
Päivitetyillä työkaluilla laadukkaampi lopputulos

Asiakaslehti 3/15



- 3 - www.corarefinish.fiwww.corarefinish.fi - 2 -

PPG Certified maalaamo;

- laittaa kuntoon ja ylläpitää eri toimintoja, joiden kuuluu 
olla kunnossa lain ja asetusten sekä työskentelyolosuh-
teiden ja asiakaspalvelun näkökulmasta.
- noudattaa työskentelyssään korkeita standardeja tuot-
teiden, tilojen, työvälineiden ja menetelmien osalta.
- ylläpitää jatkuvaa toiminnan laadun kehittämistä sekä 
työmenetelmissä että asiakaspalvelussa. 
- osallistuu PPG:n teknisiin koulutuksiin sekä käyttää 
ajanmukaista tekniikkaa ja työskentelymenetelmiä. 
- läpäisee teknisen tarkastuksen.
- solmii PPG Certified -sopimuksen. 

Sertifioinnin edut maalaamolle:

- Sertifioinnin yhteydessä tulee laitettua kuntoon asia-
kirjat, joiden pitäisikin olla kunnossa. 
- Jatkuva toiminnan laadun ylläpito ja -kehitys sekä 
työskentelyssä että asiakaspalvelussa.
- Sertifikaatti lisää luotettavuutta asiakkaan silmissä.
- Asiakaspalvelun ja toiminnan laadulla profiloituminen 
avaa uusia markkinointimahdollisuuksia.
- Laadunparannusta seuraa parantunut imago, jota 
seuraa lisääntyneet työt.
- Mahdollisuus saada lisätöitä PPG Certified -sopimuk-
sen ja ketjumarkkinoinnin kautta. 

Päivitetyillä työkaluilla 
laadukkaampi lopputulos
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Korjausmaalauksessa tarvittavat tiedot ovat tänä päivänä 
entistä paremmin saatavilla sähköisessä muodossa. Näi-
den tietojen tehokkaan hyödyntämisen edellytys maalaa-
mossa ja korjaamossa on, että tieto on saatavana myös 
tehtävän työn läheisyydessä - ei pelkästään yrityksen toi-
mistossa tai hallinnossa.

Useat laitteet ja toiminnot ovat olleet jo pitkään internetin 
kautta päivitettävissä, mutta toimivan internet-yhteyden 
puuttumisen vuoksi uusimpien ominaisuuksien ja etujen 
hyödyntäminen on saattanut jäädä vajaaksi. Kun nämä 
perusasiat on kunnossa, saavat tuotteiden käyttäjät useita 
etuja ja hyötyjä.

Cora Refinishin kotisivuilta löydät teknisiä tuoteselosteita 
ja -vihjeitä tuotteiden käyttöön. Monilla tuoteryhmillä, ku-
ten esimerkiksi Finixalla ja Mirkalla, on olemassa laajasti la-
dattavia käyttöohjevideoita, jolloin voit tutustua suositel-
tuihin käyttötapoihin ja vihjeisiin jo etukäteen. Kuvastoissa 
olevien QR-koodien avulla voit myös tutustua ohjeisiin 
mobiililaitteilla.

USI maalauskammioiden etähallintatekniikka taas mah-
dollistaa ajantasaisen laiteseurannan ja teknisen tuen sekä 
ohjauskeskuksen automaattiset päivitystoiminnot. PPG 
ProcessManager varastohallinta -ja työnohjausjärjestel-
mä antaa sinulle mahdollisuuden viedä korjausmaalaus-
prosessin toiminnot aivan uudelle aikakaudelle ja erottua 
eduksesi muista alan toimijoista.

PPG PaintManager -kaavaohjelma päivittyy jatkossa aino-
astaan PPG:n InternetUpdate-automaattipäivityksen kaut-
ta. InternetUpdate-toiminnon avulla käytössäsi on aina 
uusimmat värikaavat ja sekoitussuhteet. Viimeiset kaa-
vaohjelmiston CD-päivitykset lähetetään loppuvuodesta 
2015. Lue asiasta lisää lehtemme sivulta 4 ja varmista, että 
toimit myös automaattipäivityksen tilaamisessa ajoissa.

PPG Certified on itsenäisten automaalaamojen ryhmä, 
joiden tarkoituksena on tarjota asiakkailleen aina huippu-
laatua. PPG Certified maalaamon on täytettävä sertifioin-
nin vaatimukset maalaamo-olosuhteiden ja työn laadun 
osalta. Tavoite on rakentaa koko maan kattava PPG Cer-
tified maalaamoverkosto. Tähän mennessä PPG Certified 
laatutarkastuksen on läpäissyt jo 25 maalaamoa.

Miksi PPG Certified maalaamo?

Ajoneuvon vahingoittuminen esimerkiksi onnettomuuden 
seurauksena ei ole jokapäiväinen kokemus. Siksi autoilija 
ei sellaisen sattuessa ehkä heti tiedä, mistä löytää luotet-
tava ja ammattitaitoinen kolarikorjauksia ja automaalauk-
sia tekevä palvelukeskus. 

Eräs helppo tapa valita luotettava automaalaamo on lä-
himmän PPG Certified -maalaamon valitseminen. PPG:n 
sertifikaatilla varustettu automaalaamo suorittaa jokaisen 
maalaustyön hyväksyttyjä menetelmiä ja tuotteita käyttä-
en.

PPG Certified -sertifikaatti antaa kuluttajalle varmuuden 
siitä, että ajoneuvo saa korkealaatuisen maalauskäsitte-
lyn: kaikki prosessissa käytetyt maalaustuotteet ovat hy-
väksyttyjä takuutuotteita ja niillä saavutetaan maalipinnan 
kiillolle ja kestävyydelle asetetut laatustandardit. Ja koska 
PPG on maailman johtava automaalien valmistaja autote-
ollisuudelle, se voi tarjota automaalaamoille värireseptejä, 
jotka tarkalleen vastaavat autojen alkuperäisiä sävyjä.

Kaikki PPG Certified -statuksen saaneet maalaamot ovat 
huippumaalaamoita. Oikeus PPG Certified -tunnuksen 
käyttämiseen edellyttää, että maalaamo täyttää korkeat 
työn laatua, laitteistoa sekä koulutusta ja ympäristönsuo-
jelua koskevat vaatimukset. Viimeisimpien maalityyppien 
ja korjaustekniikoiden tuntemus, ajanmukainen laitteisto 
sekä hyvin koulutettu henkilöstö ovat edellytyksiä PPG 
Certified -ohjelmaan mukaan pääsemiseksi. 

Valitsemalla PPG Certified -maalaamon autoilija voi luot-
taa siihen, että auton maalauksesta huolehtivat asiantunti-
jat ja työssä käytetään vain parhaimpia tuotteita. 

PPG Certified – 
laatumaalaamon tunnus

SATAjet 5000 B kampanjapaketin voittaja on arvottu

Facebook-sivujamme 15.9. mennessä 
tykänneiden kesken arvottiin 
SATAjet 5000 B kampanjapaketti.

Arvonnan voitti Sami Räty, Hamina. 
Cora Refinish Oy onnittelee voittajaa.

Kuvassa SATAjet 5000 B 
maaliruisku sekä tyylikäs 
SATA rannekello.

Lisätietoja PPG Certified laatuohjelmasta ja -maalaamoista saat 
kotisivuiltamme www.corarefinish.fi sekä omalta Coran yh-
teyshenkilöltäsi.

PPG Certified Quality

PPG Certified laatusertifikaatti kertoo, että yritys noudat-
taa työskentelyssään korkeita standardeja tuotteiden, ti-
lojen, työvälineiden ja menetelmien osalta, sekä ylläpitää 
työtaitoja osallistumalla säännöllisesti jatkokoulutuksiin, ja 
noudattaa asetuksia ja lainsäädäntöä ympäristön- ja työ-
suojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Laatutarkastuksen yhteydessä selvitetään ja laaditaan 
maalaamolle seuraavat asiat:

- Koulutusohjelma ja -kalenteri
- Huolto-ohjelma ja -kalenteri
- Siivousohjelma ja -kalenteri
- Yrityksen ympäristöpolitiikka
- Jätteenkäsittelysuunnitelma
- Asiakastyytyväisyyskysely 

Lisäksi sertifioinnissa maalaamolla tulee olla laadittuna: 

- Palotarkastuspöytäkirja
- ATEX- eli räjähdyssuojausasiakirja
- Pelastussuunnitelma 

Automaalaamo Jukka&Hytti 
Oy:n toimitusjohtaja Tomi 
Turunen (vas.) vastaanotti 
12.6.2015 PPG Certified 
diplomin. PPG Certified 
tunnukset luovutti johtaja 
Jarmo Tuovinen.
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PaintManager-ohjelmiston automaattipäivityksen ominaisuudet

PaintManager-kaavaohjelman Inter-
netUpdate-apuohjelma mahdollistaa 
kaavaohjelman automaattipäivityk-
set verkon kautta. Automaattipäivi-
tyksen avulla käytössäsi on aina vii-
meisimmät kaavat, variaatiot, sekä 
PaintManagerin ohjelmistoparan-
nukset. Ajantasaiset kaavat siirtyvät 
kaavaohjelmaan nopeasti ja huomaa-
mattomasti.  

Kun PaintManager on kytkettynä verk-
koon ja automaattipäivitys on otettu 
käyttöön, PaintManagerin päivitys ta-
pahtuu joka kuukausi automaattisesti 
“toimistoajan” ulkopuolella. Voit olla 
varma, että maalaamossasi on aina 
käytössä viimeisimmät alkuperäisval-
mistajan väritiedot. Enää ei tarvitse 
odottaa uuden päivityslevykkeen jul-
kaisemista, jotta saat uudet OEM vä-
rikaavat käyttöösi.

PPG sijoittaa merkittävästi aikaa, 
osaamista ja teknologiaa varmistaak-

seen, että PaintManager-käyttäjät 
saavat ajantasaiset väritiedot PPG:n 
värityökalujen avulla.

Kun sekoitushuoneen tietokoneessa 
on internet-yhteys, PPG:n teknikot 
voivat auttaa etänä mahdollisissa lait-
teiden tai ohjelmiston ongelmatilan-
teissa. Verkkoyhteys mahdollistaa siis 
myös ajantasaisen teknisen tuen. 

PaintManagerin automaattipäivityk-
sellä on jo yli 10 000 käyttäjää ympäri 
maailmaa - liity sinäkin verkkoon ja 
hyödy nopeasta, vaivattomasta ja var-
masta tavasta hankkia uusimmat kaa-
va- ja ohjelmistopäivitykset omaan 
PaintManageriisi. 

Internet Update 
Verkossa saat enemmän tietoa – nopeammin.

www.ppgrefinish.com

The PPG LoGo, PaintManager and Bulls Eye Logo 
are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
Bringing innovation to the surface. and RapidMatch 
are trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2014 PPG Industries, all rights reserved.

CD

Internet

Nopeus

Ominaisuudet Hyödyt

Viimeisimmät värikaavat päivittyvät 
ohjelmistoon joka kuukausi.  

Alati kasvava kiiltoasteiden tietokanta tukee 
RAPIDMATCH™ ohjelmistoa (kaavanhaku 
työkalu).  

Ohjelmiston parannukset päivittyvät 
huomaamatta.

Käyttäjä voi valita parhaiten sopivan 
päivitysajankohdan ja InternetUpdate 
apuohjelma hoitaa loput. 

Nopea & helppo. Ei tarvetta odotella 
päivityslevykettä saadaksesi uusimmat 
kaavat PaintManager:iin. 

Turvallinen ja helppo viestintäkonsti PPG:n 
ja loppukäyttäjän välillä - nopeasti sekä 
luotettavasti.

Automaattipäivityksen käyttöönotto* 
on helppoa - tarvitset ainoastaan 
käyttäjätunnukset.

Etätuki tarjoaa ajantasaista apua 
mahdollisissa laitteiston tai ohjelmiston 
ongelmatilanteissa.

InternetUpdate automaattipäi-
vityksen käyttäjätunnukset saat 
omalta PPG jälleenmyyjältäsi, 
Cora Refinish avainasiakaspäälli-
köiltä tai asiakaspalvelustamme: 
cora@corarefinish.fi 

PaintManagerin automaattipäivitykset käyttöön

*Ohje automaattipäivityksen (InternetUpdate-apuohjelma) asennukseen löytyy 
asiakaslehtemme numerosta 1/2015, s. 9. 

CORA asiakaslehdet ovat luettavissa kotisivuillamme www.coravari.fi/ajankohtaista 

Roads Lift Oy on uusi Cora Refinishin 
jälleenmyyjä. Kangasalla toimivassa 
perheyrityksessä työskentelee tällä 
hetkellä neljä vakituista myyjää. Sa-
malla kun Roads Liftin myyjät ovat 
menestyksekkäästi kiertäneet Pir-
kanmaan aluetta, on taustalla valmis-
tunut Roads Liftin upea myymälä. 

Roads Liftin uudessa myymälässä on 
panostettu tavaroiden näyttävään 
esillepanoon ja yhtenäiseen värimaail-
maan, mikä takaa miellyttävän ja am-
mattimaisen ympäristön tehdä ostok-
sia.

Kun tähän yhdistetään vielä Roads Lif-
tiläisten ammattitaito ja palvelualttius, 
on yritys valmis vastaanottamaan sekä 
uudet että vanhat asiakkaat. 

Palvelualttiudesta kertoo myös Roads 
Liftiläisten lupaus palvella asiakkaitaan 
tarvittaessa vuorokauden ympäri, jo-
kaisena viikonpäivänä.

Roads Liftin myymälästä löytyy kat-
tava maali- ja tarvikevalikoima jokai-
seen työvaiheeseen. Tuotteita löytyy 
erityyppisistä pohjamaaleista aina 
automerkkikohtaisiin sävyihin, unoh-
tamatta laadukasta Selemix pienteol-
lisuusmaalia. 

Myymälästä saa myös automerkki-
kohtaiset, värikoodin mukaiset, PPG 
spray-tuotteet. Jos värikoodin löytä-
misessä on ongelmia, niin ei hätää. 
Roads Liftillä on käytössä PPG:n vii-
destä kulmasta mittaava Spektrofoto-
metri, jolla saadaan varmasti sävy kuin 
sävy selville.

Roads Liftin myymälän avajaisia vie-
tetään 8.-9.10.2015. Myymälässä on  
useita avajaistarjouksia sekä jokaiselle 
kävijälle pieni tervetuliaisyllätys.

Myös PPG maalien maahantuojan 
edustaja on paikalla ja valmiina kerto-
maan korjausmaalauksen uusimmista 

vinkeistä ja menetelmistä. 

Tervetuloa Roads Lift Oy:n myymälän 
avajaisiin.

Roads Liftiläiset Ari ja Henri Tuominen valmiina 
vastaanottamaan asiakkaat uusissa toimitiloissa 
Kangasalla (Nikkarinpolku 3).

Roads Lift Oy
Nikkarinpolku 3, Kangasala
Puh. 040 564 2530
S-posti: roads.lift@gmail.com
www.roadslift.fi

PPG jälleenmyyjä Roads Lift Oy kutsuu 
automaalaajat myymälän avajaisiin

8.-9.10.2015 (klo 9 - 16)

Roads Lift Oy avaa uuden myymälänsä
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Alkukesästä kutsuimme asiakkaamme uuteen CoraSport-
tapahtumaan Virolahdelle Miehikkälän crossiradalle. Ta-
pahtuma on tarkoitettu motocrossia moottoripyörällä 
tai mönkijällä harrastaville (tai siitä kiinnostuneille) Coran 
asiakkaille. Mukana olikin mukava joukko PPG automaa-
lausyrittäjiä. 

Valmentajana oli ex-kisakuljettaja Ville Varis (Korjaamo Varis, 
Mikkeli). Aluksi 2h lämmittelyajoa, sitten 1h motocross val-
mennusta, jonka jälkeen 2h ajoa - ja illalla yhteistä ohjelmaa. 

Päivä yhteisen harrastuksen parissa ja rento sauna- ja grilli-
ilta virkistivät mieltä ja kehoa. Illan keskustelut pyörivät am-
mattiasioiden ympärillä ja tämäkin tapahtuma loi pohjaa 
verkostoitumiselle ja yrittäjien välisen yhteydenpidon tiivis-
tämiselle. 

Ville neuvoo sormi pystyssä.

Super CCD - Cora Cross Day 12.6.2015

Cora Care Automaalaamoyrittäjien verkostoitumisleiriä 
vietettiin 2.-5.7.2015 Levillä, missä leirin tukikohtana ja 
majapaikkana toimi Coranpesä.

Vietimme aikaa ulkoillen ja samalla pohdiskellen yhdessä 
alan kehitystä. Ohjelmassa oli kaiken kastelevaa kosken-
laskua Muonion Äijäkoskessa, huimavauhtista alamäki-
pyöräilyä Levin rinteillä crossipyörillä ja moottorikelkkojen 
watercross-kilpailun seuraamista Kittilässä.

Osallistujat edustivat alihankintamaalausyrityksiä eri puo-
lilta Suomea. Leirin aikana oli erinomainen mahdollisuus 
ajatustenvaihtoon ja ideointiin, sekä omien kehitysajatus-
ten osalta sparraukseen kollegoiden kanssa. Mistä työt tu-
levat nyt alihankintamaalaamoille ja mistä tulevaisuudes-
sa? Miten yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa voisi vielä 
parantaa, ja millä keinoin tehostaa omia toimintamalleja?

Seminaarin aikana tutustuimme PPG ProcessManager 
toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksiin ja hyötyihin 
alihankintamaalaamon asiakkaiden näkökulmasta, maa-
laamon työnohjaus- ja seurantaominaisuuksiin sekä au-
tomaattisen varastohallinnan etuihin. Näistä ja monista 
muista asioista ehdimme keskustelemaan seminaarin ai-
kana. 

Verkostoitumisleiri Levillä 2.-5.7.2015

Tällä reissulla rohkeutta ei puuttunut.

CoraGolf 2015 pelattiin Hyvinkäällä 21.-22.8.2015. Per-
jantaina, ensimmäisenä pelipäivänä, kierrettiin kiinnosta-
va HyviGolf ja seuraavana päivänä oli vuorossa haasteel-
linen Kytäjän SE kenttä. Rento seura ja elokuinen helle 
tekivät pelaamisesta oikein miellyttävää. 

CoraGolfissa pelimuoto on pistebogey. Perjantain paras 
oli Tom Sandell ja lauantain paras Leo Puttonen. Parhaan 
yhteistuloksen teki kuitenkin Hannu Peltomaa ja hänestä 
tuli siis vuoden 2015 CoraGolfin voittaja. Hannu oli kahden 
päivän paras myös lyöntipelissä. Pisimmän draivin laukoi 
Leo Puttonen ja lähimmäksi lippua pelasi Hannu Pelto-
maa. Kiitokset osallistujille ja onnittelut voittajille. 

Vuoden 2016 CoraGolf pelattaneen 12.-13.8. Levin kau-
niissa tunturimaisemissa. Tervetuloa mukaan.

CoraGolf 2015

Leo Puttonen (vas) ja Hannu Peltomaa päätösreiällä.

Voittaja Hannu Peltomaan tyylinäyte.

Tommi Nokkala lennättää maastomönkijää.

Työpaikkailmoitus

Cora Refinish Oy on PPG automaalien sekä muiden automaalaustarvikkeiden 
ja -laitteiden maahantuoja ja tukkumyyjä.  Alallaan yhtiö on johtavassa asemas-
sa Suomessa ja edustamme Suomessa kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja 
päämiehiä.  Yhtiömme toimitilat sijaitsevat Vantaalla ja Porissa, ja toimimme yh-
teistyössä jälleenmyyjiemme kanssa koko maassa.

Haemme lisämyyntivoimaa useille eri tuote- ja maantieteellisille alueille.

Oletko juuri sinä etsimämme autoalan monitaituri?

Työ on itsenäistä, vastuullista ja monipuolista teknisten tuotteiden myynti- ja 
asiakaspalvelutyötä painottuen uusasiakashankintaan.  Arvostamme erityisesti 
myyntikokemusta, kokemusta korjausmaalausalalta, korikorjauksesta ja autoalan 
tuntemusta yleensä.

Lisätietoja antaa Tom Sandell: puh. 040 900 6524, tom.sandell@corarefinish.fi.

Oletko juuri sinä etsimämme autoalan monitaituri?

Kuvassa (oik.) Heikki Kekäläinen, Pekka Karttunen, Jouko Dillström, 

Antti Selivaara, Jari Vuori ja Tom Sandell.
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Cora Akatemian PPG yhden ko-
vettajan järjestelmän koulutus jär-
jestettiin kesäkuussa Tampereella, 
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen 
koulutustiloissa. Koulutus toteutet-
tiin poikkeuksellisesti yksipäiväisenä 
ja kurssi toimi valmentavana kurssina 
syyskuussa järjestettävälle kurssille. 

Asiaa täynnä olevan koulutuspäivän 
teemana oli PPG:n yhden kovetta-
jan järjestelmä, sekä miten ruisku-
tustekniikat vaikuttavat materiaalin 
kulutukseen. Osallistujat totesivat 
yhden kovettajan järjestelmän käy-
tön helppouden ja varmuuden. Myös 
oheistuotteiden vähyys herätti paljon 
keskustelua - etenkin varastossa jopa 
turhaan pidettävien tuotteiden euro-
määräisestä arvosta. 

Uusina tuotteina mukana oli DP5000 
2K Pohjamaali, D8199 Vivid Red - Eri-
kois 3-kerrosmaali, sekä D8082 UV-
Kuivattava Pohjamaali. 

DP5000 hiontavärin hyvät ominaisuu-
det, kuten helppo hiottavuus, nopea 
kuivuminen,  sekä luotettava ja laadu-
kas lopputulos herätti ihastelua.

Osallistujat totesivat myös, että D8082 
UV-kuivattavan pohjamaalin ruisku-
tustehokkuus ja kuivausnopeus ovat 
aivan omaa luokkaansa. Ruiskutuksen

aloituksesta maalausvalmiiseen pin-
taan kului noin 9 minuuttia. 

D8199 Vivid Red on tullut kaikille tu-
tuksi Ford Mondeon mainoksesta. 
Pigmentti vaatii hieman omantyylisen 
maalausrakenteen, jotta värisävy on 
täydellinen. Koulutuksessa  esiteltiin  
myös tämän vaativan prosessin työvai-
heet.  

Hyvää palautetta kurssilaisilta sai myös 
PPG D8173 Premium UHS Kirkaslakka. 

Tuotteen käytön helppous ja vaivat-
tomuus, nopeat maalausmenetelmät 
ilman välihaihduntoja sekä nopea kui-
vuminen kiillotuskuivaksi (jopa 10 min) 
hämmästytti osallistujia. 

Kurssilaisten palautteessa PPG tuot-
teiden nopeus, materiaalikulutuksen 
vähyys ja nykyaikaiset ruiskutusteknii-
kat nousivat esille positiivisina aiheina.

CoraSport: Ruskamaraton 5.9.2015

CoraSport joukko jatkaa lisääntymistään. Nyt neljännellä 
kerralla Levin Ruskamaraton juoksuun osallistui jo peräti 
16 juoksijaa CoraSportin nimissä. Kaikkiaan Levin tapah-
tumaan osallistui 1911 juoksijaa.  

Puolimaratonilla oli osallistujia kaikkiaan 1020, joista 5 CoraSport-
tilaista. Muut CoraSporttilaiset osallistuivat 10 km juoksuun. Ku-
vassa keskellä urakkaa aloittaa Antti Selivaara, joka selvitti puoli-
maratonin CoraSport ryhmän parhaaseen aikaan 1:38:11. 

  Tulokset
  Puolimaraton (21,098 km):
  Antti Selivaara  1:38:11
  Kari Kinnunen  1:51:28
  Petri Julin  1:56:16
  Tom Sandell  1:56:28
  Sami Huopainen 2:27:28

  Kymppi (10 km):
  Jussi Peltonen     50:40
  Tero Julkunen     54:39
  Jarmo Miikkulainen    55:13
  Mika Rinta     56:05
  Jani Salminen  1:03:11
  Niko Pulliainen  1:03:26
  Hannu Peltomaa 1:05:03
  Jarmo Tuovinen  1:05:48
  Inka Krauel  1:12:47
  Maarit Komi  1:15:41

Onnittelut kaikille CoraSporttilaisille hienosta 
suorituksesta!

CoraSport 2015 joukkue

Vasemmalta takarivi:  
Antti Selivaara, Jani Sal-
minen, Tom Sandell, Sami 
Huopainen, Jarno Miikkulai-
nen, Jussi Peltonen, Hannu 
Peltomaa, Niko Pulliainen, 
Maarit Komi. 

Alarivissä:  
Petri Julin, Kari Kinnunen, 
Johnny Salo, Inka Krauel. 

Kuvasta puuttuvat: Tero 
Julkunen ja Mika Rinta 
sekä kuvan ottanut Jarmo 
Tuovinen. 

Cora Events tapahtumat kokoavat alamme toimijoita 
yhteisiin tilaisuuksiin. Tapahtumissa on koulutusta, kes-
kustelua ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuudesta, hy-
vinvointi- ja liikuntatapahtumia sekä virkistävää ohjelmaa.

Tarkemmat tiedot Cora Events tapahtumista ja ilmoittau-
tumisohjeet löydät kotisivuiltamme  ajankohtaisista uuti-
sista: www.corarefinish.fi (Tilaisuudet ovat avoinna aino-
astaan asiakkaillemme.)

Tulevat tapahtumat:

16.10.2015 PPG Delfleet koulutus 
(TAKK/Tampere), kouluttajana Jani Salminen

Pikkujouluristeily 11.-12.12.2015
Cora Refinish Oy kutsuu omat ja jälleenmyyjiensä asi-
akkaat pikkujouluristeilylle Helsingistä Tallinnaan. 

Cora Events -koulutukset ja tapahtumat 2015

Cora Akatemia: PPG yhden kovettajan järjestelmä 1.6.2015

D8082 UV-Pohjamaali ja UV-kuivauksen hyödyt maalaamolle

Kuvassa (vas.) kouluttaja Jani Salminen, Niko Tuominen, 

Petri Gullans, Jari Järvenpää, Tero Välimäki, Jarmo 

Peltomaa, Risto Uusivirta, Erno Suomela, Eero Eloranta, 

Hannu Aurio, Henri Tuominen ja Jarno Miikkulainen.

Maalaamot etsivät jatkuvasti uusia 
tapoja nopeuttaa korjausprosesseja 
ja samalla vähentää työn kustannuk-
sia. Uusinta teknologiaa olevat tuot-
teet, jotka voidaan kuivata erittäin 
nopeasti UV-valon avulla, tuovat mer-
kittäviä kustannussäästöjä verrattuna 
perinteisiin tuotteisiin ja kuivaustek-
niikoihin. 

D8082 UV-pohjamaalin käyttö no-
peuttaa maalaamon työnkiertoa, mikä 
puolestaan lisää maalaamon toimin-
nan tuottavuutta ja kannattavuutta. 
Tuote on helppo käyttää ja maalaus-
tulos on erittäin laadukas.

D8082 UV-pohjamaali on läpikuiva 
4-5 minuutin UV-kuivauksen jälkeen. 
Lisäksi hiominen ja kiillottaminen voi-
daan aloittaa heti pinnan kuivuttua. 

D8082 voidaan päällemaalata kaikilla 
liuotin- ja vesipohjaisilla pintamaalijär-
jestelmillä.

UV-tuotteita kuivattaessa merkittävä 
asia on kuivausalueelle tarvittava teho. 
Yleisenä, tuotteesta riippumattomana 
raja-arvona, voidaan pitää 7 mA/cm2. 
Jos raja alitetaan, voi tuotteen kuivu-
misprosessi jäädä vajaaksi. Tästä syys-
tä IRT UV-kuivaimet tuottavat 25 mA/
cm2, kun kuivausetäisyys on 55 cm.

Uusi IRT UV-kuivainmallisto on val-
mistunut. Säädettävällä puomilla va-
rustetuissa kuivaimissa on jatkossa 
infrapunakuivaimista tuttu Hyperion-
jalusta, joka helpottaa ja parantaa lii-
kuteltavuutta. Lisäksi UV-kuivaimien 
ohjainyksiköt on siirretty kuivaimen 
pystyosaan. 

Kuivaimen yläniveltä on muutettu. 
Muutoksen ansiosta kuivain ulottuu 
paremmin kynnyskoteloihin, mutta 
madaltaa vastaavasti ulottuvuutta kor-
keuden osalta. Korkeusongelma on 
ratkaistu uudella nivelellä, jonka ansi-
osta kasetit kääntyvät nyt myös pysty-
asentoon. 

Mallistouudistuksen myötä UV-kuivain-
ten ohjainyksiköt ovat nyt digitaalisia 
ja helpommin ohjelmoitavissa. Ohjai-
mesta voi myös seurata lampun jäljellä 
olevaa käyttöikää, mikä on merkityksel-
linen asia riittävän kuivaustehon varmis-
tamiseksi.

IRT UV- lampun käyttöikä on yli 500 h, ja 
seurantaominaisuus muistuttaa lampun 
uusimisesta ajoissa. 

Kuvassa UV-kuivaimen digitaalinen 
ohjainyksikkö sekä uudistettu ylänivel.
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Metropolia Motorsportin kolmas 
kausi sähköauton parissa on saatu 
päätökseen. Kauteemme mahtui 
huomattava määrä haasteita niin 
tekniikan kuin sääntöjen tulkitsemi-
sen kanssa. 

Kilpailumatkamme alkoi heinäkuun 
alussa, jolloin matkasimme maineik-
kaan Silverstonen radalle. Kilpailut 
olivat kauden ensimmäiset ja ne kan-
sainvälisimmät kilpailut Formula Stu-
dent -sarjassa. 

Tuloksemme Silverstonessa eivät ol-
leet kovinkaan mairittelevia akusto- ja 
jarruongelmien takia. Suorituksem-
me kuitenkin paranivat pikkuhiljaa. 
Saksassa olimme kahdeksansiatoista 
kokonaiskilpailussa ja Itävallan sekä 
Unkarin kilpailuissa nappasimme Effi-
ciency-palkinnot. 

Saksan kilpailuissa sähköajoneuvojen 
katsastukset ovat huiman tarkkoja. 
Autoista tarkastetaan mekaaniset ra-
kenteet, sähköjärjestelmä, sekä akus-
to erikseen. Runko tarkastetaan put-
kien paksuuksia sekä testikappaleita 
myöten. 

Koko katsastus kestää onnistunee-
na noin 6-7 tuntia. Kokemuksemme 
katsastuksien kulusta paranee kaiken 
aikaa ja olemme taas valmiimpia ensi 
vuoden kilpailuihin. 

Parhaat suorituksemme kilpailujen ai-
kana olivat Saksan 75 m kiihdytys (11. 
sija), Itävallan Autocross (10. sija) ja 
Itävallan Skid pad (9. sija). 

Ajosuoritusten tulos vaihteli melkoi-
sesti voimansiirron ongelmien takia. 

Pitkän matkan tuloksena saimme 
ensimmäiset Formula Student -sar-
jan palkinnot Suomeen sekä huiman 
määrän kokemusta itse kilpailuista. 

Kristian Helin
Yhdistyksen puheenjohtaja

Suomessa kehitetty ja valmistettu 
Mirka DEROS hiomakone on mark-
kinoiden ensimmäinen suoraan säh-
köverkkoon liitettävä harjattomalla 
moottorilla varustettu sähkökäyt-
töinen epäkeskohiomakone. Mirka 
DEROS on palkittu muotoilustaan 
maineikkaalla ”iF Product Design 
Award” -palkinnolla sekä ”Red Dot 
Industrial Design Award 2014” 
-muotoilupalkinnolla.

Tärinättömyys ja turvallisuus

Mirkan DEROS hiomakone mahdol-
listaa jopa 8 tuntia kestävän yhtäaikai-
sen turvallisen käytön. 

Alin vakiopyörimisnopeus on  4.000 
rpm ja ylin 10.000 rpm. Voit säätää 
pyörimisnopeutta + ja - painikkeilla 
1.000 rpm portaissa.

Esimerkki:

Valitsemalla 6.000 rpm ja painamalla 
käynnistyspainiketta, nostaa hioma-
kone kierrokset portaattomasti 4.000-
6.000 rpm.

Mirka DEROS hiomakoneen hiilihar-
jaton moottori on hiljainen ja luotet-
tava.

Tekninen käyttövihje

Voit lukita kierrosnopeuden paina-
malla samanaikaisesti + ja - painikkei-
ta. Tällöin kone käyttää suoraan ase-
tettua nopeutta.

Oikea hiomatalla ja suositus epäkes-
kon vastapainoille: 

Mirka DEROS 650CV 150 mm epä-
keskokone on säädetty oletuksena 
käytettäväksi uudella Mirkan 150 mm 
alustalla, 5 mm epäkeskoliikkeellä ja 3 
mm välilaipalla.

Mikäli käytät konetta töissä, joissa 
hiomatuotteen paino on suurempi, 
voit lisätä vastapainoruuveja ja -mut-
tereita  tärinän pienentämiseksi. Vas-
tapainoruuvit ja -mutterit  toimitetaan 
alkuperäispakkauksen mukana. 

Tekninen käyttövihje 

Käytä aina Mirkan uutta hioma-alus-
taa (8292605011). Uudessa alustassa 
on harvennettu yläpinnassa olevia 
imuaukkoja, lisätty hiomapuolen imu-
aukkoja sekä lisätty korvausilman ot-
toaukkoja alustan kylkeen. Tuloksena  
on entistä parempi imuteho ja alustan 
koko alan käyttö pölynpoistoon. 

   

 

Tekninen huoltovihje

Muista tarkkailla hiomakoneen suoja-
helmaa (koneen ja alustan välissä). 

Suojahelman tarkoitus on olla tiiviisti 
alustassa kiinni ja ylläpitää hyvää pö-
lynpoistotehoa. Suojahelman tarkoi-
tuksena on myös toimia alustan pyö-
rimisjarruna hiomatyön päättyessä. 

Suojahelman kuluessa vaihda suoja-
helma uuteen (8993010011).

Huomaa:

Alkuperäisen alustan mukana on toi-
mitettu useampi aluslevy. 

Suojahelman kuluessa poista yksi 

aluslevyistä kerrallaan, niin ylläpidät 
hiomakoneen suunnitellun tiiveyden 
alustan ja rungon välillä. Kun kaik-
ki aluslevyt ovat poistettu, tilaa uusi 
suojahelma ja alusta.

 

Tekninen käyttövihje

Jos haluat kasvattaa työskentelyno-
peutta isommissa ja karkeammissa 
hiontatöissä, on suositeltavaa käyt-
tää konetta, jossa on suurempi epä-
keskoliike. Hio kuitenkin samalla tai 
hienommalla karkeudella, kuin 5 mm 

epäkeskoliikkeellä hiottaessa. 

Näin saavutat nopeamman työsken-
telyajan, mutta vältät syvemmät hion-
tanaarmut työn viimeistelyvaiheessa.

Tiesitkö tämän Mirkan hiomakone-
huollosta?

Mahdollisissa ongelmatapauksissa 
Mirkan hiomakonehuolto kytkee ko-
neet analysointiohjelmaan Bluetooth-
yhteyden avulla, jolloin laitteen tarkat 
käynnistyskerrat ja käyttöaika voidaan 
selvittää.

Tiesitkö tämän Mirkan markkinoin-
nista?

Teknisiä vihjeitä ja esittelyvideoita 
löydät osoitteesta www.mirka.com/fi/
fi/ sekä Mirka Youtube kanavalta.

Tiesitkö tämän Mirka® DEROS sähköhiomakoneesta? 

Metropolia Motorsport -tiimin kisakuulumiset
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DELFLEET® F3913 UHS Kirkaslakka
Yksi kirkaslakka kaikille pinnoille

The PPG logo and Delfleet are registered trademarks of PPG Industries 
Ohio, Inc. Bringing innovation to the surface is a trademark of PPG 
Industries Ohio, Inc. 
© 2014 PPG Industries, all rights reserved.

PPG on kehittänyt korkealuokkaisen 
Delfleet F3913 2K UHS Kirkaslakan 
vastaamaan erityisesti hyötyajoneu-
vomaalauksen tarpeisiin.

F3913 on korkealuokkainen 2K UHS 
Kirkaslakka, jolla aikaansaadaan erino-
mainen kiilto ja laadukas sekä kestävä 
lopputulos. Delfleet UHS kirkaslakka 
voidaan ruiskuttaa Delfleet, Deltron tai 
Envirobase tuotteiden päälle.

Tuote on helppo käyttää myös laa-
joilla ja epäsäännöllisillä pinnoilla. Se ei 
lähde valumaan herkästi ja se soveltuu 
erinomaisesti myös raidoituksiin. Delfleet F3913 UHS Kirkaslakan ominaisuudet ja hyödyt

Ominaisuus

VOC alle 420 g/l

Helppo käyttää 

Erittäin korkea kiintoainepitoisuus

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet 
kun käytetään HVLP tai 
matalapaineruiskuja

Erinomainen läpikuivuminen ja 
lujuus 

Voidaan käyttää liuotin- ja 
vesiohenteisten pohjamaalien päällä

Hyöty

Vastaa kaikkia EU:n VOC direktiivejä

Ei vaadi erillistä käyttökoulutusta

Materiaali- ja kustannussäästöjä

Erinomainen juoksevuus takaa tasaisen 
pinnan ja kiiltävän lopputuloksen

Hyvät hiontaominaisuudet jopa uunituksen 
jälkeen

Yksi kirkaslakka kaikkiin tarkoituksiin

DELFLEET® F3913 - 

Korkealuokkainen UHS Kirkaslakka

Coran kokemukset ja käyttövinkkejä F3913 tuotteelle

Coran käyttövinkkejä F3913 tuotteelle:

Kovetetaan käyttäen vain F3276 kovetetta.
Sekoitussuhde 3:1:0,5-1.
Ohentamalla 1 osa ruiskutuksesta tulee todella vaivatonta.
Ruiskutetaan 2 kerrosta. Kerrosten välillä 10 minuutin välihaihdunta.

 

Tuote oli todella helppo ja nopea ruiskuttaa, pinta kastui helposti. Tuote tarjoaa 
todellista hyötyä raskaankaluston suurien pintojen maalareille. Lopputulos oli erit-
täin kiiltävä ja pinta oli sileä. 

Cora Akatemia kouluttaa! 
 
16.10.2015 PPG Delfleet koulutus 
(TAKK, Tampere) 

Koulutuksessa perehdytään maalausohjeis-
tuksiin ja tehdään käytännön harjoituksia 
tuotteilla. Saat syventävää tietoa mm. 
PPG Delfleet pohjamaaliuutuuksista, pin-
tamaaleista, sekä Rapid Repair System 
-korjausjärjestelmästä. Lisäksi esittelyssä 
Delfleet F3913 UHS kirkaslakka.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:  
 
Jani Salminen (kouluttaja) 
Puh. 040 900 6541 tai  
jani.salminen@corarefinish.fi 
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Suuri Finixa 
syyskampanja

3+1 - Osta 3 tuotetta, saat  neljännen 
veloituksetta!

Kampanja jatkuu 30.11.2015 saakka. 
3+1 kampanja koskee vain ilmoitettuja tuotteita. Ostaessasi 3 samaa 
tuotetta saat neljännen tai edullisimman tuotteen veloituksetta.

Finixa hiomalaikka ”punainen”  
Ø 150 mm - 15 reikää, 100 kpl / laatikko

Tuotenumero Karkeus
SPDA080 P80 
SPDA0120 P120 
SPDA0150 P150 
SPDA0180 P180
SPDA0240 P240 
SPDA0320 P320 
SPDA0400 P400 
SPDA0500 P500 
SPDA0600 P600 
SPDA0800 P800 
SPDA1000 P1000
SPDA1200 P1200
SPDA1500 P1500 
SPDA2000 P2000 

Finixa Premium hiomalaikka ”vihreä”  
Ø 150 mm - 15 reikää, 100 kpl / laatikko

Tuotenumero Karkeus
SFDA080 P80 
SFDA0120 P120 
SFDA0150 P150 
SFDA0180 P180
SFDA0240 P240 
SFDA0320 P320 
SFDA0400 P400 
SFDA0500 P500 
SFDA0600 P600 
SFDA0800 P800 
SFDA1000 P1000
SFDA1200 P1200
SFDA1500 P1500 
SFDA2000 P2000 

SPFA hiomapaperi ”softback”
Rulla: 114 mm - 25 m  
Arkki: 114 mm - 125 mm

Tuotenumero Karkeus
SPFA0150 P150 
SPFA0180 P180
SPFA0240 P240 
SPFA0320 P320 
SPFA0400 P400 
SPFA0500 P500 
SPFA0600 P600 
SPFA0800 P800 
SPFA1000 P1000

Cora Refinish järjesti toukokuussa kaksipäiväisen PPG 
Delfleet raskaankaluston maalausmenetelmät -koulutuk-
sen Tampereella, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen ti-
loissa. Koulutukseen osallistui tällä kertaa kymmenkunta 
maalaamoiden ammattilaista Suomen suurimmista kori- 
ja runkotehtaista sekä raskaankaluston maalaamoista. 

Koulutuksessa käsiteltiin useita erilaisia raskaankaluston 
maalausrakenteita sekä eri nopeudella toimivia korjauspro-
sesseja raskaankaluston vaativiin kohteisiin.

F4942 akryylipohjamaalia käytettiin märkää-märälle mene-
telmällä paloauton pohjamaalauksessa. F4942 pohjamaalin 
pinnan laatu on kuivuttuaan todella korkea - pinta on kiin-
teä ja kiiltävä. Tästä johtuen pintamaali ei imeydy lainkaan 
pohjamaaliin, eikä aiheuta mitään poikkeavuuksia valmiissa 
pintamaalikerroksessa, ei edes kiiltävissä pintamaaleissa. 

Myös PPG Delfleet F3111 UHS Premium sideaine joutui 
kovan paikan eteen. Koulutuksessa suoritimme vanhan pa-
loauton ylimaalauksen käyttäen F3111 mattapintamaalia. 
Lopputulos oli täydellisen tasainen matta. 

 

PPG Delfleet Rapid Korjausmaalausjärjestelmä ylitti no-
peudellaan muut aiheet. Hiontaväri kuivui 25 minuutissa 
20°C:ssa hiontakuivaksi ja pintaväri puolestaan 40 minuu-
tissa 20°C:ssa niin, että siitä pystyi ottamaan roskat pois. 
Kiiltoaste pintamaalissa säilyi tälläkin nopeudella korkeana.

PPG raskaankaluston raidoitusmenetelmä vesiohenteisil-
la tuotteilla herätti paljon innostunutta keskustelua. Käy-
timme PPG A600 raidoituslisäainetta vesiohenteisen PPG 
Envirobase värin joukossa parantaaksemme entisestään 
pinnan kovuutta ja teipattavuutta. Moni totesi, että PPG:n 
vesiohenteinen raidoitusmenetelmä on jopa nopeampi, 
kuin liuotinpohjaisella tuotteella. Hajuttomalla tuotteella 
työskentely on lisäksi miellyttävämpää. Raidoituksen vii-
meistelimme tuoteuutuudella, F3913 UHS Kirkaslakalla.

Raskaankaluston töissä on tärkeätä, että tuote on helppo 
ja nopea ruiskuttaa - F3913 UHS Kirkaslakka on tätä. Pinta 
kastui todella helposti ja lakka tasottui pinnalle hyvin. Kiilto-
aste oli PPG tuotteille tyypillisen korkea. Koulutuksessa kä-
siteltiin lisäksi maalikalvon oikeaoppista rakentamista sekä 
vaativien pintojen (esim. alumiini ja muovi) oikeaoppista 
esikäsittelyä. 

Toukokuussa 2015 lyijyllisten maalien käyttö päättyi Euroo-
pan talousalueella, mistä syystä PPG on valmistanut kolme 
uuttaa korkean peittokyvyn pigmenttiä Delfleet tuoteper-
heeseen korvaamaan aikaisemmat lyijyä sisältäneet pig-
mentit. Perehdyimme myös näiden pigmenttien ominai-
suuksiin ja kromaattisen kartaston käyttöön. Lyijyttömien 
pigmenttien korkea peittokyky yllätti monet osallistujat.

Seuraava PPG Delfleet koulutus järjestetään 16.10.2015. 
Tästä ja muista tulevista Cora Akatemian koulutuksista 
löydät lisätietoa kotisivuiltamme Koulutus-osiosta.

Cora Akatemia: PPG Delfleet koulutus 21.-22.5.2015

Kuvassa (vas.) Ari Tuominen, Henri 
Tuominen, Niko Tuominen, Markku 
Vataja, Jarmo Välimaa, Tanel Täht, 
Risto Uusivirta ja kouluttaja Jani 
Salminen.

Voiko oikeasti märkää-märälle 
maalauksen lopputulos olla vastaava, 
kuin kovillekin pohjille tehtynä?
Kyllä voi. Tämä todistettiin PPG 
Delfleet koulutuksessa.
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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”. 

Coraväri Oy © 2015

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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

Finixa syyskampanja

3+1 - Osta 3 tuotetta, saat neljännen 
veloituksetta!

Kampanja jatkuu 30.11.2015 saakka.  
(Lisää kampanjatuotteita s. 15)

FOL40 Suojakalvo 

SPT13 (13 mm x 50 m)
SPT17 (17 mm x 40 m)
SPT25 (25 mm x 37 m)
SPT05 Finixa flexi (15 mm x 25 m) 

SPT Vaahtomuoviteipit

SOF20 Puhdistusliina
330 mm x 420 mm 
200 kpl / laatikko

Kuvan EQU70 
Suojakalvoteline on 
tilattavissa erikseen. 
Tuote ei kuulu 
syyskampanjaan. 

4 m x 200 m


