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Pohjustus - Valmiina - Nyt!

Pohjustus - Valmiina - Nyt!

SKKL tiedottaa

Maalaamot etsivät jatkuvasti uusia tapoja korjausprosessien nopeuttamiseksi, samalla vähentääkseen työn kustannuksia. Nykyaikaisissa korjausmaalaustuotteissa kuivaainepitoisuus on korkea ja riittoisuus jo nyt erinomaisella
tasolla, joten kehityksen painopiste onkin monissa tuotteissa pitkälti kuivumisaikojen lyhentämisessä.

WinCabaksen viimeiset päivät

Perinteinen pohjamaali saa nyt rinnalleen ja valikoiman
täydentämiseksi vielä entistä nopeamman vaihtoehdon,
UV-kuivattavan hiontavärin.
Uudet UV tuotteet voidaan kuivata erittäin nopeasti UVvalon avulla ja ne tuovat merkittäviä kustannussäästöjä
verrattuna perinteisiin tuotteisiin ja kuivaustekniikoihin.
Ruiskutus tapahtuu ilman välihaihduntaa ja lyhyen, vain
4-5 minuutin kuivauksen jälkeen, tuote on valmis hiomista
varten.
Lue lisää lehtemme tässä numerossa PPG:n UV-kuivattavasta hiontaväristä, jonka merkittävä energian- ja materiaalin säästö takaa maalaamon kannattavuuden. Tutustu
samalla uusiin UV-kuivainmalleihin niin pysyt edelleen kehityksen kärjessä.
Hyvää ja menestyksekästä loppuvuotta,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Pitkään työn alla ollut auto- ja vakuutusalan yhdessä neuvottelema korikorjausten ja maalauksen laskentajärjestelmän uudistustyö on saavuttamassa erään merkittävän
etapin. Vanhan WinCabaksen ”uusi laskelma” -toiminto
ei ole enää käytössä 1.4.2015 alkaen. Vanhoja, aiemmin
tehtyjä laskelmia, voi vielä selata ja muokata.

SKKL on kiertänyt Prestia Oy:n kanssa ympäri maata perehdyttämässä korikorjaamoita ja maalaamoita uuteen
järjestelmään, sekä pyrkinyt aktivoimaan yrittäjiä hakeutumaan Cabas-kursseille ja ottamaan järjestelmän käyttöön.

Tässä numerossa:
SKKL tiedottaa: WinCabaksen viimeiset päivät
Asiakasesittely: Roin Kone- ja Automaalaus Oy
CABAS perehdytystilaisuudet
PPG uutuus: D8082 UV-Kuivattava Pohjamaali
PPG PaintManagerin apuohjelmat
PPG uutuus: Delfleet F3913 UHS Kirkaslakka
PPG:n ratkaisulla eroon turhista purkeista!
IR:llä nopeasti läpikuivaksi ilman laadun kärsimistä
Celette uutuuksia
Asiakasesittely: Automaalaamo T. Kurvinen Oy
Metropolia Motorsport Formula Engineering
Virtual Paint: Ruiskutustekniikan virtuaalinen koulutusjärjestelmä
Kaksi kuivainta - Yksi laite: IRT COMBI 4-1 IR-UVA 1
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SKKL pyrkii myös tiedottamaan jäsenistöään hyvissä ajoin
kaikista alaa koskevista muutoksista ja tälläkin tavoin auttamaan jäsenliikkeitään saamaan etulyöntiaseman kiristyvillä markkinoilla.

Käytännön ongelmia ovat aiheuttaneet vakuutusalan turhankin tiukat hintavaatimukset lähinnä maalausmateriaalin
hinnoittelussa. Näissä neuvotteluissa yritysten pitää pysyä
päättäväisinä ja tiedostaa kannattavan elinkeinotoiminnan
katevaatimukset.
Nyt myös pelkästään alihankintamaalaustakin tekevän
yrityksen on ilmoitettava maalausmateriaalihintansa sekä
muut veloitusperusteensa yhtiöille. Jotta maalaamon toiminta vastaisi tämän päivän vaatimuksia, tulisi maalaamolla olla käytössään vähintään Cabas Paint, jonka avulla
korikorjaamo voi siirtää maalauserittelyn sähköisesti maalaamoon ja maalaamo pystyy lisäämään suoraan laskelmaan mm. tarvittavat häivytykset, maalaamossa tehtävät
listojen, kahvojen, ym. irrotus- ja asennustyöt, sekä saamaan niistä asianmukaisen korvauksen.

Pysyäkseen mukana alaamme koskevassa yhä kiihtyvässä
muutostahdissa on yritysten hoidettava osaamisensa ja
ohjelmistonsa ajan tasalle. Voidakseen määritellä käytetyt työajat, maalatut pinta-alat, saadut veloitukset, jne. on
korjaamolla/maalaamolla oltava siihen räätälöity ohjelmisto.
Maalimaahantuojilla on tarjolla varastonhallintaan ja materiaalimenekin seurantaan sopivia ohjelmistoja. SKKL on
kehittänyt yhdessä Prestia Oy:n kanssa Paint Plan ohjelmiston, jonka avulla hoituvat käytännössä kaikki maalaamon laskutus- ja työaikakuviot. Ohjelmistoon on nyt myös
kehitetty integraatio uuteen Cabas-ohjelmaan.

Uutta Cabas-järjestelmää on jo käytetty aktiivisesti muutaman kuukauden ajan parissa sadassa yrityksessä ja ohjelmisto on todettu toimivaksi sekä asianmukaiset maalausajat määritteleväksi. Tietenkin jotain pieniä yksityiskohtia
pitää vielä hioa, mutta ohjelmistotoimittaja on koko kehitysprosessin ajan toiminut kiitettävän aktiivisesti ja pyrkinyt jatkuvasti parantamaan ohjelmiston toimivuutta.

Tämä merkitsee useimmissa maalamoissa vuositasolla
varmasti useiden tuhansien eurojen veloitusta töistä, joita
useimmat ovat tähän asti tehneet ”talkoilla”. Oikein toimiva yhteistyö korikorjaamon kanssa lisää molempien menestymismahdollisuuksia ja sujuvoittaa päivittäisrutiineja.

- Sivu 2:
- Sivu 4:
- Sivu 5:
- Sivu 6:
- Sivu 8:
- Sivu 9:
- Sivu 10:
- Sivu 11:
- Sivu 12:
- Sivu 13:
- Sivu 14:
- Sivu 15:
- Sivu 16:

SKKL:n puheenjohtaja
Vesa Vaihinen Cabas
perehdytystilaisuudessa
Vantaalla.

SKKL:n jäseneksi pääset liittymään osoitteessa www.skkl.fi
Lisätietoja ohjelmistoista saat osoitteesta www.prestia.fi
Cora Refinish Oy jälleenmyyjineen on aktiivisesti ollut
mukana tilaisuuksien järjestelyissä ja auttanut näin asiakasmaalaamoitaan kehittämään toimintojaan ja menestymään kovenevilla markkinoilla.

Vesa Vaihinen
Puheenjohtaja
SKKL

Suurimmat ongelmat on havaittu olevan yrityksillä, jotka eivät ole olleet SKKL:n jäseniä ja eivät näin ollen ole
saaneet mitään tietoja alojen välisten käytäntöjen muutoksista, eivätkä myöskään opastusta veloitusperusteiden
laskennasta. Nämä yritykset ovat monesti määritelleet
veloituksensa pelottavan alhaisiksi vakuutusyhtiöiden luoman neuvottelupaineen alla. Monilla näistä yrityksistä on
myös virheellinen mielikuva, että ”ei tämä minua koske”.
Vakuutusala ei panosta enää omiin kiertäviin tarkastajiinsa,
vaan haluaa jatkossa toimia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat koko vahingon haltuunottoprosessin
sovitulla tavalla ja hoitavat sähköisen vahinkotarkastuksen
suoraan yhtiön järjestelmiin. Kaikki vahinkoon liittyvä viestintä, kuten laskutusluvat, omavastuut, jne. tullaan myös
hoitamaan laskentajärjestelmän kautta - sähköposteja ei
jatkossa enää lähetellä.

Envirobase High Performance Xirallic® -tuotteiden menekkiosuus
Monet OEM valmistajat käyttävät Xirallic® pigmenttejä pyrkimyksissään
luoda uusia värisävyjä ja erottua kilpailijoistaan.
PPG:n Envirobase High Performance
Xirallic -sekoitussävyt on valmistettu
samaa Xirallic® pigmenttiteknologiaa
käyttäen, kuin OEM valmistajien värit,
joten ne takaavat parhaan mahdollisen
täsmäävyyden korjausmaalauksessa.

PPG:n Envirobase High Performance
Xirallic -sekoitussävyt ovat, monista
kilpailijatuotteista poiketen, koostumuksiltaan voimakkaasti tiivistettyjä ja
tämän johdosta erittäin riittoisia.
PPG Envirobase tuotteiden myynnistä
Suomessa Xirallic -tuotteiden osuus kokonaisvolyymistä onkin vain 0,65 %.
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CABAS perehdytystilaisuudet

Asiakasesittely: Roin Kone- ja Automaalaus Oy
Roin Kone- ja Automaalaus Oy on Rovaniemellä toimiva
täyden palvelun kolarikorjaamo ja maalaamo. Yritys on
palvellut Rovaniemellä asiakkaitaan jo 15 vuotta suorittaen kaikki työt saman katon alla, eli kolarikorjaukset tarkistuksesta luovutukseen.
Toimitusjohtaja Eerik Jussila on luonut yritykseensä nuorekkaan toimintaympäristön sekä yhdistänyt tähän erittäin
ammattitaitoisen henkilökunnan. Tämä on yksi vankoista tukipilareista, joilla Roin Kone- ja Automaalaus Oy on tullut
tunnetuksi asiakkaiden keskuudessa. Eerik Jussilalla on itsellään myös maalarin tausta ja hän on toiminut maalarina aina
Kiirunassa saakka.
Yrityksessä työskentelee neljä henkilöä, jotka suorittavat noin
1100 - 1400 maalausta vuodessa.

A-Väri Ay:n, myyjät saivat Eerikin vakuutettua PPG tuotteiden
laadusta ja nopeudesta.
Eerik oli yllättynyt PPG tuotteiden sävytarkkuudesta ja huippuluokan karttamalleista, joiden kaltaisiin hän ei ollut törmännyt vuosiin. ”Pojat, miksi ette aikaisemmin ole tarjonneet PPG
tuotteita meille?”, todettiin ensimmäisen PPG maalauspäivän jälkeen. Myös Prophet II Spektrofotometri sai huikeata
palautetta Roi:n maalareilta.
PPG tuotteilla tavoitteisiin - nopeasti & laadukkaasti
PPG Deltron Progress UHS DG 6000 sarja sai maalareiden
suut jäämään auki - vain 10 minuutin uunituksen jälkeen maalattu osa voitiin kiinnittää paikoilleen autoon. ”Täähän on todella nopeaa maalia”, kuului maalareiden suusta.
PPG tuotteilla myös maalauskammiossa vietetty aika saatiin
puolittumaan. PPG:n vesiohenteisen Envirobase High Performance maalin ruiskutukseen käytetty aika haihdutuksineen oli noin 4 minuuttia. Vastaava aika kului PPG Deltron
Progress UHS DG D8173 kirkaslakan ruiskutukseen, jonka
jälkeen kuivaukseen kului 15 minuuttia.
Maalattavana kohteena oli keskiluokan farmarimallisen ajoneuvon takaluukku, jonka maalauksen ja haihdutuksen Eerik
arvioi kestävän noin 50 - 60 minuuttia. Arvio perustui aiempaan kokemukseen muiden maalijärjestelmien kanssa. PPG:n
tulos oli hiukan alle 25 minuuttia, joten tavoitteena ollut 50 %
ajan säästö saavutettiin ja kammioaika onnistuttiin puolittamaan. Sama tulos toistui jokaisen työn kohdalla.

Kuvassa vasemmalta alkaen:
Jani Salmijärvi, kokemusta alasta 9 vuotta
Eerik Jussila, kokemusta alasta 20 vuotta
Mika Alatalo, kokemusta alasta 15 vuotta ja taskussa mm.
mestarimaalarikoulutus
Kari Orell, autopeltiseppänä 35 vuotta
Yrityksen liikevaihto on noin 850 000 € luokkaa.
Nuorennusleikkauksella toimitilat ja prosessit kuntoon
Roin Kone- ja Automaalaus Oy on tehnyt toimitiloihinsa kuluneen vuoden aikana nuorennusleikkauksen, johon kuului
mm. esikäsittelytilan uusiminen ja uusi maalauskammio. Myös
rakennuksen ilmanvaihto sai uuden nykyaikaisemman toimintamallin. Muutoksia tehdessään Eerik päätti nostaa uudelle
tasolle lisäksi maalaamonsa tuottavuuden ja maalausten laadun. Uudistettujen laitteistojen myötä syntyi tarve uudistaa
myös työmenetelmiä, jotta töiden läpimeno olisi nopeampaa
ja työtulos entistä laadukkaampaa.
Silloin käytössä olleiden Standox- ja De Beer -maalilinjojen
ominaisuudet eivät vastanneet Eerikin tavoitteisiin tuottavuuden kasvattamisen suhteen, mihin kuului mm. nopeammat
tuotteet ja tehokkaammat maalausprosessit. Tavoitteena oli
puolittaa maalauskammiossa vietetty aika ja optimoida materiaalinkulutus. Nämä olivat asioita, joihin PPG tuotteet ja
Cora Refinish Oy tarjosivat ratkaisun.
PPG tuotteet saivat pitkästä aikaa tilaisuuden näyttää huippuominaisuuksiaan myös Pohjois-Suomessa. PPG merkkinä ei
ole ollut pohjoisemmassa osassa Suomea kovinkaan tunnettu, mutta Cora Refinish Oy:n ja Oululaisen PPG jälleenmyyjän,
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Välillä vaihtaminen kannattaa
Eerikin oli todella helppo tehdä päätös uudesta maalintoimittajastaan. Roin Kone- ja Automaalaus Oy allekirjoitti marraskuussa 2014 viisi vuotta kestävän maalintoimitussopimuksen A-Väri Ay:n ja Cora Refinish Oy:n kanssa. Nyt muutaman
kuukauden yhteistyön jälkeen Eerikillä on erittäin positiivisia
kokemuksia maalintoimittajastaan:
”Laitteet ovat ajan tasalla, Coran kanssa kaikki asiat toimivat
moitteettomasti ja mahdolliset reklamaatiot otetaan tosissaan - materiaalin toimitus huippuluokkaa.”
”Sekä pisteenä i:n päälle, A-Värin Atte on kingi!!”
”Suosittelen PPG tuotteita kaikille, ketkä eivät ole edes ajatelleet PPG:tä vaihtoehtona omaan maalaamoonsa. Tulette
yllättymään.”
Toimistohommissa toimitusjohtaja Eerik Jussila.

ProcessManager -varastohallintajärjestelmää esittelee Tom Sandell (Cora Refinish
Oy). Yleisönä Coran asiakkaita PK-seudun
maalaaamoista ja peltikorjaamoista.

Vuoden ensimmäiset CABAS perehdytystilaisuudet järjestettiin Cora Refinish Oy:llä Vantaalla ja Porissa
Cora Refinish Oy järjesti uuden maalausveloitusohjeiston perehdyttämistilaisuuden Vantaan toimitiloissa 7.1.2015 ja Porissa 14.1.2015, Rita’s Placen tiloissa. Ajankohtainen aihe kiinnosti alan toimijoita - Vantaan tilaisuuteen ilmoittautui yli 30
osallistujaa pk-seudun maalaamoista sekä peltikorjaamoista
ja Porin tilaisuuteen yli 20 osallistujaa.
Tilaisuuksien asiasisällöstä vastasi Vesa Vaihinen Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto Ry:stä (SKKL) ja Seppo Kreivi Prestia
Oy:stä.
Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Cora Refinish Oy:n ProcessManager -varastohallintajärjestelmään ja sen tuomiin etuihin
maalaamoiden / peltikorjaamoiden työprosessien sekä materiaalikulutuksen optimoinnissa.

Kuvassa Vantaan tilaisuuden osallistujia: (vas.) Pedro Pietiläinen (Modyfix Oy), Marko Taskinen (Killer Coating), Albert Andersson (Autokorikorjaamo & Maalaamo Hemi Oy), Jukka Ahonen (Auto-Ahonen
Oy), Kari Lintunen (Espoon Automaalaamo), Jyrki Lampinen (Autopeltikorjaamo Harry Lampinen Oy), Marko Sammalvaara (Air-Maal
Oy) ja Maiju Sammalvaara (Car Paint Center Oy).

Vastaavia Cabas perehdytystilaisuuksia on järjestetty myös
Cora Refinish Oy:n jälleenmyyjien toimesta. Itä- ja KaakkoisSuomen maalaamoille tilaisuudet järjestettiin Joensuussa Autoväri Hirvosen ja Lappeenrannassa Röyskö Oy:n toimesta.
Turun seudulla tilaisuuden järjesti Turun Kymppipalvelu Oy ja
Lohjalla Tarvikekolmio Oy.
Tilaisuuksissa käsiteltiin uutta Vakuutus- ja Autoalan väliseen
käyttöön otettua Cabas- laskentajärjestelmää, sekä perehdyttiin mm. hintojen määrittelyyn, tutustuttiin CABAS Paint
-maalauslaskentaohjelmistoon ja Paint Plan -ohjelmistoon. Lisäksi käsiteltiin maalaamon kannattavuuteen liittyviä asioita.
Jälleenmyyjiemme järjestämistä Cabas perehdytystilaisuuksista tiedotamme kotisivuillamme.

Kuvassa Porin tilaisuuden osallistujia: (vas.) Joni Myllymäki (Someri
Oy), Karri Rantanen (K. Rantanen Oy) ja Harri Someri (Someri Oy),
sekä Seppo Kreivi Prestia Oy:stä.

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 ja kirjaudut ”ystäväksemme”, saat tiedotteen päivityksistä sähköpostiisi ja voit
myös kommentoida tapahtumia.

- 5 - www.corarefinish.fi

UUTUUS!
Make it happen. With PPG

PPG Deltron: D8082 UV-Kuivattava Pohjamaali
Parempi maalaamon kannattavuus
D8082 UV-Kuivattavalla Pohjamaalilla.
Uusinta teknologiaa olevat tuotteet,
jotka voidaan kuivata erittäin nopeasti UV-valon avulla, tuovat merkittäviä
kustannussäästöjä verrattuna perinteisiin tuotteisiin ja kuivaustekniikoihin.

Perinteinen pohjamaali vaatii vähintään 30 minuuttia uunitukseen
ja lähes saman verran kuluu sekoitukseen ja ruiskutukseen välihaihdunnan kanssa. Uusi UV-kuivattava
D8082 ei vaadi haihdutusta kerrosten
välissä ja on valmis hiomista varten
vain 4-5 minuutin UV-kuivauksen jälkeen; työhön kuluu alle 20 % aikaa
ja alle 10 % energiakustannuksia verrattuna perinteiseen pohjamaaliin.
Aika- ja energiasäästöjen lisäksi materiaalia kuluu vähemmän. Tuote on
erittäin taloudellinen käyttää ja ohjeiden mukaan säilytettynä sen käyttöikä

on rajaton. D8082 on helppo ja nopea
ruiskuttaa sekä hioa – lisäksi puhkihionta on hyvin epätodennäköistä.
UV-Kuivattava D8082 on reitti nopeaan ja helppoon töiden läpimenoon,
sekä laadukkaaseen korjausmaalaukseen. Merkittävä energian- ja materiaalin säästö takaa maalaamon kannattavuuden.
D8082 voidaan päällemaalata kaikilla
liuotin- ja vesipohjaisilla pintamaalijärjestelmillä.

D8082 UV-Kuivattava Pohjamaali
Nopein reitti mutkattomaan työn läpimenoon ja
laadukkaaseen korjausmaalaukseen.

D8082 UV-Kuivattavan Pohjamaalin Ominaisuudet & Hyödyt
Ominaisuudet
Suoraan metallille, 1 visiitin tekniikka ilman
välihaihdutusta ja 4-5 minuutin kuivaus

Hyödyt
Erittäin nopea työprosessi ja vain vähän
kammioaikaa - lisää maalaamon tehokkuutta

2 osaa ja rajaton käyttöaika (jos varastoitu oikein)

Ei materiaalihävikkiä, vähentää maalaamon kustannuksia

4 – 5 minuutin kuivaus 400 W UV-lampulla

Ei perinteistä uunitusta, vähentää maalaamon energiankulutusta

Hyvä kalvonvahvuus erinomaisilla hiontaominaisuuksilla

Helppo käyttää ja kestää hyvin hiontaa

Helppo hioa, vaikea puhkihioa

Säästää aikaa & vähentää työn uusimistarpeen riskiä
Energiasäästöjä lyhyemmällä kammioajalla

Aikaa säästävä prosessi käyttäen D8082
Perinteinen pohjamaali

Normaali pohjamaali

UV- pohjamaali

UV- pohjamaali

Säästyvä
aika

Säästyvä
aika

Hionta-aika

Hionta-aika

Kuivausaika

UV-kuivausaika

Ruiskun puhdistusaika

UV-kuivaus ja ruiskun puhdistusaika

Ruiskutusaika

Ruiskutusaika

Peittävän pohjamaalin
sekoitus- ja ruiskutusaika

UV-pohjamaalin sekoitusja ruiskutusaika

Tartuntapohjamaalin
sekoitus- ja ruiskutusaika
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The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Bringing innovation to the surface.™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2013 PPG Industries, all rights reserved.

PPG. OEM- valmistajien ja maalaamoiden valinta.
Jälleenmyyjä:
Cora Refinish Oy
Puh. 010 8210 100
www.coravari.fi

www.ppgrefinish.com
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PPG PaintManagerin apuohjelmat
Site Data Manager
Site Data Manger on ohjelma, joka tekee kaavaohjelmasta automaattisesti
varmuuskopion.
Jos esimerkiksi tietokone rikkoutuu, voidaan kaikki tiedot
siirtää uudelle koneelle. Tärkeätä on ohjata varmuuskopiointi ulkoiselle kovalevylle tai esimerkiksi muistitikulle.
Tarvittaessa alue-edustajasi antaa neuvoja asetusten määrittämisessä.

1. Site Data Managerin
kuvake löytyy tehtäväpalkista / piilotetuista
kuvakkeista.
2. Paina hiiren oikeaa
näppäintä Site Data Managerin kuvakkeen päällä
ja valitse Show.

PaintManager ja InternetUpdate
InternetUpdate on päivitysohjelma, joka automaattisesti
päivittää uusimmat kaavat ja ohjelmapäivitykset tietokoneelle asennettuun PaintManager-kaavaohjelmaan.
Käyttäjällä ei tarvitse olla kuin internet-yhteys ja tarvittava
asiakaskohtainen käyttäjätunnus ottaakseen päivitystoiminnon käyttöönsä. CD-levyllä toimitettavat päivitykset
tulevat jäämään tulevaisuudessa kokonaan pois - uusimmista kannettavista tietokoneista CD-asema puuttuu jopa
kokonaan.
Tietotekniikan kehittyminen ja esimerkiksi nykyisten ns.
älypuhelimien yleistyminen on tuonut mahdollisuuksia
internetin käyttöön jopa syrjäisimmilläkin seuduilla, missä
ei lankaverkkoa enää ole saatavana. Tämä kehitys jatkuu
koko ajan ja yhteydet paranevat pikkuhiljaa.
InternetUpdate kuvake löytyy tehtäväpalkista / piilotetuista kuvakkeista / PaintManager -kaavaohjelman tallennuskansiosta.
Klikkaamalla kuvaketta pääset syöttämään CTS numeron
ja PIN koodin InternetUpdaten rekisteröitymistietoihin.
InternetUpdate käyttäjätunnuksen saat omalta alue-edustajaltasi tai Cora Refinish Oy:n asiakaspalvelusta:
cora@corarefinish.fi

3. Varmuuskopioinnin asetuksia pääset määrittämään kohdasta
Asetukset.

Onko PaintManagerin työn hallinta käytössä?
Onko työn hakeminen ja PaintManagerin toiminta hidasta?
Syynä on se, että PaintManagerin töitä ei ole suljettu. Jos
töitä ei ole suljettu, ohjelma lataa koko työhistorian joka
kerta, kun sekoitetaan väriä.
Työn sulkeminen täytyy tehdä aina, kun auto lähtee - tai
vaihtoehtoisesti voi käyttää Site Data Managerin automaattista työn sulkemistoimintoa. Työt löytyvät edelleen
”suljettu” tilasta, mutta ohjelma ei lataa koko aiempaa
työhistoriaa.
Työn sulkeminen:
1. Avaa Site Data Manager. Valitse Asetukset ja kolmas välilehti: Job Close (työn sulkeminen).
2. Laita rasti kohtaan Use automatic Job Close (työn sulkeminen). Arvioi, miten kauan auto on maks. työn alla (esim. 14 vrk).
3. Valitse Vahvista. Näin sinulla on aina käytössä automaattinen
työn sulkeminen.
Jos auto on pidempään työn alla, valitse PaintManagerista Työt
ja Kaikki tilat.
Avaa ko. työ ja muuta tilaksi Avoin, jolloin työ palautuu listalle.

4. Valitse paikka, mihin varmuuskopiot tallennetaan klikkaamalla
kansio-kuvaketta ja etsi haluamasi tallennuspaikka (muistitikku /
ulkoinen kovalevy). Valitse Vahvista.

F3913 – DELFLEET

®

High Performance UHS Kirkaslakka

Uusi UHS Kirkaslakka on suunniteltu silmälläpitäen raskaankaluston vaativia tarpeita. Tuote on helppo käyttää
laajoilla sekä epäsäännöllisen muotoisilla pinnoilla.

UUTUUS!

Tuote on erittäin kestävä ja laadukas. Se ei lähde valumaan
herkästi ja se soveltuu erinomaisesti myös raidoitustöihin.
Delfleet UHS kirkaslakka voidaan ruiskuttaa Delfleet, Deltron tai Envirobase värimassojen päälle.

F3913 UHS Kirkaslakan Ominaisuudet & Hyödyt
Ominaisuudet

Hyödyt

VOC alle 420 g/l

Vastaa kaikkia EU:n VOC direktiivejä

Helppo käyttää

Ei vaadi erillistä käyttökoulutusta

Erittäin korkea kiintoainepitoisuus

Materiaali- ja hintasäästöjä

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet,
kun käytetään HVLP tai matalapaineruiskuja

Erinomainen juoksevuus ruiskutettaessa
takaa tasaisen pinnan ja kiiltävän lopputuloksen

Erinomainen läpikuivuminen ja kovuus

Hyvät kiillotusominaisuudet heti uunituksen jälkeen

Voidaan käyttää liuotin- ja vesiohenteisten värimassojen päällä

Yksi kirkaslakka kaikkiin tarkoituksiin

Jos auto saapuu uudelleen maalaamoon ja aiempi työ on suljettu tilassa, PaintManager ilmoittaa, että työ on tehty aiemmin.
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PPG:n ratkaisulla eroon turhista purkeista!
Maalaamon ongelma - useita kovetteita ja ohenteita
”Perinteisten menetelmien” käytössä maalaamon haasteena on tarvittavien apuaineiden määrä: 7 kovettajaa + 4 ohennetta = 11 apuainetta
2 apuainetta
5 apuainetta

HIONTAVÄRI

Hidas

Nopea

Lyhytaalto kaikkein tehokkaimpaan kuivaukseen

UVA-kuivaus

Useimmat IR-kuivaimet käyttävät lyhytaaltoista teknologiaa. Lyhytaaltoinen IR tarjoaa myös täyden lämpötehon
välittömästi ja läpäisee maalipinnan pohjaan asti. Materiaali kuivuu sisältä ulospäin, eikä jätä sisäänsä liuottimia tai
kosteutta, jotka voivat aiheuttaa myöhemmin ongelmia.
Kaikki lämpöenergia kohdistuu tehokkaasti kuivattavaan
kohteeseen.

UV-kuivaimilla pystyy kuivattamaan minkä tahansa markkinoilla olevan UV-pohjamaalin ja kirkaslakan (UVA). UVkuivauksen etu ei ole ainoastaan nopeampi kuivuminen
(keskimäärin 2 x nopeampi, kuin IR), sillä myös hiominen ja
kiillottaminen voidaan aloittaa heti, kun kohdat ovat kuivia.

Pintamaali kuivuu infrapunakuivauksella parhaimmillaan
noin 7 minuutissa, kun taas uunikuivauksella aikaa menee
noin 30-40 minuuttia.
Tuote

Ohenne
Kovete

IR:llä nopeasti läpikuivaksi ilman laadun kärsimistä

Ohenne
UHS
pintamaali

LAKKA

4 apuainetta

Esimerkiksi PPG:n uusi UV-kuivattava D8082 pohjamaali ei
vaadi haihdutusta kerrosten välissä ja on läpikuiva 4-5 minuutin UV-kuivauksen jälkeen.

Haihdunta ennen IR-kuivausta

Läpikuiva

Lakka D8173

0-5 minuuttia

8-15 minuuttia

UHS Prima D8024/18/19

10 minuuttia

UHS Progress -suorakiiltopintamaali

5 minuuttia

15 minuuttia (D8715 ohenteella)
6-8 minuuttia *

*IR kuivausajat vaihtelevat sävyittäin.

MÄRKÄÄMÄRÄLLE

Kovete
Hidas

Kovete
Hidas

Medium

Nopea
Medium

Ohenne

PPG:n ratkaisu - Yhden Kovettajan Järjestelmä
1 kovettaja + 3 ohennetta = 4 apuainetta pohjasta pintaan!

MÄRKÄÄMÄRÄLLE

KOVETE
D8302
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Uusi värikäs ulkoasu
Hallittu, dynaaminen grafiikka korostaa innovaatiota, väriä
ja teknologiaa.

SPP2000/E1 Paint Performance Enhancer -lisäaine
SPP2000 lisäaine perustuu nanoteknologiaan ja vähentää
pintajännitystä, jolloin pinnasta tulee vettä- ja likaa hylkivä.
Lisäaineella käsitelty pinta säilyy pidempään kiiltävänä ja
se on erittäin helppo puhdistaa. Normaalit autoteipit eivät
ota pintaan kiinni.
SPP2000 lisäainetta suositellaan käytettäväksi seuraavien
tuotteiden kanssa (vain viimeiseen ruiskutuskerrokseen):

Pintamaalit
UHSLAKAT
OHENNE
D8714
D8713

Uusi logo
Logossa yhdistyy PPG:n sininen logo ja tuore Envirobase
High Performance maalijärjestelmän logo.

PPG uutuus: SPP2000 Paint Performance Enhancer

OHENNE
D8715

HIONTAVÄRI

UHS
Pintamaali

ENVIROBASE® High Performance tuotteiden pakkaus on uudistunut
Envirobase High Performance maalijärjestelmän laadukkaat ja luotettavat tuotteet ovat saaneet uuden yksilöllisen ulkoasun.

Nopea

Pohjamaalit

Vinkki! Infrapunamittarin käytöllä varmistat pellin oikean
lämpötilan ja pinnan täydellisen kuivumisen.

Pintamaalit 10 %
Nexa Autocolor P498 pintamaalit
Delfleet F3113/4 pintamaalit
Selemix 7-110, 7-550, 7-53x pintamaalit
Kirkaslakat 6 %
Nexa Autocolor P190-1280 Kirkaslakka
Delfleet F3460 ja F3913 Kirkaslakat
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UUTUUKSIA!

Celette Naja 3D korinmittauslaite

Celette on uudistanut NAJA korinmittauslaitteen julkaisemalla NAJA 3D version. 3D-versio havainnollistaa entistä
selkeämmin mitatun vauriokohdan siirtymän ja suunnan.

Asiakasesittely: Automaalaamo T. Kurvinen Oy

Naja 3D korinmittauslaitteella voit myös työskennellä tabletin kanssa, joka helpottaa mm. alustan kuvien hyödyntämisen mittaustyössä.

Varastot kuntoon!

helppokäyttöisemmäksi.

Automaalaamo T. Kurvinen Oy toimi pilottiasiakkaana
PPG ProcessManager -varastohallintaohjelman käyttöönotossa. Jo ennen aloitusta oli tiedossa, että vuosien varrella oli hankittu tuotteita sieltä täältä ja osa oli jäänyt
vanhentumaan hyllyjen perälle. Kun varasto käytiin läpi ja
järjestettiin uudelleen, saatiin todellinen kuva ”turhista”
ja osittain vanhentuneista tuotteista.

Viimeisin uutuus, saapuneiden tavaroiden vastaanotto
muutamalla näppäimen painalluksella, on tervetullut parannus ohjelmaan. Tuotteiden viivakoodien avulla varastoon määritettyjen vakiotavaroiden lisäksi on helppo tilata
tuotteita, joita ei normaalisti pidetä varastossa.

Henkilökunnan kanssa käytiin läpi tuotevalikoima ja perustettiin tarvittavat tuotteet järjestelmään. Tuotteiden
kulutus arvioitiin yhdessä ja sovittiin maalaamossa pidettävä minimimäärä jokaiselle tuotteelle. Kerran viikossa
tapahtuva tavarantoimitus ja oikea määrä oikeita tavaroita
johtivat käytännössä varastoarvon putoamiseen. Toimivat
”turhat” tuotteet laitettiin kiertoon ja käytettiin mahdollisuuksien mukaan pois.

Mitattavan pisteen opastusta on 3D-versiossa kehitetty entisestään.

Varastohallinnan helppokäyttöisyys ja sen mukana tullut
järjestys ovat yrittäjä Keijo Kurvisen mielestä olleet suurimmat yllätykset. Lisäksi tilauksen tekemiseen kulunut työaika
voidaan nyt käyttää tuottavaan maalaamotyöhön, koska
tilaus hoituu automaattisesti tavarantoimittajan puolesta.
Maalarit kertovat, että järjestelmän käyttöönotto sujui yllättävän helposti ja nyt muutaman kuukauden käytön jälkeen ei enää edes muista, miten aiemmin pärjättiin ilman
toimivaa varastohallinnanjärjestelmää.
ProcessManager -varastohallintajärjestelmä toi järjestyksen
myös Automaalaamo T. Kurvisen
kaappeihin.

ProcessManager -varastohallintajärjestelmä pystytään yksilöimään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi ja
myös Cora Refinish Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa
ProMa-järjestelmäänsä entistä monipuolisemmaksi ja

Kevään 2015 Cora Events -koulutukset ja tapahtumat
Cora Events -tapahtumat kokoavat alamme toimijoita
yhteisiin tilaisuuksiin. Tapahtumissa on koulutusta, keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuudesta, hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia sekä virkistävää ohjelmaa.

Celette X-Trac
Suosittu Celette X-One minipenkki uudistui vuodenvaihteessa jolloin uusi malli X-Trac korvaa aiemman mallin.
Uutuuksina entistä matalampi rakenne, joka helpottaa madallettujen autojen päälle ajoa, sekä peräti 3 200 kg:n nostokyky.

”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.)
Kevään Cora Akatemia –koulutuksissa aiheina yhden kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmä ja taloudelliset työtavat, sekä PPG:n uutuustuotteet.

Parantuneen nostokyvyn ansiosta X-Trac toimii jopa
jigi-penkin nosturina.
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Cora Akatemia -koulutuksiin kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä paikkoja on rajallinen määrä.

6.3.2015 PPG Envirobase kurssi: Yhden kovettajan järjestelmä
(TAI / Turku), kouluttajana Kari Kinnunen
26. - 27.3.2015 PPG Delfleet kurssi (TAKK / Tampere), kouluttajana Jani Salminen
9. - 10.4.2015 PPG Sävytyskoulutus (TTS Rajamäki), kouluttajana Kari Kinnunen
23. - 24.4.2015 PPG Envirobase kurssi: Yhden kovettajan järjestelmä (TTS Rajamäki), kouluttajana Kari Kinnunen
7. - 8.5.2015 PPG Envirobase kurssi: Yhden kovettajan järjestelmä (TAKK / Tampere), kouluttajana Jani Salminen
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Auton runko
ja aramidiset
sivulevyt.

Kateaihion koneistusta.

nen ja rakenteen yksinkertaistaminen
menettämättä rungon jäykkyyttä.

Metropolia Motorsport
Metropolia Motorsport on opiskelijavetoinen yhdistys, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja
valmistaa vuosittain sähkökäyttöisen
formula-tyyppisen ajoneuvon, jolla
kilpaillaan muita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja vastaan Euroopassa.
Ryhmä koostuu noin kahdestakymmenestä motivoituneesta opiskelijasta. Ryhmän osaaminen on suomen
autoalalla huippuluokkaa ja tiimi onkin saanut useita tunnustuksia vuosien varrella. Tänä vuonna Metropolia
Motorsport -tiimi osallistuu Saksan,
Iso-Britannian, Itävallan ja Espanjan
kilpailuihin. Tiimin tavoitteena on
rakentaa hyvin toimiva ja luotettava
auto, jolla päästään hyviin kokonaispisteisiin.
Cora Refinish Oy on tiimin uusia yhteistyökumppaneita kaudelle 2015.

Nyt rakenteilla olevan kilpa-auton
katteet ja muotit maalataan PPG:n
Selemix-maaleilla. Maalivalinnoissa
ja maalausprosessin teknisissä yksityiskohdissa Metropolia Motorsport
tiimiä opasti Cora Refinish Oy:ltä Kari
Kinnunen.
Kilpailut
Formula SAE / Formula Student -sarja on Yhdysvalloista peräisin oleva
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen kilpasarja. Se perustettiin
1980-luvulla SAE:n toimesta edistämään autoalan insinöörien osaamistasoa ja työllistymistä. Nykyisin sarjaan osallistuu satoja tiimejä ympäri
maailmaa.
Kilpailujen lähtökohtana on mitata
opiskelijoiden valmiutta tuottaa piensarjavalmistukseen soveltuva formula-tyyppinen kilpa-auto. Kilpailuissa ei
mitata pelkästään suorituskykyä, vaan
kokonaisvaltaista projektin toteutusta.

Metropolia Motorsport on vuosien
mittaan panostanut tekniseen osaamiseen, jonka tuloksena on ollut useita palkintoja kilpailujen suunnitteluosiossa.
Aiemmin kilpailuihin saattoi osallistua vain polttomoottorilla varustettu
auto. Vuonna 2010 kilpailujärjestäjät
muokkasivat sääntöjä, jolloin sallittiin
myös sähköautoilla osallistuminen.
Metropolian formulatiimi siirtyi sähköauton suunnitteluun vuonna 2012.
Projekti vietiin loppuun ja todettiin,
että kilpailukykyisen sähköajoneuvon
suunnittelu ja valmistus on mahdollista.
Kuiturakenteet
Formula Student -sarjassa on kautta
aikojen käytetty erilaisia kuitumateriaaleja. Noin kymmenen vuotta sitten Metropolian formulatiimi alkoi
käyttää vahvempia kuituja, kuten hiilikuitua. Viime aikoina on otettu käyttöön myös aramidi, mikä sopii hyvin
sähköautoon sen sähköä eristävien
ominaisuuksien ansiosta. Aramidistä
valmistetaan myös auton katteet, sillä
materiaali on itsessään erittäin joustavaa ja kestää hyvin kilpailujen aiheuttamat rasitukset.
Auton katteet valmistetaan omatoimisesti - jokainen työvaihe muottien
valmistuksen aloituksesta katteiden
maalaukseen tehdään itse. Ainoana
poikkeuksena on katemuottien pastoitus, joka teetetään ulkoisella toimitsijalla.

Laskelmien mukaan näihin tavoitteisiin päästään kiitettävästi rungon
painon pudotessa noin 3 kg ja vääntöjäykkyyden pysyessä samana verrattuna vuoden 2014 autoon (1600
Nm / deg).
Metropolia Motorsportin erikoisuutena vuosien varrella on ollut hybridirunko, jossa teräsputkirunkoon on
liitetty kantaviksi rakenteiksi komposiittiset sivu- ja pohjalevyt. Tänä vuonna on lisäksi rungon takaosassa vastaavanlainen kerroslevyrakenne, joka
parantaa alustan tuentaa. Komposiittirakenne myös keventää autoa ja

antaa kuljettajalle lisää turvaa. Lisäksi
ratkaisulla saadaan rungon etuosaan
yksinkertaisempi rakenne korvaamalla sääntömääräisiä putkia komposiittirakenteilla.
Aiempina vuosina kuljettajalle jäänyttä katvealuetta pienennettiin muokkaamalla ajoasentoa pystymmäksi.
Ergonomia hiottiin sopivaksi vertailemalla eripituisten kuljettajien luonnollisia ajoasentoja muuttamalla penkin,
polkimien sekä ratin sijoitusta.
Rungon rakennuksessa käytetään hyväksi hitsausjigejä, 5 mm:n teräksestä valmistetuilla teräslevyillä voidaan
lukita putket paikalleen hitsauksen
ajaksi. Rungon valmistuksen tole-

Vuoden 2014 auto - katteet
pohjamaalattuina.

ranssi on pieni, sillä virheet rungossa
aiheuttavat huomattavia ongelmia
auton kokoonpanossa. Putket laserleikataan lopulliseen muotoonsa,
mikä helpottaa niiden kohdistamista
toisiinsa. Valmistustarkkuus todennetaan lopuksi tekemällä 3D-skannaus.
Tänä vuonna leikkaukset tehtiin ensimmäistä kertaa laserin leikkuulinjan
mukaisesti takaamaan parempi istuvuus.
Suuri urakka on vielä edessä mutta
uskomme kovan työn tuottavan tulosta!
Kristian Helin
Team Manager
Metropolia Motorsport ry

VIRTUALPAINT® - Ruiskutustekniikan virtuaalinen koulutusjärjestelmä
WES Workshop Equipment Systems
on tuonut markkinoille uuden todellisen tuntuisen ruiskumaalaussimulaattorin, jonka tekniikka opettaa ja arvioi
maalaustaitoja.
Järjestelmä liittää ohjelmiston avulla
yhteen maalausruiskun ja suurikokoisen monitorin, luoden ruiskumaalauksesta tutun ympäristön. Nopea
ja helposti toistettava harjoitustyö ja
sitä seuraava välitön näkyvä palaute
takaavat tehokkaamman ja nopeamman oppimisen.
Ei materiaalikuluja tai laiteinvestointeja. Säästää rahaa ja ympäristöä,
sekä mahdollistaa nopean ja usealle
oppilaalle tarjottavan ruiskumaalausharjoittelun luokkahuoneympäristössä.

Edistyksellinen opetus
Opeta ja optimoi ruiskutustekniikkaa
luokkahuoneympäristössä.
Saat välittömän palautteen suorituksesta:
- Kalvonpaksuus
- Ruiskutusnopeus, -etäisyys ja -asento
- Ruiskutuspaine ja suutinkoko
- Tehokkuus ja materiaalihukka
Matalammat kustannukset

Ympäristöystävällisempi

- Vähentää maali- ja tarvikekustannuksia opetustilanteissa
- Ei varaa maalauskammiota opetuskäyttöön
- Ei kulu aikaa valmisteluun tai puhdistukseen

- Ei tarvetta maaleille tai kemikaaleille
- Virtuaalimaailmassa myös sähkönkulutus on vain murto-osa todellisen
työympäristön kulutuksesta.

Runko
Maalivalinnoissa ja maalausprosessin teknisissä yksityiskohdissa Metropolia Motorsport tiimiä opasti Cora Refinish Oy:ltä Kari Kinnunen (vas).
Kuvassa Karin kanssa tiiminvetäjä Kristian Helin.
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HPF015 auton rungon suunnittelun
lähtökohdiksi otettiin parannettu kuljettajan ajoasento, painon keventämi-
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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.

UUTUUS!

IRT Hyperion: IRT COMBI 4-1 IR-UVA 1
Kaksi kuivainta - Yksi laite - Suuri käyttöaste
UV-kuivuvien tuotteiden yleistyessä IRT on lanseerannut IR- ja UVA-kuivaimen
yhdistelmälaitteen.
Helposti liikuteltava IR- ja UV-yhdistelmäkuivain on varustettu yhdellä tai kahdella erittäin tehokkaalla 1000W UVA-lampulla, mikä mahdollistaa äärimmäisen nopean kuivauksen. IR- (infrapuna) ja UV- (ultravioletti) lamppuja voi käyttää sekä yhdessä, että
erikseen. Kuivainmalli on myös muunneltavissa erilaisiin kokoonpanoihin.
IRT IR- ja UV-kuivainta voi käyttää 2K tuotteiden, kitin, täytemaalien ja kirkaslakkojen
kuivaukseen, sekä vesiliukoisten basecoatien haihdutukseen ja vesiliukoisten kirkaslakkojen kuivaukseen. UV-kuivain soveltuu kaikkien UV-materiaalien kuivaukseen.
IRT COMBI 4-1 IR-UVA 1
Tuotenro: 194463

NYKYAIKAISEN
VAURIOKORJAAMON
VÄLINEET
Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.

Coraväri Oy © 2015

• Yksi kasetti, jossa 4 IR-lamppua ja
1 UV-lamppu
• IR- ja UV-osia voidaan käyttää;
– yksittäin
– yhdistelmänä
• Hallintayksikkö sisältää
ohjelmavalikoiman
• Saatavana myös kiskokuivaimena
IRT kiskojärjestelmään
• Kasetin maksimikorkeus
2 240 mm
KUIVAUSALA

1,0 m

– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.

TEKNISET TIEDOT

1,0 m

Lisätietoja laitteesta saat
myyjiltämme!

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi
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Yksi kasetti 55 cm etäisyydellä, UV-A
voimakkuus 25mW/cm².

