverinen
13. - 14.3. 2014
PPG Deltron kurssi Rajamäki / TTS
Kouluttajana Kari Kinnunen
Cora Events -tapahtumat kokoavat alamme toimijoita yhteisiin tilaisuuksiin. Tapahtumissa on koulutusta, keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuudesta, hyvinvointija liikuntatapahtumia sekä virkistävää ohjelmaa.
”Cora Events” on yleisnimitys erilaisille Coran järjestämille
asiakastapahtumille:
Cora Akatemia järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta
Cora Care järjestää liikkeenjohdon koulutus ja
verkostoitumistapahtumia
Cora Sport järjestää hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia
Cora Travel järjestää tutustumismatkoja eri kohteisiin
Cora Events -tapahtumista ilmoitamme ja kerromme nettisivuillamme www.corarefinish.fi ja Facebookissa. Valitse
mieleisesi tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan. Tapaa kollegoita, jaa omia kokemuksia ja opi toisilta. (Tilaisuudet ovat
avoinna ainoastaan asiakkaillemme.)
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Tulityöt automaalaamoissa

Kevään Cora Care -tapahtumat
3. - 13.4. 2014
Verkostoitumisseminaari
moottorikelkkaillen
noin 1 200 km hiihtokeskuksesta toiseen.
Oppaana Jarmo Tuovinen.
Kevään Cora Sport -tapahtumat

Milloin tarvitaan tulityölupa? Kuka
myöntää tulityöluvan? Milloin tarvitaan tulityökortti? Kuka myöntää
tulityökortin?
Pelastuslain pykälä 5 määrää: Ryhdyttäessä tulityöhön on huolehdittava
riittävistä turvatoimista. Riittävät turvatoimet on kuvattu Tulityöstandardissa SFS 5900 ja lisäksi vakuutetussa
kohteessa on noudatettava vakuutusyhtiön Tulityöt-suojeluohjetta. Tulityö
on määritelty standardissa 3.5.
Milloin ei tarvita tulityökorttia?
Tulityöpaikaksi hyväksytyllä alueella
työskentelyyn ei tarvita erillistä tulityölupaa, eikä työmiehellä tarvitse
olla tulityökorttia. Rakennusluvassa
esitetään vakituinen tulityöpaikka,
joka on suunniteltu ja rakennettu tulitöiden turvallista tekemistä varten.
Pelastusviranomainen tarkastaa palotarkastuksen yhteydessä, että asiat
ovat kunnossa. Sellaisen työskentelypaikan (esimerkiksi peltikorjaamo),
jossa on tarkoitus tehdä tulitöitä, pitää olla kunnallisen palotarkastajan
tulityöpaikaksi hyväksymä. Silloin ei
tarvita erillistä tulityölupaa ja tekijältä
tulityökorttia.
Tulityökortti vaaditaan, kun tulitöitä
tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla.
Tulityökurssilla perehdytään tulitöiden riskeihin ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn riittävin suojatoimin.
Tulityölupa ja tulityökortti vaaditaan,
jos tulitöitä tehdään hyväksytyn tulityöpaikan ulkopuolella. Yleensä

10.5. 2014
Helsinki City Run puolimaraton
Vetäjänä Kari Kinnunen
Kevääksi on suunnitteilla myös muita tapahtumia, mm tulityökurssi. Kesällä pelataan CoraGolf ja syksyllä juostaan
Ruskamaraton. Seuraa kotisivujamme, ja kun käyt tykkäämässä Facebook-sivustamme, saat ilmoituksen päivityksistä.

Palvelukseen halutaan

myyntiedustaja!

peltikorjaamo on hyväksytty tulityöalueeksi, mutta maalaamoa ei ole. Siten jos peltiseppä tulee maalaamon
puolelle tekemään jotain kipinöintiä
aiheuttavaa hiontaa, pitää hänellä
olla tulityökortti ja tulityölupa, vaikka
peltikorjaamon puolella sitä ei tarvita.
Samoin tulityökortti ja –lupa pitää olla
jokaisella, joka käyttää kuumailmapuhallinta maalaamon tiloissa.
Tulityöväline on jokainen sellainen
laite, joka synnyttää liekkejä, kipinöitä tai muuta lämpöä, joka voi sytyttää
palon. Tulitöiden tekemiseen varsinaisen tulityöpaikan ulkopuolella pitää
olla työn tilaajan (tilojen vastuuhenkilön) antama tulityölupa. Automaalaamossa sen antaa omistaja, yrittäjä,
esimies tai johtaja. Lupa pitää antaa
kirjallisena erityisellä lomakkeella, jolloin samalla tehdään vaarojen arviointi. Tulitöiden tekemiseen tilapäisellä
tulityöpaikalla (maalaamossa) pitää
siksi sekä tulityöluvan antajalla että
tulityön tekijällä olla voimassa oleva
tulityökortti.
Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat
suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen
joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt
tehdään turvallisesti. Tämä osoitetaan
voimassa olevalla tulityökortilla. Jos
tulitöitä tehdessä syttyy tulipalo, joka
aiheuttaa vahinkoja, niin vakuutusyhtiö saattaa rajoittaa korvaustaan, jos
tulityön tekijällä ei ole tulityökorttia ja
tulityölupaa ja jos ei ole huolehdittu
niistä suojatoimenpiteistä joita vakuutusyhtiön suojeluohje edellyttää.

Korvauksen vähennys voi tapauksesta
riippuen olla 0 - 25%.
Tiivistettynä yhteenvetona automaalaamoyrityksiä ajatellen voisi todeta,
että jos on mahdollista, että tulitöitä
joskus joudutaan tekemään maalaamon tiloissa, niin automaalaamoyrityksen vetäjällä on hyvä olla voimassa
oleva tulityökortti. Lisäksi vähintään
yhdellä maalarilla tai peltisepällä olisi hyvä olla tulityökortti. Jos asiasta
on epätietoisuutta, niin lisätietoja ja
täsmennyksiä saa omalta vakuutusyhtiöltä.
Jarmo Tuovinen
Kenellä pitää olla tulityökortti?
Tulityöluvan myöntäjällä ja tekijällä, aina kun työtä tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla.
Kuka voi myöntää tulityöluvan?
Tulityöluvan myöntää kohteen
tulityösuunnitelmassa
mainuttu
henkilö. Jos tulityösuunnitelmaa
ei ole niin kohteen omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, jolla
on voimassa oleva tulityö-kortti.
Mitä kirjallisessa tulityöluvassa pitää olla?
Kirjallinen tulityölupamalli löytyy
mm. Standardin liitteestä. Lomakkeen saa myös tulityökurssilla tai
vakuutusyhtiöstä. Tulityölupa laaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla
vaarojen selvityksen ja arvioinnin
perusteella.

Haemme pääkaupunkiseudun alueelle myyntiedustajaa. Työ on itsenäistä,
vastuullista ja monipuolista asiakaspalvelutyötä, joka painottuu säännöllisiin
asiakaskäynteihin ja myyntiin kanta-asiakkaillemme sisältäen kuitenkin myös
uusasiakashankintaa. Edellytämme kiinnostusta myyntityöhön, asiakaspalveluhenkeä, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, sekä ajokorttia. Arvostamme
teknistä taustaa ja kielitaitoa. Voimme tarvittaessa tarjota asunnon.
Lisätietoja antaa Rauno Huopainen +358 40 - 900 65 27. Hakemukset pyydetään
jättämään osoitteella rauno.huopainen@corarefinish.fi
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Oulun JPP Maalaus Oy
Oulun JPP Maalaus Oy:llä, kuten
yrittäjä Jukka Pasollakin, on pitkä
historia Oulussa. Yritys perustettiin
vuonna 2005, ja Jukka on toiminut
maalausalalla jo 24 vuotta. Tänä aikana Jukan työhistoriaan kuuluu sekä
työskentelyä vieraalla että itsenäisenä
yrittäjänä. Yrittäjänä Jukka on toiminut yhdeksän vuotta.

Yrittäjä itse arvostaa PPG-tuotteissa
erityisesti Envirobasen helppoa ruiskutettavuutta, hyvää peittokykyä sekä
nopeaa kuivumista. Myös lakka D8173
saa Jukalta kiitosta: ”Lakka 8173 on
erinomaisen helppo ruiskuttaa. Kiilto
on loistava ja tuote kuivuu nopeasti.
Lakan riittoisuus on paljon parempi
kuin normaaleilla lakoilla.”

Työpäivien vastapainona Jukka harrastaa rallia ja rallisprintiä. Menestystäkin on tullut Pohjois-Suomen
aluemestaruuskilpailuissa
kolmena
peräkkäisenä vuotena.

Myös PPG:n värityökalut saavat miehen suun hymyyn, ja leveän hymyn
takaa tulee jämerää palautetta: ”Sävytarkkuus ja kartasto ovat todella hyviä ja paikkansapitäviä. RapidMatch
-spektrometri on antanut todella hyviä mittaustuloksia. Sen ehdottamat
sävyt ovat täsmänneet hyvin maalattavan kohteen kanssa. Erinomainen
laite.”

Oulun JPP Maalaus Oy oli Oululaisen
monimerkkiliike Wetteri Oy:n alihankkijamaalaamo aina vuoteen 2010, jolloin Wetteri osti yrityksen liiketoiminnan. Joulukuussa 2013 Jukka avasi
uudelleen Oulun JPP Maalaus Oy:n
ovet uutena nykyaikaisena maalaamona Kempeleessä, Oulun naapurikunnassa.
Uusissa tiloissa Oulun JPP ryhtyi käyttämään PPG-tuotteita. Päätös siirtyä
PPG-tuotteisiin oli yrittäjälle helppo.

PPG:n täydellinen, nykyaikainen ja
tuottava tuoteperhe tarjoaa uudelle
yritykselle parhaan mahdollisen perustan jokapäiväiseen työskentelyyn.
”Kun vaaditaan laatua ja palvelua
yhdistettynä vuosien kokemukseen,
painoivat vaakakupissa myös Coran
Refinishin sekä A-Värin yhteyshenki-

löiden asiantuntemus maalausalasta
ja -tuotteista niin paljon, että vanhat
yhteistyökumppanit vaihtuivat uuteen”, toteaa Jukka Paso.
Jani Salminen

”Cora Refinishin kanssa on ollut
hyvä tehdä yhteistyötä, samoin
paikallisen jälleenmyyjän A-Värin
kanssa”, myhäilee Jukka Paso tyytyväisenä.

Ennennäkemätöntä joustavuutta - 3M Hookit™ Flexible hioma-arkit
Ajoneuvojen materiaalit ja muotoilu
ovat muuttuneet, ja käsihionta kattaa
yhä suuremman osuuden työajasta
automaalaamossa. 3M on kehittänyt
asiakkaiden toiveita kuunnellen entistä joustavamman hiomatuotteen
käsihiontaan.
3M Hookit™ Flexible -hioma-arkit soveltuvat ihanteellisesti käsin tehtäviin
hiontatöihin, kuten hiomavärin hiontaan, häivytysalueen mattaukseen ja
maalipinnan viimeistelyyn. Hiomaarkit ovat erittäin joustavia ja pehmei-
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tä ja niillä saavutetaan erinomainen
leikkaavuus sekä viimeistelty pinnan
laatu.
3M Hookit™ Flexible -hioma-arkit
soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi
vaikeasti saavutettavilla alueilla, kuten puskurit, ovenpielet ja muotoilut.
3M Hookit™ Flexible hioma-arkkeja
voidaan käyttää hookit-kiinnityksen
ansiosta myös esimerkiksi tasohiomakoneessa, jolloin myös tasopintojen
mattaus on helppoa ja nopeaa.

KÄYTTÖ
3M™ Hookit Flexible -hioma-arkkeja
voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa sekä märkänä että kuivana. 3M
Hookit Flexible -arkeista löytyvät oikeat karkeudet niin maali- ja lakkapinnan hiontaan, lakkausalueen mattaukseen kuin maalivirheiden ja roskien
poistoon. Yksi tuote korvaa useiden
tuotteiden ja sovellusten variaatiot.
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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 maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN
VAURIOKORJAAMON
VÄLINEET
Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.
– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Coraväri Oy © 2014

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Taitto:
www.casamedia.fi
www.corarefinish.fi

Lakkakampanja
Tarjous automaalauksen ammattilaisille
Kampanja voimassa 31.5. 2014 asti

Tilaa nyt PPG:n korkeimmatkin vaatimukset täyttävä
kirkaslakka sekä kovete ja ohenne.
Täydellinen valinta maalaamoille,
jotka vaativat kirkaslakalta nopeutta
kuivumiseen ja käsiteltävyyteen.
Sekoitussuhde 3:1:0,6
Saatavilla PPG jälleenmyyjiltä tai
Cora Refinish Oy:stä
Kaikki hinnat alv 0%
Tarjoushintaan
Tuote: 			
D8173 Kirkaslakka
D8302 Kovete 		
D8714 Ohenne

Astia:
5L
2,5L
2,5L

Hinta:
142€
108€
58€

Kittikampanja jatkuu
Suuren suosion saavuttanut

UNIVERSAL KITTI A730
saatavana jälleen kampanjahintaan

15,60€/2kg (alv 0%).
Kitti on on saanut
paljon kehuja ominaisuuksistaan
ja on helposti hiottavissa vielä
useammankin päivän jälkeen!

