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Uusilla työmenetelmillä parempaan tuottavuuteen

Uusilla työmenetelmillä parempaan
tuottavuuteen

Fokor Oy luottaa PPG Selemixin
laatuun

Totuttujen työtapojen ja -menetelmien päivittämisellä on
mahdollista kasvattaa maalaamon tuottavuutta. Välillä on
hyvä tarkistaa, ovatko nykyiset työmenetelmät ja tuotteet ajan tasalla, tai olisiko työnjärjestelyissä tehostamisen mahdollisuutta.

Fokor Oy on perustettu vuonna 1985 jatkamaan SP-Korit
Oy:n 1969 alkanutta autokorituotantoa Forssassa. Forssassa
valmistetaan vuosittain noin 500 korirakennetta. Kevyesti
eristettyjen korien ohessa yrityksen valikoimaan kuuluu myös
elintarvikekuljetuksiin soveltuvia ATP-luokitettuja koreja
ja kontteja. Yhtiön liikevaihto on noin 11,5 M€. Markkinaalueita ovat kotimaan lisäksi Skandinavia ja Baltian maat sekä
Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 50 %.

Maalaustöiden prosesseja ja työmenetelmiä kannattaa
tarkastella riittävän kriittisesti ja säännöllisesti. Pienilläkin
muutoksilla voi vaikuttaa töiden läpimenoon ja sitä kautta
tuottavuuteen.
Oman toiminnan arviointi ja muutosten toteuttaminen jää valitettavan usein päivittäisten kiireiden jalkoihin. Jokainen toimintaympäristö on erilainen ja omansa, ja sitä muokkaavat monet ulkoiset
seikat. Kaikkia asioita emme pysty muuttamaan, mutta
asioita joihin voimme vaikuttaa, on kuitenkin runsaasti.
Työ- ja toimintatapamuutokset saattavat olla välttämättömiä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuka tekee
mitä, milloin, millä tavoin - ja millä välineillä? Nämä ovat
seikkoja joita maalaamon johtajan tulisi tarvittaessa myös
muuttaa, kun uusia menetelmiä ja tuotteita otetaan käyttöön.
Lehtemme tässä numerossa kerromme uusista tuotteista,
menetelmistä ja myös muutosten tuomista vaikutuksista
tuottavuuteen. Ota sinäkin tarkasteluun näistä ne, jotka
koet soveltuvan teille parhaiten, ja tartu rohkeasti toimeen.
Cora Refinish Oy

Tom Sandell
toimitusjohtaja

Fokorin ja Cora Refinishin yhteistyö alkoi 2000-luvun alkupuolella. Viimeisin uusi maalausprojekti on ollut Fokorin valmistamien jalkarunkojen pinnoitus. Yritys valmistaa ja maalaa
tämän vuoden loppuun mennessä noin 100 kappaletta jalkarunkoyksiköitä. Fokorin toimitusjohtaja Hannu Peltomaa antoi
tiedot aikataulusta ja materiaalikulutuksesta, joiden pohjalta
Fokorille valittiin toimivin tuote ja taloudellisin menetelmä.
Fokorin jalkarungot on valmistettu raudasta, joka kulkee sinkopuhalluslinjan läpi ennen pinnoitusta. Koska pinnoitteelta
vaadittiin hyvää tarttuvuutta ja kestävyyttä sekä maalausprosessilta tehokkuutta, paras tuotevaihtoehto oli Selemix Direct
to Metal (DTM) pintamaali. Selemix DTM on polyuretaanipohjainen ”kertamaali”, jossa on sekä pohja- että pintamaali
samassa tuotteessa. Aika- ja kustannussäästöjä saatiin, kun
runko voitiin maalata yhdellä ruiskutuskerralla valmiiksi, eikä
pintoja tarvinnut ensin pohjustaa erillisellä pohjamaalilla.

Karikon Autohuolto Oy maalaa pian USI Italian valmistamissa tiloissa

Mikkelissä toimiva Karikon Autohuolto Oy valitsi laitteistotoimittajakseen Cora Refinish Oy:n ja luottaa laadukkaisiin USI Italian valmistamiin maalaamolaitteisiin.
Karikon Autohuolto kuuluu Alppila-yhtiöihin, joka on autopalveluihin keskittynyt konserni. Toimitiloista löytyy maalaamo- ja korikorjaamon lisäksi huoltokorjaamo, pesupalvelut sekä rengashotelli.
Karikon Autohuollon elokuussa 2015 avattuihin toimitiloihin asennetaan USI Chronotech Dynamic maalauskammio.
Tehokkaasti suorakaasupolttimella lämmitettävä maalauskammio vähentää kuivausaikaa sekä kaasunkulutusta ja
lisää maalaamon tuottavuutta. Maalauskammioon asennetaan paineilmalla toimiva ajoramppi ja Herkules ajoneuvonostin.
Lisäksi maalaamoon tulee kaksipaikkainen USI Fastech esikäsittelytila sekä maalien sekoitushuone. Maalaamolaitteiden asennus alkaa joulukuussa 2015.

Ruiskutuslaitteeksi valittiin Gracon korkeapaineruisku ja Graco Pro XP statistiikkapistooli. Selemix DTM toimii hyvin sähköstaattisessa maalauksessa, eikä materiaalia päädy lattialle tai
ruiskutussumuna ilmaan.
Maalaamon toiminta tehostui entisestään, kun Fokor
otti käyttöönsä ProcessManager-varastohallintajärjestelmän. ProcessManagerin avulla tuotetilauksiin käytettyä työaikaa säästetään huimat 99 %. ”Fokor on
ollut erittäin tyytyväinen Cora Refinishin tarjoamiin ratkaisuihin ja Selemix-tuotteisiin”, sanoo Hannu Peltomaa.
*Päivitys 10.12.2015: Artikkeliin korjattu Fokor Oy:n taustatiedot,
liikevaihto sekä viennin osuus liikevaihdosta.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskukseen hankittiin USI Italian esikäsittelytila
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus valitsi toimittajakseen
Cora Refinish Oy:n, ja USI Italian valmistamat maalaamolaitteet.
Laajan toimitilojen uudistusprojektin yhteydessä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus hankki maalaamoon neljän autopaikan USI Fastech esikäsittelytilan. Pölynpoistovarret
ja Herkules-nostimet löytyivät jo entuudestaan, joten ne
hyödynnettiin uudessa esikäsittelytilassa.
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Kouvolan Aikuiskoulutuskeskukseen hankittiin USI Italian esikäsittelytila
Lisäpotku tehokkuuteen menetelmäuudistuksesta ja ProcessManagerista
Esittelyssä edulliset Unilux tuotteet
Naisia automaalausalalla
UV-kuivattavat maalit yleistyvät - valitse työhön oikea kuivain
Sumurajat sulavat kiillottamatta!
Odotettu uutuus - DP6000 2K Pikapohjamaali
Edulliset ja supersuositut RosAuton manuaalipesurit
USI Italia maalauskammiot
Finixa tuote-esittely
Kurat kuriin nanolisäaineella
Herkules kampanja
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USI Fastech esikäsittelytila on mahdollista jakaa kauko-ohjatuilla verhoilla. Verhoilla erotetuilla autopaikoilla pystytään suorittamaan eri työvaiheita joustavasti, joten toteutus soveltuu erinomaisesti opetuskäyttöön.
Uudistus paransi sekä maalaamon toimivuutta että koko
yleisilmettä.
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Unilux tarjoaa laajan valikoiman edullisia tuotteita korjausmaalaukseen. Valikoimasta löytyy
erilaisia pohjamaaleja, kovettajia, kirkaslakkoja, ohenteita, täyteaineita ja rasvanpoistajia.
Tuotteet ovat helppokäyttöisiä, korkealaatuisia ja viimeisimpien säännösten mukaisia.
Henkilökunta ProMan
käyttöönottoperehdytyksessä.

Lisäpotku tehokkuuteen menetelmäuudistuksesta ja
Process Managerista
Työmenetelmäuudistus ja Process
Manager vauhdittivat Lappeenrantalaisen Automaalaamo Jukka & Hytti
Oy:n tuloksentekoa.
”Yrityksen liikevaihto on kasvanut yli
10 prosenttia ja kasvanut euromäärä
on jäänyt lähes suoraan tulokseen. Liikevaihdon kasvusta huolimatta palkkakulut ovat matalammat. Lisääntynyt
työmäärä on siis saatu tehtyä entistä
lyhyemmässä ajassa. Yrityksen tehokkuus on parantunut. Myös materiaalin
kulutus suhteessa tehtyyn työmäärään on laskenut. Tehostamisen seurauksena tulos on kasvanut yli 100 %”,
sanoo toimitusjohtaja Tomi Turunen.
Kuinka tämä kaikki on saatu aikaiseksi? Turusen mukaan kiitos kuuluu
ammattitaitoiselle ja joustavalle henkilökunnalle, sekä Cora Refinishin
-porukalle, jotka ovat ehdottaneet
uusia menetelmiä ja välineitä maalaamon arkeen.
Automaalaamo Jukka & Hytissä on
ollut käytössä monenlaisia työjakoja.
Joskus kaikki maalarit tekivät omat
työt alusta loppuun. Välillä oli kolme
kolmen maalarin tiimiä, jotka päättivät työnjaon keskenään.
Uudessa rytmityksessä vain yksi mies
ruiskuttaa molemmissa kahdessa USI
Cronotech maakaasumaalauskammiossa. Ruiskutusvuoro vaihtuu kahden
maalarin kesken kahden viikon jak-
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soissa. Kuusi maalaria pohjustaa ja
valmistelee autot ruiskutusta varten
valmiiksi. Yksi mies, usein Tomi itse,
hoitaa viimeistelyn. Näin läpimenoa
on saatu kasvatettua, kun ruiskuttaja
ottaa kammioon samalla kertaa useita autoja/useita auton osia. Samalla
säästyy materiaalia, esimerkiksi kirkaslakkaa menee vähemmän roskiin,
kun kaikki lakataan kerralla.
”Oikean värivariaation valinta tehdään PPG Rapid Match -kameralla hyvissä ajoin pohjustustöiden alkaessa.
Tarvittaessa ruiskutetaan etukäteen
värimalli. Kun auto on kammiossa, on
oikea sävy valmiina käytettäväksi. Ja
aina maalauksen yhteydessä ruiskutetaan sävymalli omaan arkistoon”, kertoo Turunen.

nen itse näkee koko ajan kuvaruudulta töiden etenemisen ja kiireellisyysjärjestyksen, tuumii toimitusjohtaja
Tomi Turunen.
Maalaamon tunnusluvut 9 kk / 2015
ovat upeat:
myyntituottojen kasvu
+ 11,6 %
materiaaliostot		
+ 3,9 %
muuttuvat henkilöstökulut - 8,5 %
muut muuttuvat kulut
- 7,8 %
tulos			
+117,5 %

Ilmakuivuva Unilux HS kirkaslakka

Unilux HS Clear Coat 70 Extra 2:1

HS Air Dry Clear Coat

Helppokäyttöinen HS kirkaslakka. Perinteinen 2:1 sekoitussuhde HS kovetteen kanssa antaa lakalle erinomaisen ruiskutustuntuman. Valittavissa on kaksi kovettajaa maalaustarpeen mukaan, Standard ja Fast.

Unilux on kehittänyt uuden ilmakuivuvan kirkaslakan, joka
vastaa markkinoiden vaatimuksia nykyaikaisesta kirkaslakasta.

Samat kovettajat käyvät myös Unilux HS Surfacer hiomaväreille. Hiomaväriä on saatavana keski- ja tummanharmaana.
HS Surfacer hiomapohjamaali on erittäin täyttävä ja se on
helppo hioa.

Ilmakuivuvan kirkaslakan hyödyt:
- nopeat kuivumisajat alhaisissa lämpötiloissa
- kiillotettavissa jo 60 minuutin jälkeen
- vähemmän energiakuluja
- ruiskutuskammion tehokkuus nousee lyhentyneiden kuivumisaikojen ansiosta.

Unilux kampanja!

Pikalakka kampanja!

5 litraa lakkaa + 5 litraa kovettajaa + 3,5 litraa hiomaväriä
Yhteishintaan 245 € (alv 0 %)

1 litra lakkaa + 1 litra kovetetta + 1 litra ohennetta
Yhteishintaan 65 € (alv 0 %)

Kampanjatuotteet
HS Clear Coat 70 Extra 2:1
HS Hardener 60 Fast
HS Hardener 60 Standard
HS Surfacer 40 black
HS Surfacer 40 gray

Tar
jo

us:

245

€

Kampanjatuotteet
HS Air Dry Clear Coat
HS Hardener Air Dry Standard
HS Thinner Air Dry Standard
HS Thinner Air Dry Fast

Tar
jo

us:

65

€

Cora Akatemia koulutukset
Cora Akatemia järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta
asiakkaillemme. Cora Akatemia -koulutuksissa on aiheina yhden kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmä ja taloudelliset työtavat sekä PPG:n
uutuustuotteet.

Maaliskuussa 2015 käyttöön otettu
ProcessManager ”online” -varastonhallinta vapauttaa tilaamiseen kulunutta aikaa työtekoon. PPG maalitoimittaja Röyskö Oy täydentää varastoa
sitä mukaa kun tavaraa kuluu. Tehokasta työaikaa ei myöskään menetetä
siksi että jokin tavara olisi loppu, koska on unohdettu tilata.
”ProMan” käyttöönoton yhteydessä selkeytetty tuotevalikoima myös
osaltaan selkeyttää työn suorittamista
ja vähentää virheitä ja uusintatöiden
määrää. Nettipohjainen työnseuranta puolestaan vapauttaa työnjohdon
tuottavampaan työhön, koska jokai-

Unilux HS kirkaslakka

Kevään 2016 koulutuskalenteri julkaistaan seuraavassa Cora Asiakaslehdessä.
Cora Akatemia -koulutuksiin kannattaa ilmoittautua
hyvissä ajoin, sillä paikkoja on rajallinen määrä.

Tulevat koulutukset
18. - 19.2.2016 PPG yhden kovettajan järjestelmä & UVpohjamaali
Tomi Turunen tyytyväisenä Cora
Refinishin kanssa toteutettuihin
muutoksiin.

14. - 15.4.2016 PPG Delfleet koulutus
Koulutukset järjestetään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa.
Kouluttajana Jani Salminen.
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Naisia automaalausalalla
Autoalalla toimii tänä päivänä aiempaa enemmän naisia. Ala houkuttelee myös opiskelupaikkana, etenkin
nuorten koulutusohjelmissa.

”TTS Rajamäellä automaalariksi
opiskelevista noin 10-15 % on naisia. Naisten osuus aikuiskoulutuspuolella on pysynyt samana, mutta
nuorisopuolella on ollut viimevuosina kasvua”, kertoo automaalauksen
opettaja Henri Leminen.

UV-kuivattavat maalit yleistyvät - valitse työhön oikea kuivain
Haastattelimme neljää alalla toimivaa naista, ja kuulimme heidän kokemuksiaan työskentelystä perinteisesti miehisellä alalla.

IRT UVA PrepCure kuivaimet –
oikea tuote oikeaan paikkaan
Euroopassa jo suuren suosion saavuttaneet UV-kuivattavat maalituotteet
yleistyvät myös Suomessa. Ominaisuuksiltaan UV-maalituote poikkeaa
kuitenkin perinteisestä kovettajalla
kuivattavasta tuotteesta, jonka johdosta UV-kuivaimen tekninen suorituskyky ja ominaisuuksien merkitys
korostuu. UV-maalituote, jota ei kuivateta riittävästi UV-valolla, jää pysyvästi pehmeäksi.
Eri laitevalmistajien kuivaimia vertailtaessa kannattaa aina tarkistaa laitteen
kuivausteho.

Nea Hauhia
Danin Huolto & Rengas Oy

Maarit Komi
Automaalaamo Julkunen Oy

Vertailu on helppoa, sillä suurempi
teho tarkoittaa suurempaa kuivausalaa
ja takaa kuivan lopputuloksen myös
pidemmältä kuivausetäisyydeltä.

Kuivaimen kaksi kasettia on mahdollista kohdistaa kulmittain, jolloin hankalienkin kohteiden (esim. kulmavauriot)
kuivaaminen helpottuu.

Suoritin automaalarin- ja korikorjaajan perustutkinnot Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa, jonka jälkeen
olen toiminut alalla 4 vuotta. Värikaara Oy:llä olen työskennellyt 3 vuotta.

- koko käsiteltävä alue tulee valaista UV-lampulla 4 - 5 minuuttia, jotta
saadaan riittävä UVA-voimakkuus ja
varmistetaan tasainen ja laadukas kuivaustulos.

Heikompitehoisella kuivaimella kuivausala pienenee, ja katvealueiden
syntyminen on todennäköistä.

IRT UV-kuivain nopeuttaa kuivausaikojen lisäksi töiden läpimenoa, sillä UVlamppu on heti käyttövalmis - ei tarvitse odottaa lampun lämpenemistä.

Ennen UV-kuivaimen käyttöä kannattaa tutustua laitteen valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.

Yhdellä lampulla varustetun IRT kuivainkasetin (1000 W UV “A”) kuivausala 50 cm kuivausetäisyydeltä on jopa
1 m x 1 m.

Kun kuivataan UV-lampulla, on huomioitava että
- lampun etäisyys kuivattavasta paneelista on 50 cm.
- tehokkaampi ja isompi lamppu mahdollistaa suuremman alueen kuivauksen.

Anni Virtanen
Värikaara Oy

Valmistuin automaalariksi tänä vuonna
Stadin ammattiopistosta, minkä jälkeen olen työskennellyt Danin Huolto & Rengas Oy:llä. Opintoihin kuului
harjoittelujaksoja, ja lisäksi olen työskennellyt kesäisin maalaamossa.

Opiskelin
Etelä-Savon
ammattiopistossa automaalauksen koulutusohjelmassa. Tämän jälkeen olen
työskennellyt alalla 5 vuotta, mistä
Automaalaamo Julkunen Oy:llä 3,5
vuotta.

Lähdin opiskelemaan alaa, sillä autot
ovat aina kiinnostaneet minua. Opiskeluryhmässäni oli yli puolet naisia. Minusta ala sopii kaikille, jotka pitävät fyysisestä työstä, omaavat hyvät hermot
ja ovat luonteeltaan tarkkoja. Kaikki ei
mene aina ”niin kuin Strömsössä”, ja
joskus voi joutua uusimaan työn.

Lähdin alalle, sillä olen tehnyt paljon
töitä käsilläni ja ollut kotona mukana
remontoinneissa. Olen myös kiinnostunut autoista. Opiskelijaryhmässäni
oli noin puolet naisia. Nainen pärjää
alalla mainiosti, jos on oma asenne
kohdallaan, hyvät hermot ja huumoria
mukana. Työ on välillä fyysistä, joten
peruskunnon on oltava hyvä.

Opiskellessani olin ryhmän ainoa nainen, mutta autokorikorjauksen puolella meitä oli kaksi. Ei ole mitään syytä,
miksi nainen ei voisi toimia alalla. Työ
on fyysistä, mutta naiset pärjäävät
työssä ihan yhtälailla kuin miehetkin.
Jotta alalla pärjää, on oltava tietenkin
kädentaitoja. Lisäksi täytyy asennoitua siihen, että töitä tehdään miesten
kanssa.

Työn paras puoli on, että saa tehdä töitä itsenäisesti. Töitä tehdään kuitenkin
tiimissä, joten aina voi kysyä työkaverilta tai pyytää tarvittaessa apua.

Hienointa työssäni on, että ei tarvitse
miettiä miltä näyttää kun menee töihin. Pidän siitä, että voin tehdä töitä
käsilläni, työ on itsenäistä ja siinä kehittyy koko ajan.

Parasta on, kun onnistuu työssään ja
asiakkaallekin tulee hyvä mieli. On hienoa nähdä oma työn jälki.
PPG tuotteista mieluisin on DP5000
hiomaväri. Tuote on ylittänyt odotukset
joka tavalla, erityisesti olemalla nopea.
Uusista laitteista tärkeimmäksi koen
Herkuleksen pölynpoistojärjestelmän
ja
Tomuri-ilmanvaihtojärjestelmän.
Molemmat helpottavat työskentelyä
suunnattomasti.

Mieleisin uudistus on ollut ProcessManagerin tilausjärjestelmä. Aiemmin
tuotteet saattoivat loppua kesken,
mutta nyt tätä ongelmaa ei ole. Kunhan käyttää järjestelmää oikein eli
muistaa skannata viivakoodinlukijalla
tuotteen hyllystä käyttöön.
Opiskelin TTS Rajamäellä automaalarin perustutkinnon, jonka jälkeen
olen ollut Cora Refinish Oy:llä jakelumyyjänä noin 1,5 vuotta.
Tänä päivänä naisia on yllättävänkin
paljon alalla. Opiskeluryhmässäni naisia oli noin kolmannes ja nykyisistä
asiakkaistamme naismaalareita pelkästään PK-seudulla on kymmenkunta. Moni maalaamo palkkaa mielellään naisia, sillä he ovat usein tarkkoja
työssään.

Inka Krauel
Cora Refinish Oy
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Omassa työssäni parasta on sen sosiaalinen luonne. Pidän asiakkaiden

Uusin tuote, mihin olen tutustunut, on
PPG:n UV-pohjamaali. Tuotteen nopeus teki vaikutuksen. UV-pohjamaalin
käyttö- ja kuivumisominaisuudet nopeuttavat työskentelyä valtavasti.

auttamisesta pulmatilanteissa ja uskon, että omasta koulutuksestani on
tässä työssä valtavasti hyötyä. Lisäksi
työssäni on mahdollisuus jatkuvaan
itsensä kehittämiseen ja oppimiseen.

Suosittu IRT UVA 2 PrepCure 4 laite on
varustettu kahdella UV-kasetilla, ja sen
kuivausala on jopa 1,7 m x 1 m.

Hyvää Joulua!
Cora Refinish Oy toivottaa kaikille asiakkailleen
rauhallista joulunaikaa ja menestyksekästä Uutta Vuotta!
Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulukortti- ja lahjarahat
Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen kotimaan lapsille.

Oma lempituotteeni on PPG:n vesivärilinja. Envirobase tuotteiden laajuus
ja sävytarkkuus ovat huippuluokkaa.
PPG tuotteet kehittyvät jatkuvasti ja
tuotevalikoima on aina ajanhermolla.
Pidän myös Finixan tuotesarjasta, ja
niissä on hinta-laatu suhde kohdallaan.
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UU

Sumurajat sulavat kiillottamatta!
PPG:n uudet häivytysohenteet

TU

US

Odotettu uutuus - DP6000 2K Pikapohjamaali
!

Tuote haihtuu nopeasti, mikä nopeuttaa koko työprosessia. Sumuraja sulaa
helposti ja rajasta ei jää jälkeäkään.
Rajan kiillotus on usein täysin tarpeetonta.

D8731 Aerosoli häivytysohenne ja
D8430 Häivytysohenne tarjoavat
mutkattoman ja käyttäjäystävällisen
häivytysmenetelmän. Häivytysohenne on saatavilla sekä purkissa että
aerosolipullossa.

Uusi ja monipuolinen häivytysohenne
on paras valinta, kun halutaan helppokäyttöinen tuote ja laadukas lopputulos.

Ruiskulla häivytyksen hallinta on optimaalisin, kun taas aerosolissa häivytysohenne on heti käyttövalmis. Lisäksi
aerosolipullossa tuote säilyy käyttökelpoisena pitkään, jolloin materiaalia ei
mene hukkaan eikä aikaa kulu ruiskun
puhdistamiseen.

UU

Coran käyttökokemukset ja -vinkit: D8430 ja D8731 häivytysohenteet
Tuote oli erittäin varma käyttää, sillä se ei ollut herkkä valumaan.

TU

Ota käyttöön alan nopein menetelmä!
Tässä on tuote, jota maalarit ovat
odottaneet jo pitkään. Pohjamaali, joka on valmis hiottavaksi vain
tunnin kuivumisen jälkeen.
DP6000 pohjamaali kuivuu yli puolet nopeammin kuin muut pohjamaalit. Yhden kerran ruiskutusmenetelmällä, missä välihaihdunta on
hyvin lyhyt tai sitä ei tarvita lainkaan, tuote on valmis hiottavaksi
vain tunnin ilmakuivauksen (1520°C) jälkeen.
Koska uunitusta ei tarvita, myös
maalaamon energiankulutus vähenee.

DP6000 pohjamaalien kolmesta
harmaan sävystä (valkoinen, keskiharmaa, tummanharmaa) pystytään sekoittamaan jokaiselle pintamaalille parhaiten sopiva sävy,
mikä nopeuttaa työskentelyä ja
vähentää materiaalin kulutusta.

US

!

DP6000 pohjamaali tuo nopean ja
helppokäyttöisen ratkaisun, kun
korjaustyö on suoritettava lyhyessä
ajassa. Lisäksi tuotteen aikaa säästävät ominaisuudet nopeuttavat
työnkiertoa ja lisäävät maalaamon
tehokkuutta.

DP6000 pohjamaali kuuluu PPG:n
yhden kovettajan järjestelmään ja
se aktivoidaan samalla kovetteella
kuin premium kirkaslakat, DP4000ja DP5000 pohjamaalit sekä UHS
DG suorakiiltosävyt. Kompakti
tuotelinja vähentää varastoitavien
tuotteiden määrää.

Aikaa kului vähemmän, koska häivytysohenne haihtui nopeasti.
Materiaalia kului vähemmän. Tuote sulatti sumurajan tehokkaasti, jolloin kerroksia ei tarvittu yhtä
montaa kuin yleensä.
Korjausalue oli nopea ja helppo kiillottaa.
Paras lopputulos saatiin ruiskuttamalla ohuita kerroksia.

Lakan sumurajan häivytys - kerralla maaliin
1. Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti.
2. Hio maalattava alue koneella P500800 karkealla hiomalaikalla. Käytä
P800 karkeutta (esim. Mirka Gold Soft)
Envirobase-värin häivytysalueella.
3. Märkähio lakattava alue P10002000 karkeuksilla. Käytä P3000 karkeaa Finixa Foam Disc- tai Mirka Abralon
hiomalaikkaa lakan häivytysalueella.
Käytä epäsäännöllisten ja ahtaiden
alueiden hionnassa Finixa SBR20-30
tai Mirka Mirlon Total Harmaa (UF)
- Beige (MF) hiomapaperia ja Finixa
POL70 hiomatahnaa.
Suojaa häivytysalue suojapaperilla
(1-3 kpl), jotta maali- tai lakkasumu ei
pääse häivytysalueelle. Pyri pitämään
paperi irti pinnasta.

kaamisen” eli lakan reuna saattaa lähteä rullaamaan. Poista ensimmäinen
suojapaperi.

Jos toinen lakkakerros ruiskutetaan
liian pitkälle, se ei tartu hyvin ja kiillotettaessa lähtee irtoamaan pohjasta.

5. Ruiskuta ensimmäinen lakkakerros
P1000-2000 karkeuksilla hiotun alueen rajaan saakka. Ruiskuta häivytysalueelta poispäin, jotta saadaan mahdollisimman hento häivytysraja. Poista
toinen suojapaperi.

7. Poista häivytysalueen suojaus ja
”sulata” häivytysraja hyvin ohuilla
kerroksilla (n. 1-2) D8430 häivytysohennetta tai D8731 aerosoli häivytysohennetta.

6. Ruiskuta toinen lakkakerros P3000
karkeudella hiotun alueen puoliväliin
saakka. Älä ruiskuta alueen reunaan
asti tai ylitä reunaa.

P800 EB värin
häivytysalue

P1000-2000

Ennen kiillotusta kannattaa varmistaa, että kiillotettava alue on läpikuiva
(esim. IR-kuivaus).

Coran käyttökokemukset ja -vinkit: DP6000 Pikapohjamaali
DP6000 on erinomainen tuote lisäämään maalauskammion käyttöastetta, sillä saman päivän aikana
pystytään hoitamaan pohjamaalaus, pintojen hionta ja päällemaalaus - kaikki ilman uunitusta tai IRkuivausta.
DP6000 pohjamaalilla saadaan todella kiinteä ja sileä pinta. Myös
kuivakalvonvahvuus on hyvä, mita-

tut kalvonvahvuudet olivat 72-120
mikronia. Tuote ei nostattanut vanhoja maalikerroksia näkyviin.
Coran käyttövinkit
1. Ruiskuta ensimmäinen kevyt
kerros
2. Välihaihdunta 40-60 sekuntia
3. Ruiskuta toinen märkä kerros
4. Haihduta 0-30 sekuntia
5. Ruiskuta märkä kerros

Käytä D8716 pikaohennetta 7:1:2
sekoitussuhteella.
Huom! Kun käytät D8716 pikaohennetta, IR-kuivausta tai uunitusta ei suositella.

Ominaisuus

Hyöty

Kuivuu 1 tunnissa.

Nopea työmenetelmä lisää maalaamon tehokkuutta.

Soveltuu yhden ruiskutuskerran menetelmään.

Helppokäyttöinen.

Ei vaadi uunitusta.

Auttaa vähentämään energiankulutusta ja kustannuksia.

Kuuluu PPG:n yhden kovettajan järjestelmään.

Kompakti tuotelinja, vähemmän varastoitavia tuotteita.

Hyvät hiontaominaisuudet.

Erittäin helppo hioa, eikä tuote tuki laikkaa.

P3000

P500-800 EB väri

4. Ruiskuta Envirobase-väri läheltä
pintaa ja häivytysalueesta poispäin,
jotta ruiskutussumua ei mene häivytysalueelle. Jos ruiskutussumua
päätyy häivytysalueelle, se voi kiillotettaessa aiheuttaa häivytysrajan ”kar-
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Esittelyssä edulliset ja supersuositut RosAuton manuaalipesurit
”Mini Super” 160

Vesi- ja liuotinpesuri ”Mini Star” 165
Manuaalipesureiden huippu on tietysti vesi- ja
liuotinpesuri, jossa on yhteenrakennettuna pesurit 160 ja 177X.

SATAjet® 5000 B

Mini Super 160 manuaalipesuri
liuotinpohjaisille maaleille.
Mini Super 160 mahtuu kapeutensa
puolesta pieneenkin tilaan!
Automaattinen kanavapuhaltimen
käynnistys. Esipesu kierrätetyllä ohenteella, jolloin säästyy liuotinainetta.
Loppuhuuhtelu puhtaalla liuottimella.

YHTÄ MONIPUOLINEN
KUIN SINÄ
Mitä tahansa maalaatkin: Uusi huipputehokas maaliruisku on
juuri sitä mitä tarvitset. Kohteesta, ympäristön lämpötilasta, ruiskutuspaineesta tai -etäisyydestä riippumatta – SATAjet 5000 B
asettaa uudet standardit monipuolisuudelle.
Koe uusi laatu.

Hinta: 954 € (alv 0 %)

U

U
UTU

Hinta: 1990 € (alv 0 %)

www.sata.com/SATAjet5000B

S!

Vesi- ja liuotinpesuri
”Speedy Clean” 135

Vesipesuri ”Mini Water” 177 X
Manuaalipesuri vesiohenteisille maaleille.
Voidaan yhdistää vesijohtoon, jolloin puhdasta vettä
on aina saatavilla.
Pesurissa voidaan käyttää
erilaisia vesipohjaisten maalien pesuaineita tai pelkkää
vettä. Sisältää veden ja maalijätteen erotteluastian.

Hinta: 900 € (alv 0 %)
Speedy Clean 135 Minipesuri on tarkoitettu
nopeaan ruiskun puhdistamiseen esim. värin
vaihdon yhteydessä.
Kun pesuri sijoitetaan kammioon, säästetään
turhaan liikkumiseen kuluvaa työaikaa sekä
minimoidaan maalauskammioon mukana
kulkeutuvien roskien määrä.
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SATA-tuotteiden maahantuoja ja jälleenmyyjä:

Hinta: 1290 € (alv 0 %)
Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

FI-Advert SATAjet 5000 B.indd 4

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
puh. 010 8210 100
fax. (09) 8256 6555
sähköposti: cora@coravari.fi
internet: www.coravari.fi
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Esittelyssä USI Italia maalauskammiot

Miten vertailen maalauskammiotarjouksia?

USI Italia maalauskammioiden laajasta mallistosta löydät yrityksellesi sopivimman
vaihtoehdon.
Kaikissa USI Italian kammiomalleissa lämpöteho on mitoitettu Suomen talvisia olosuhteita varten ja ilmanvaihto voimassa olevien asetusten mukaisiksi. Kaikissa malleissa on sama kammiorakenne ja puhallinteho, mutta ohjaustekniikassa,
lämmitystavassa ja ohjelmoitavuudessa on eroja.

Mallisto

Alla on esitetty joitakin avainkohtia, joita
on hyvä vertailla päätöstä tehdessä.

MASTER
CHRONOTECH Dynamic
• pehmokäynnistys tulo- ja poisto- • taajuusmuuttajaohjatut puhal-

CHRONOTECH Elite –
malliston lippulaiva

•

Perustoiminnot ja ominaisuudet kuten Dynamic mallissa ja lisäksi:

•
•

moottorissa (ei taajuusmuuttajia)
painesäätö peltimoottoriohjatulla säätöpellillä
ohjauskeskus mekaanisilla painikkeilla ja valitsimilla, perustyövaiheet
työvaiheina ruiskutus - haihdunta
- kuivaus - jäähdytys.

•

•
•
•

timet
DGTouchLite kosketusnäytöllinen ohjauskeskus, pyörimisnopeusohjaus tulo- ja poistomoottorissa, ruiskutusilman käytön
mukaan ohjautuva energiansäästövaihe
työvaiheet ohjelmoitavissa
painesäätö poistopuhallinmoottorin taajuusmuuttajaa säätämällä
etähallinta- ja päivitystoiminnot
internet-yhteydellä huolto- ja
tukitoimenpiteitä varten.

•
•
•
•
•
•

laajempi DGTouch-ohjauskeskus
WINDOWS käyttöjärjestelmällä.
automaattinen painesäätö
automaattiset huoltoväli- ja suodatinvaihtoilmoitukset
huoltohistorian tallennustoiminto
ja suodattimien käyttöaikaseuranta
vika-analyysitoiminto
energiakulutuksen- ja työajan
seurantamahdollisuus.

Suomessa voimassa oleva SFS 3358 standardi* edellyttää,
että ruiskumaalauskaappien suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan lisäksi kansainvälisiä standardeja, joista SFS-EN 13355 koskee yhdistettyjä ruiskutus- ja kuivauskaappeja.
Ruiskumaalauskaapissa tulee olla esimerkiksi ilmavirtauksen valvontalaitteet, akkuvarmennettu poistumisvalo sekä
vähintään kaksi poistumisovea. Voimassa olevien standardien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen
ostajalle huomattavia lisäkustannuksia, muutostyötarpeita
ja viiveitä.
*SFS 3358 Maalaus ja maalin kuivaus. Tilat, käyttö, huolto
ja sammutuskalusto 2008

Ilmanvaihto
Yllä mainitut standardit edellyttävät, että ruiskumaalauskaapin pystysuoran ilmalaskeuman nopeus on keskimäärin
0,3m/s.
Laskentaesimerkki:
Jos maalauskammio on kooltaan 8 m x 4 m, on pinta-ala
32 m2. Tarvittava ilmanvaihtoteho tuntia kohden saadaan
kertomalla 32 m2 x 0,3 m/s x 3600 s = 34.560 m3/h.

•
•
•
•

eristeenä.
Lattiaritilöiden painonkeston (pyöräkuorman) tulee
olla vähintään 800 kg.
Ovien ikkunoiden tulee olla laminoitua turvalasia ja kehysrakenne tiivis ja metallinen.
Suositus valaisinmäärän suhteen on viistovalot (katto),
seinävalot ja nurkkavalot.
Lämminilmakehittimen ja ruiskutustilan välille pitää
asentaa tyyppihyväksytty REI120 palorajoitin.

Turvalaitteet ja valvonta, poistumisovet ja
lukitus
EN 13355 mukaan ruiskumaalauskaapissa tulee olla esimerkiksi ilmavirtauksen valvontalaitteet, akkuvarmennettu
poistumisvalo sekä vähintään kaksi poistumisovea. Poistumisovien lukitus tulee olla hätäpoistumistien oviin soveltuva.
Voimassa olevien standardien noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa laitteen ostajalle huomattavia lisäkustannuksia, muutostyötarpeita ja viiveitä.

Lämpöteho

Asennus, rahti ja vakuutus

Suomen talvisista olosuhteista johtuen on tärkeätä, että
lämpötehon tarve arvioidaan oikein. Yllä kerrotun esimerkin (n. 35 000 m3/h) ilmanvaihtomäärään lämmittäminen
edellyttää noin 300 kW öljykehitintä tai noin 280 kW suorakaasupoltinta. Ulkolämpötilan ollessa -20oC , tulee silti
saavuttaa +20oC ruiskutuslämpötila täydellä ilmanvaihtoteholla, mikä tarkoittaa vähintään 40oC lämpötehontarvetta (∆T 40oC) ruiskutusvaiheessa.

Kuuluuko asennus hintaan? Entä rahti ja vakuutus? Jos
kuuluu, niin missä laajuudessa? Tarvitaanko ostajalta apuasennustyövoimaa?

Riittävän ja tasaisen ilman lämmittämisen varmistamiseksi
sekä energiakulutuksen minimoimiseksi on lisäksi suositeltavaa että laitteessa on lämmön talteenottojärjestelmä.
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Kammiorakenne
• Seinä- ja ovirakenteissa tulisi olla mineraalivilla lämpö-

Jälkimarkkinointi ja huolto
Mistä hankit vuosien saatossa tarvittavat varaosat ja saat
teknisen tuen? Mistä apua ongelmatilanteissa?
Huomioi piilevät kulut ja kustannukset, valitse sitten oikein, ja hoida laiteasiat kerralla kuntoon USI Italia maalaamolaitteilla.
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Finixa tuote-esittely
Hiomapaperit
Finixa hiomalaikka
”punainen”
Ø 150 mm - 15 reikää,
100 kpl / laatikko
Karkeudet: P80-P2000
Punainen hioo
- nopeammin
- pidempään
- tukkeutumatta
- vanhat ja uudet pinnat
- pohjamaalit, kirkaslakat
ja polyesterikitit.

Finixa tuotteiden menekki kasvaa
Finixa pyyhepaperi SOF60-62
- soveltuu kaikenlaisiin töihin
SOF60 Finixa 3-kertainen pyyhepaperi,
sininen (400 mm x 370 mm, 1000 kpl/rulla)
SOF61 Finixa 2-kertainen pyyhepaperi,
valkoinen (365mm x 240mm, 952 kpl/rulla)
FINIXA tuoteryhmän myynnin kasvu
jatkuu vahvana.

Suojakalvot
FOL40 – maalia sitova Finixa suojakalvo

Vuonna 2015 myynnin kasvu ylittää
jo 75 %!

Kasvu 2014

Finixa Premium hiomalaikka
”vihreä”
Ø 150 mm - 15 reikää,
100 kpl / laatikko
Karkeudet: P80-P2000
Vihreä hiomalaikka
- erinomainen hiontatulos
- erittäin hyvä kestävyys
- täydellinen konehiontaan
- ei tukkeudu
- tarkka ja oikea hiomaaineen syvyys.

SPFA Finixa hiomapaperi
”softback”
Rulla: 114 mm - 25 m
Arkki: 114 mm - 125 mm
- kääntöpuolen vaahtomaisen
materiaalin ansiosta paine kohdistuu tasaisesti
- soveltuu myös hiotun pinnan
puhdistamiseen
- soveltuu hyvin pyöreiden,
koverien ja kuperien muotojen
hiomiseen
- estää reunojen puhkihiomisen.

Pyyhepaperit
SOF20-21 Finixa
rasvanpoistopyyhkeet
SOF21 Finixa puhdistuspyyhe
(300 mm x 380 mm, 500 kpl / rulla)
SOF20 Finixa puhdistuspyyhe
(330 mm x 420 mm, 200 kpl / laatikko)
- suuri imukyky
- soveltuu vesi- ja liuotinpohjaisille
pesuaineille
- nukkaamaton ja silikonivapaa.
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Kasvu 2015

Kurat kuriin nanolisäaineella
FOL40 Finixa Premium suojakalvo, valkoinen,
vahvuus 10 µm (400 cm x 200 m)
- läpikuultava kalvo, jossa printti maalia sitovan
puolen tunnistamiseksi
- riittävän staattinen suojatakseen ruiskutussumulta
- taiteltu ja helppo käsitellä.

FOL43 – Finixa suojakalvo kosteusläikkiä
ehkäisevällä pinnoitteella

SPP2000 lisäaine perustuu nanoteknologiaan ja vähentää
pintajännitystä, jolloin maalipinnasta tulee vettä- ja likaa
hylkivä.
SPP2000 lisätään maaliin tai lakkaan. Se on suunniteltu
helpottamaan ja nopeuttamaan erityisesti isojen pintojen
pesua ja huoltoa.
Nanolisäaineen ansiosta pinta säilyy pidempään kiiltävänä
ja se on erittäin helppo puhdistaa. Edes normaalit autoteipit eivät ota pintaan kiinni.
Nanolisäaineen käyttö vähentää pesuaineiden kulutusta
sekä nopeuttaa pesuprosessia, joten ajansäästön lisäksi
tuote tukee ympäristöystävällistä toimintaa.

FOL43 Finixa Premium suojakalvo,
lila, vahvuus 15µm (400 cm x 150 m)

Nanolisäainetta suositellaan käytettäväksi seuraavien tuotteiden kanssa (vain viimeiseen ruiskutuskerrokseen):

- sisäpuolen pinnoite estää valkoisten kosteusläikkien
syntymisen
- erinomainen maalin imeytymiskyky
- helppo leikata ja käsitellä
- staattisesti varattu, suojaa ruiskutussumulta.

Pintamaalit 10 %
Nexa Autocolor P498 pintamaalit
Delfleet F3113/4 pintamaalit
Selemix 7-110, 7-550, 7-53x pintamaalit

Finixa ”kestosuosikki”!

Kirkaslakat 6 %
Nexa Autocolor P190-1280 kirkaslakka
Delfleet F3460 ja F3913 kirkaslakat

SPP2000 nanolisäaineen hyödyt:
- kiiltävämpi lopputulos
- hylkii vettä- ja likaa entistä tehokkaammin
- korkeampi korroosionsuoja
- vähentää pesuaineiden kulutusta
- nopeuttaa pesuprosessia.

GCN Nitriilikäsine, sininen (100 kpl / laatikko)
- hyvä istuvuus ja työskentelymukavuus
- hyvä liuotinkestävyys
- vahvistetut sormenpäät lisäävät kestävyyttä.
Tuotenumero
GCN08 		
GCN09 		
GCN10 		

Koko
M
L
XL

Seuraa meitä Facebookissa!
Coran tapahtumista kerrotaan Facebook-sivuillamme.
Lukeminen ei edellytä omaa FB-tiliä ja/tai kirjautumista.
Coran Facebookiin pääset mm. kotisivuillamme olevasta
linkistä.
Jos sinulla on Facebook-tili, voit ”tykätä” tai ”seurata” sivujamme, jolloin näet julkaisumme uutisissasi ja voit myös
kommentoida tapahtumia.
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CORA Refinish
Asiakaslehti

Loppuvuoden Herkules-kampanja
Kun tilaat 31.12.2015 mennessä, saat
IRT PrepCure -kuivaimen kaupan päälle!

Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.
CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

IRT1 PrepCure infrapunakuivain kampanjaetuna.
Käsikäyttöinen, teline ja ajastin tilattavissa erikseen.
1000W, 230V.

Esikäsittelytilan pölynpoisto kuntoon

corarefinish.fi

HERKULES HEXA-COMB-T2W pölynpoistopuomi

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.

Tilausnumero: HEXA-COMB-T2W
- turbiini 1.3 kW / 230, seinäasennusyksikkö
- nivelpuomi 5 m
- Hexagon amppeli, jossa paineilma,
pölynpoisto- ja sähköulosotot
- työkalu- ja letkupidikkeet
- paineilma / pölynpoistoletkut
tilattava erikseen (5 m/7 m/9 m).
Hinta: 5 650 € (alv 0 %) toimitettuna.
Asennuksen voi tarvittaessa
tilata erikseen.

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 © 2015

Esikäsittely- ja viimeistelytöiden
ergonomia kuntoon
HERKULES K900-21 nostin
Tilausnumero: K900-21
Suoraan lattialle asennettava paineilmanostin.
Nostin voidaan asentaa myös kiskoille tai
upotettuna. Nostokyky 2,5 t.
Hinta: 4 500 € (alv 0 %) toimitettuna.
Asennuksen voi tarvittaessa tilata erikseen.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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