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Petri Nieminen aloitti hel-
mikuun alussa Coran myyn-
tipalvelussa. Hän vastaa ja-
kelumyynnistä pk-seudulla 
nykyisen jakelumyyjämme 
Inka Krauelin työparina. 

Kokemusta automaalausalal-
ta Petrillä on yli 25 vuotta. 
Hän aloitti automaalarina Au-
tomaalaamo Haverisella vuon-
na 1989, minkä jälkeen Petri on 
työskennellyt mm. Bilia Oy:llä ja 
Puskan Auto Oy:ssä. Pitkän uran 

aikana kaikki automaalauksen työvaiheet ovat tulleet tutuksi. 
Mieluisimmaksi Petri nimeää muovikorjaukset niiden haasta-
vuuden vuoksi. 

Petri on ollut aina kiinnostunut myyntityöstä. Mahdollisuus yh-
distää oma ammattiosaaminen myyntityön tuomiin haasteisiin 
on ihanneratkaisu.

Petrin vapaa-aika kuluu lasten (5 v. ja 9 v.) kanssa ulkoillen sekä 
pojan jääkiekkoharrastuksen parissa.

”Työssäni pyrin palvelemaan ja auttamaan asiakkaita parhaani 
mukaan. Odotankin innolla, mitä tulevaisuus tullessaan tuo”, 
toteaa Petri. Petrin tavoittaa numerosta 040 900 6549.

Lappeenrantalaisella JS-Auto Oy:llä on kahden kuu-
kauden kokemus UV-primerista ja IRT UVA -kuivai-
mesta. Alueen PPG jälleenmyyjän Sami Röyskön UV-
primer esittely marraskuussa 2015 vakuutti yrittäjä 
Jari Saastamoisen UV:n eduista ja hyödystä omaan 
liiketoimintaan. 

Vaikka pääsääntöisesti ruiskutetaan perinteinen hiontaväri 
”päivän päätteeksi”, niin UV-primer ja kuivain on ollut ahke-
rassa käytössä. Tavoitteeksi asetettu 1k-spray tuotteiden käy-
tön lopettaminen on onnistunut. ”Tuntui kuin joka viikko olisi 
pitänyt tilata laatikollinen spray-tuotteita, eivätkä nekään il-
maisia ole”, tuumii Saastamoinen. 

”Nyt käytössä on 2-komponettituote, hävikkiä ei synny, ja 
tuotteella on viiden minuutin kuivausaika. Takuutuote mihin 
uskaltaa luottaa”, sanoo Saastamoinen. ”Kalvonpaksuusmit-
taria käytettiin alussa, jotta varmistettiin kolmella ruiskutus-
kerralla saavutetuksi 80-100 my kuivaa kalvoa.”

”Investoitaessa mietittiin pärjäisikö yhden polttimon lam-
pulla. Onneksi ’uskalsin’ tehdä kaupat IRT UVA 2 PrepCure 
-mallista. Yhä isompia töitä on tehty UV-primeria käyttäen”, 
kertoo Saastamoinen. 

”Läpinäkyvän tuotteen hiomisessa huomattiin kontrollijau-
hon käytön välttämättömyys jo 40 vuotta alalla olleella maa-
larilla. Ikä on tehnyt tehtävänsä”, Saastamoinen naurahtaa ja 
jatkaa loistavan PPG-tuotteen hiomista maalauskuntoon. 

PPG sävytarkkuutta yli 25 vuotta
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Pirkanmaan alueen uudelle PPG jälleenmyyjälle vuo-
den 2015 loppu oli kiireistä aikaa. Roads Lift Oy:n 
myyjät kiersivät ympäri Pirkanmaata ja solmivat 
asiakaskontakteja tiuhaan tahtiin. 

Alueen vanhat PPG käyttäjät ovat löytäneet tiensä Roads Lif-
tille ja ovat tyytyväisiä, että Pirkanmaalle saatiin oma PPG 
myymälä. PPG tuotteiden lisäksi menekkiä on ollut Finixa, 
Unilux ja MIRKA tuotteilla. 

Roads Lift järjesti joulukuussa asiakkailleen PPG tuotteiden 
tutustumispäivän, jossa oli mukana Cora Refinishin tekninen 
asiantuntija. Tilaisuus järjestettiin TAKK:n tiloissa, ja se kerä-
si paikalle lukuisia alan ammattilaisia. Päivän aikana tutustut-
tiin PPG tuotteisiin ja hyötyihin maalaamoille. 

Roads Lift palvelee asiakaskuntaansa mahdollisimman te-
hokkaasti ja luotettavasti, ja tätä tavoitetta tutustumispäivä 
tuki erinomaisesti. Tutustumispäivänä solmittiin uusia PPG 
asiakkuuksia, jotka käynnistyvät vuoden 2016 alkupuolella.

Tampereella tapahtuu Roads Liftin toimesta

Automaalauksessa oikeat tuotevalinnat ja työmene-
telmät ovat merkityksellisiä laadukkaan lopputulok-
sen aikaansaamiseksi. Yksi tärkeimmistä seikoista 
on sävytäsmäävyys, mikä on aina etusijalla korjaus-
maalauksia tekevässä yrityksessä. 

Cora Väri Oy:n, sittemmin Cora Refinish Oy:n, jo yli 25 
vuotta kestänyt yhteistyö PPG automaalitehtaan kans-
sa luo meille vankan uskon tuleviin vuosiin. Maalivalmista-
jana PPG panostaa edelleen vahvasti sävytyökalujen ja kar-
tastojen kehittämiseen. Tästä panostuksesta hyötyvät kaikki 
asiakasyrityksemme.

Markkinoiden suurimpana alkuperäis- ja korjausmaalien toi-
mittajana PPG:llä on erinomainen sävytietämys ja alan kehit-
tyneimmät värityökalut, jotka auttavat asiakkaitamme haas-
tavimmissakin töissä. 

Kun valitset sopivan väriliuskan PPG Envirobase kartastos-
tamme, ruiskutat täsmälleen samaa sävyä, sillä karttojen 
tarkkuus on erinomainen. Jos oikean sävyn löytäminen kar-
tastosta ei onnistu, otetaan apuun PPG RapidMatch -värisä-
vyn mittauslaite. Laite lukee värisävytiedot viidestä kulmas-
ta, analysoi valtavan tietokannan värikaavoja, ja ehdottaa 
parasta vaihtoehtoa maalarin käyttöön.

Värityökaluista huolehtiminen on jokaisen ammattimaisen 
maalaamon kunnia-asia. Työ hyödyttää kaikkein eniten maa-
laamoa itseään. Värikartastojen päivittäminen sekä Rapid-
Match -laitteen puhdistus ja huolellinen säilytys varmistavat 
värityökalujen toimivuuden. Pidäthän siis huolta värityöka-
luistasi, ja varmista töiden tehokas läpimeno. 

Lue lehtemme sisäsivuilta lisää PPG:n värityökaluista ja kat-
so myös mielenkiintoinen vihje Finixa värimallipaneeleiden 
säilytyslaatikosta.

Sävytarkkaa ja menestyksekästä alkuvuotta,

Cora Refinish Oy

Tom Sandell 
toimitusjohtaja

Kotkalaisen Automaalaamo Värikaara Oy:n johtaja 
Ari Häkäräinen innostui UV-primerista ja sen mah-
dollisuuksista heti tuotteen lanseerauksen yhtey-
dessä. Yrittäjä ei keksi moitittavaa uuden UV-kui-
vausteknologian tuotteesta.

Värikaarassa on toimittu niin sanotusti perinteisesti eli hi-
ontavärit on ruiskutettu päivän päätteeksi. Nyt UV-tuotteen 
ansiosta töiden läpimenoa on pystytty lisäämään erityisesti 
alkuviikolla. Pohjatyöt ehditään tekemään lukuisiin pienem-
piin töihin nopeasti, ja ainaiset keskiviikko-torstai -päivien 
ruuhkat ovat helpottuneet.

”Myös kesken ruuhkahuipun tuleva pika-pika työ saadaan 
muutamassa minuutissa kuivuvalla UV-pohjusteella nopeasti 
maalauskuntoon ja asiakkaat pidettyä tyytyväisinä.” 

Irto-osia laitetaan maalauskammioon kerralla mahdollisim-
man paljon kuten kuuluukin energian säästämiseksi.  Koska 
UV-primer säilyy käyttövalmiina ruiskussa, sekoitukseen käy-
tetty aika ja hukkavärin määrä on pystytty minimoimaan. 

Kolmen kuukauden käyttökokemuksen jälkeen kiireinen yrit-
täjä Ari Häkäräinen sanoo yhteenvetona: ”En antaisi enää 
lamppua pois.” 

Kokemuksia UV-primerista

Vahvistusta Cora Refinishin myyntipalveluun

Seuraa meitä Facebookissa!
Coran tulevista ja menneistä tapah-
tumista kerrotaan Facebook-sivuil-
lamme. Lukeminen ei edellytä omaa 
FB-tiliä ja/tai kirjautumista. Coran 
Facebookiin pääset mm. kotisivuil-
lamme olevasta linkistä. 

”Tykkää” sivustamme! 
Jos sinulla on Facebook-tili, voit ”tykätä” tai ”seurata” si-
vujamme, jolloin näet julkaisumme uutisissasi, ja voit myös 
kommentoida tapahtumia. 

Työt valitaan lähinnä maalattavan 
alueen mukaan. UV-lampun valai-
su riittää noin 2m2 alueelle, ja silloin 
lamppu on parhaimmillaan. 

”Tätä suuremmat alueet tehdään 
poikkeuksetta normaalilla hiontavä-
rillä D8525/27”, sanoo Häkäräinen. 
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ProcessManagerin (ProMa) raporteista saadaan tarkat tiedot 
halutulta aikaväliltä. Esimerkissä 1 nähdään yhdellä silmäyk-
sellä laskutetut peltityöt, muovikorjaukset, osien hinnat sekä 
maalaustyöt ja -materiaalit rekisterinumeroittain eriteltyinä. 

Tilastoinnissa voi valita halutun ajanjakson ja ryhmittelyn, 
esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden mukaisesti. Tilasto 
on mahdollista ladata CSV-muodossa ja ottaa tarkempaan 
tarkasteluun taulukkolaskentaohjelmassa.

Tarkkaa tietoa maalaamon kannattavuudesta napin 
painalluksella!

Pinnat kuivaksi pikavauhtia Uniluxin Dry-Boosterilla!

Uuden kiihdytetyn Dry-Booster ohenteen avulla Uni-
lux lakka kuivuu käsittelykuivaksi vain 15 minuutissa 
60°C:ssa!

”Super-paketti”
Unilux HS kirkaslakka & Dry-Booster

Yhteensä 33L ruiskuvalmista lakkaa
superhalpaan pakettihintaan: 530 €

RVS: 16,06€/L

Tuotteet    
20L lakkaa    
10L kovetetta   
3L Dry-Booster ohennetta  

Super-paketin tilaajalle lisäetuna 22 osainen 
ruiskunpuhdistussarja (arvo 25 €),
niin kauan kuin puhdistussarjoja riittää. Vinkki! Myös Unilux lakkaan voi käyttää PPG:n uutta 

D8731 häivytysohennetta. 

Unilux kampanjatuotteet yksittäin ostettuna:

Tuote   Hinta  
7022 HS-lakka 5L 80 €
6027 kovete 1L  22 €  
6027 kovete 5L  100 €  
Dry-Booster 1L   8,50 €  

Kampanja alkaa 1.3.2016 ja jatkuu niin kauan kuin Super-paketteja riittää. 
Kaikki hinnat alv. 0 %.

Coran kokemuksia Dry-Boosterista
- Tuotteen käyttöaika on jopa 45 minuuttia 20°C:ssa.
- Ruiskutusominaisuudet pysyivät samana, mutta välihaih- 
  dutukset lyhenivät noin puoleen (n. 5 min) kiihdyttäjän 
  ansiosta.
- Pinnan laatu ei kärsinyt, vaikka ruiskutettiin 3 märkää  
  kerrosta.
- Myös taloudellinen 1,5 kerroksen menetelmä on  
  mahdollinen.
- Kuivumisaika 15 minuuttia 60°C:ssa. Paneeli oli jääh- 
  dyttyään täysin valmis jälkikäsittelyyn.

Unilux 2K Dry-Booster Coran käyttötestissä
Unilux HS-lakka on suosittu tuotteen 
helppojen ruiskutusominaisuuksien 
ja hyvän kiillon vuoksi. 

Uuden 2K Dry-Booster kiihdyttäjän ansiosta lakka on nyt 
myös erittäin nopea - kuivumisaika on vain 15 minuuttia 
60°C:ssa - laadusta ja käyttöajasta tinkimättä.

KAMPANJA!

ProMa -toiminnanohjausjärjestelmän raportit
Esimerkki 1  Liikevaihtotilasto kuukauden ajalta

ProMa käytössä asiakkaillamme

Myös osa PPG jälleenmyyjistä sekä heidän asiakkaistaan ovat 
ottaneet ProMa:n käyttöönsä. Joutsenossa toimivalla jälleen-
myyjällämme Röyskö Oy:llä ProMa on ollut käytössä vuoden 
verran. 

ProMa on helpottanut sekä Röyskön että asiakkaan työtä, kos-
ka tilauksia ei enää tarvitse soitella puhelimitse. Aiemmin ti- 
lauksia soitettiin päivittäin, ja erityisesti kauempana sijaitsevi-
en asiakkaiden kohdalla tämä saattoi tarkoittaa kymmenkun-
taa tilauspuhelua ennen toimituspäivää. 

ProMa:n automaattitilausten avulla asiakkaalla on vakiotuot-
teita aina hyllyssä. Kun tuote skannataan viivakoodinlukijalla 
hyllystä käyttöön, se siirtyy automaattisesti seuraavaan tilauk-
seen. Jos tuotetta kuluu poikkeuksellisen paljon, ProMa:sta 
voi lähettää nopeasti lisätilauksen toimittajalle.

”Jos heti laitetaan ProMa viesti toimittajalle, niin sitten voi 
vaikka ohi ajaessaan toimittaa tavarat ilman lisäkustannuksia,” 
muistuttaa Sami. 

”ProMa:a en kyllä enää vaihtaisi pois. Pienillä resursseilla pys-
tytään huolehtimaan asiakkaiden varastoista, ja asiakkaan ei 
enää tarvitse itse tarkistella varastotilannetta tai soitella tilauk-
sia,” Sami toteaa.

ProMa -käyttäjiä löytyy jo Uudeltamaalta Kainuuseen saakka, 
ja tulevaisuudessa saadaan toivottavasti koko Suomen PPG 
maalaamojen varastomäärät kohdilleen ja hyllyt järjestykseen 
ProMa:n avulla.

ProcessManager (ProMa) on varastohallinta- ja toimin-
nanohjausjärjestelmä. ProMa on tällä hetkellä käytössä 
yli 20 asiakkaallamme. 

Cora Akatemia järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta asi-
akkaillemme. Cora Akatemia -koulutuksissa on aiheina yh-
den kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmä, 
taloudelliset työtavat sekä PPG:n uutuustuotteet. Tarkem-
mat tiedot koulutuksista löydät kotisivuiltamme kohdasta 
”Koulutus”.

Cora Akatemia -koulutuksiin kannattaa ilmoittautua hyvissä 
ajoin, sillä paikkoja on rajallinen määrä.

Voit ilmoittautua koulutuksiin joko suoraan kouluttajillemme 
tai osoitteeseen cora@corarefinish.fi.

Tulevat koulutukset
31.3.-1.4.2016 PPG yhden kovettajan järjestelmä 
Koulutus järjestetään TTS Rajamäellä. 
Kouluttajana Kari Kinnunen (puh. 040 900 6548) 
 
14.-15.4.2016 PPG Delfleet koulutus 

 Koulutus järjestetään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. 
Kouluttajana Jani Salminen (puh. 040 900 6541)

Värimallipaneelit järjestykseen 

Cora Akatemia koulutukset

Suositeltava ja ilahduttavasti yleistynyt tapa on 
maalata aina maalauksen yhteydessä itselle väri-
mallipaneeli tulevia tarpeita varten. PaintManage-
riin yhdistetty etikettitulostin helpottaa sävytieto-
jen merkitsemistä.

Värimallipaneelit kannattaa säilyttää huolellisesti, jotta pa-
neelit säilyvät hyvässä kunnossa ja oikea sävy löytyy helposti. 
Finixan sävytystuotteista löytyy tähän käytännöllinen ratkai-
su. SSP40 säilytyskoteloon mahtuu jopa 250 värimallipanee-
lia (105 mm x 150 mm). Muovisessa säilytyskotelossa on 6 vä-
lilehteä ja 32 etikettiä.

Samaan sarjaan on tilattavissa metallisia värimallipaneeleita 
(SSP00-01-02 valkoinen, harmaa, musta), jalusta magneetti-
pitimellä (SSP50 värimalliteline) sekä IR-lampulla varustettu 
värimalliuuni (ILO10) paneelien kuivaamiseen. 

Esimerkki 2  Työssäoloajan, tehtyjen työtuntien ja laskutet-
tujen työtuntien suhde kertoo tehokkuuden.
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Harri Someri suosittelee: DP6000 pikapohjamaali  
- alan nopein menetelmä!

KOME - perävaunualan konkari luottaa PPG:n laatuun 

KOME Oy:n juuret ulottuvat aina vuoteen 1964, jol-
loin Haapajärvellä alettiin valmistamaan polttoaineen 
kuljetusperävaunuja ja metsärekiä. Saarnion sisarus-
ten haltuun yritys tuli vuonna 1984. Nykyään KOME 
toimii Haapajärven lisäksi Iisalmessa, Rautalammilla, 
Mikkelissä ja Nummelassa. 

Normaalina vuotena KOME:n tehtaalla valmistetaan 
keskimäärin 200 perävaunua ja 250 päällirakennetta. 
Yrityksen liikevaihto on noin 13 milj. €. Suurimmat asia-
kasryhmät ovat yksittäiset autoilijat, kuljetusliikkeet sekä 
kuorma-autojen maahantuojat ja -valmistajat. Viennin 
osuus on ollut merkittävä aikaisempina vuosina, mutta 
on tällä hetkellä haasteellinen Venäjän kauppasaarron ja 
kruunun kurssin myötä.

Yritys työllistää noin 100 henkilöä. Myyntijohtaja Seppo 
Saarnion mukaan maalaamoissa työskentelevä henkilös-
tö on konsernin pitkäaikaisimpia työntekijöitä, ja heidän 
ammattitaidollaan viimeistellään KOME:n huippuluokan 
tuotteet. KOME:n henkilöstö on tottunut monipuolisiin 
materiaaleihin, ja osaavat käsitellä erikoisterästen lisäksi 
alumiini- ja ruostumattomia teräksiä sekä komposiittipin-
toja. Yhtiö tunnetaankin uusien materiaalien ennakkoluu-
lottomasta kokeilusta. 

”Olemme ylpeitä, että viimeistelymme maalauksen osal-
ta on vuosittain lähes reklamaatiotonta. Suurin ongelma 
on saada asiakkaalta päätös värisävystä”, kertoo Seppo 
Saarnio.

Tulevaisuuden näkymät
Perävaunuteollisuus on pikku hiljaa menossa kohti sar-
jatuotantoa, jolloin läpimenoajat ja tuotannon tarkkuus 
helpottuvat. Yhtiö kehittää uusia malleja ja testaa uutuus-
tuotteita, kuten esimerkiksi komposiittisoralavaa. Voimak-
kain kehitys on karjakorien puolella, missä KOME on tällä 
hetkellä ainoa valmistaja Suomessa.

”Yhtiömme kehittää jatkossakin tuotteita, joita suoma-
lainen kuorma-autoilija tarvitsee. Olemme aktiivisia teke-
mään tuotteita, jotka kestävyyden ja painosuhteen osalta 
ovat parasta markkinoilla”, Saarnio vakuuttaa. ”Odotam-
me nyt markkinoiden virkistyvän ja kasvavan vuosittain 
aina vuoteen 2025 asti.”

KOME & CORA - yhteistyötä yli 20 vuotta
Yhteistyö Cora Refinishin ja alueen jälleenmyyjän RT-Vä-
rin kanssa käynnistyi vuonna 1989 maalauskammiokaup-
pojen myötä. Samalla KOME otti käyttöön PPG maalit 
pitäen kuitenkin rinnalla osittain myös toista merkkiä. 
Hyvä yhteistyö on johtanut siihen, että nykyään KOME:lla 
käytetään pelkästään PPG tuotteita. 

”Erityisesti arvostamme maalausasiantuntemusta ja pal-
velun monipuolisuutta”, Saarnio sanoo. ”Lisäksi erityis-
arvostusta saavat pitkäaikaiset yhteistyöhenkilöt RT-Värin 
puolelta, joista Pentti Huovinen on tehnyt tinkimätöntä 
työtä, ja Mika Leinostakaan ei voi unohtaa. Cora Refinis-
hin Tom Sandellilta olemme saaneet monipuolisesti tie-
toa maalauskammioasioissa sekä lainsäädännössä.”

Pitkän yhteisen historian aikana KOME:n ja PPG maalin-
toimittajien välille on kehittynyt erityinen luottamus - on-
han tuona aikana maalattu päällirakenteita monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin mitä erilaisimmilla maalausmenetel-
millä. PPG:ltä on löytynyt aina myös normaalista linjatuo-
tannosta poikkeaviin yksiköihin sopiva takuumenetelmä, 
ja KOME on voinut olla vakuuttunut pintakäsittelyn kestä-
vyydestä sekä laadusta.

Someri Oy on Raumalla toimiva PPG Certified maa-
laamo. Maalaamo perustettiin vuonna 2000, ja sa-
moihin aikoihin yritys otti käyttöön PPG tuotteet. 
Someri Oy työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä, ja 
korjattavia kohteita valmistuu vuodessa toista tuhat-
ta kappaletta.

Someri Oy otti ensimmäisten joukossa käyttöön PPG:n uu-
den DP6000 pikapohjamaalin. Tuotteen hyvät ruiskutuso-
minaisuudet ja todella nopea kuivuminen vakuuttivat toi-
mitusjohtaja Harri Somerin sekä yrityksen maalarit.

”Ennen DP6000 pikapohjamaalia maalarit ruiskuttivat hi-
ontavärit autoihin aina päivän päätteeksi, ja hionta tapah-
tui vasta seuraavana aamuna”, kertoo Harri.

Pikapohjamaalin käyttö mahdollistaa huomattavasti no-
peamman prosessin. Pikapohjamaali ruiskutetaan korjatta-
van alueen päälle heti pohjatöiden valmistuttua, minkä jäl-
keen siirrytään seuraavan auton pariin. Tunnin päästä hallin 
lämpötilassa (20°C) kuivunut ensimmäinen auto voidaan 
hioa ja siirtää maalauskammioon pintamaalaukseen. Sillä 
aikaa toinen auto on ehtinyt kuivua hiontavalmiiksi. Näin 
saadaan katkeamaton ja tuottava työn kulku.

”DP6000 pikapohjamaalin GreyMatic -harmaasävyt on 
myös hyvä asia”, toteaa Harri. ”GreyMatic sävyjen avul-
la pystytään sekoittamaan helposti oikea pohjamaalisä-
vy. Näin pintamaalille saadaan maksimaalinen peittokyky, 
mikä vähentää materiaalin kulutusta.” 

DP6000 pikapohjamaalin hiontaominaisuudet saivat kiitos-
ta maalareilta.

”Todella helppoa hioa, vaikka kuivumisaika hallin lämmös-
sä on vain 60 minuuttia”, totesivat maalarit Topi ja Arska.
”Hei, tässähän on kunnon kalvonvahvuuskin”, lisäsi maa-
lari Jeppe.Topi Kaijalla sekoi-

tus käynnissä! 

SATA® dry jet™ - lisää tehokkuutta kuivaukseen 

SATA dry jet on erinomainen ratkaisu vesiohenteis-
ten tuotteiden kuivaukseen. Voimakas ilmavirtaus 
haihduttaa veden maalipinnasta tehokkaasti, ja kui-
vuminen nopeutuu merkittävästi.

SATA dry jet puhallin lyhentää haihtumisaikoja ja lisää sa-
malla maalauskammion hyötykäyttöä. Työnkierron nopeu-
tuminen puolestaan kasvattaa maalaamon tuottavuutta.

Sata dry jetin ominaisuuksia
- Aiempaa nopeampi kuivaus
- Entistä helpompi käsitellä
- Lyhentää haihtumisaikoja  
- Nopeuttaa töiden läpimenoa
- Matalat investointikustannukset
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Puhaltimeen käy sama suodatin, kuin 0,5L RPS kuppeihin

SATA dry jetin uuden ja ergonomisen 
muotoilun ansiosta laite on nyt entistä 
helpompi käsitellä. Muotoillun suutti-
men avulla kuivumisalue on tarkempi ja 
kuivuminen nopeampaa!
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Sumurajat sulavat kiillottamatta!

D8740 Muovilisäaine
Muovimaalaukset nopeammin, helpommin, paremmin.

Normaali ohenne korvataan D8470 
muovilisäaineella, eikä muita apuaineita 
tarvita. Maalaamon tehokkuus ja kan-
nattavuus paranee, kun yksi kokonainen 
työvaihe jää pois. 

Aikaa kuluu jopa 40 % vähemmän, koska 
ei tarvitse käyttää erillistä muovitartun-
taprimeria, odottaa välihaihduntaa sekä 
puhdistaa pintoja ja työvälineitä. 

DP4000 yhdessä D8470 muovilisäaineen 
kanssa tarjoaa korjausmaalaukseen 
monipuolisen ja käyttäjäystävällisen 
pohjamaaliratkaisun. Tuote soveltuu 
ruiskutettavaksi suoraan kaikille ta-
vanomaisille muovipinnoille.

Menetelmäaikojen vertailu

Minuuttia
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120
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80

60

40
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D8740 muovilisäaine kehitettiin 
lyhentämään muoviosien maa- 
laukseen kuluvaa aikaa ja vähentä-
mään materiaalinkulutusta. D8740 
muovilisäainetta käytetään yhdes-
sä DP4000 2K pohjamaalin kanssa 
lisäämään tarttuvuutta kaikentyyp-
pisillä pinnoilla.

Nopeat muovimaalaukset D8740 muovilisäaineella 

Ominaisuus 
 
Kuuluu yhden kovettajan järjestelmään

Korvaa normaalin ohenteen

Nopea ruiskuttaa

Yksi ruiskutuskerta riittää

Hyvä tarttuvuus

Ei tarvetta muille tarttuvuutta edistäville 
apuaineille

Hieno sumuraja

Kuivuu nopeasti

Nopeuttaa töiden läpimenoaikoja

D8740 muovilisäaine Coran käyttötestissä

Hyöty 
 
Eurosäästöjä ja vähemmän varastoitavia tuotteita

Yksinkertainen ja helppo sekoittaa

Työaikasäästöjä

Aika- ja materiaalisäästöjä

Voidaan ruiskuttaa suoraan muovipinnoille 
 
Nopea käyttää, koska yksi ruiskutus ja yksi välihaihdunta vähemmän

Jopa hopean häivytys sumurajan päälle onnistuu

Energia- ja aikasäästöjä

Aika- ja materiaalisäästöjä, lisää töiden läpimenoa ja maalaamon tuottavuutta

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf.: +45 4343 6566
E-mail: ppgscan@ppg.com
www.ppgrefinish.dk

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
© 2015 PPG Industries, all rights reserved.

UUTUUS!

maalaa Savonlinjalle uutta ilmettä 

Korjaamo S ja V Variksen sekä Savonlinja-yhtiön yh-
teistyö alkoi viime vuoden lopussa käynnistyneen lin-
ja-autojen maalausurakan myötä. Korjaamo S ja V Varis 
maalaa Savonlinjan kalustoa yhden linja-auton viikko-
vauhdilla.  Korjaamon nykyaikaiset ja tehokkaat toimi-
tilat mahdollistaisivat tiiviimmänkin tahdin, mutta vuo-
denajan keleistä johtuen korjaamo joutuu jättämään 
aikaa myös muille korjaustöille. 

Maalaukseen käytetään hyötyajoneuvoihin tarkoitettua Del-
fleet UHS Premium Plus -maalausjärjestelmää, mikä sovel-
tuu erinomaisesti isojen pintojen maalaukseen. Maalari Jir-
si Markkasen mukaan Delfleet UHS on helppo ruiskuttaa, ja 
käytössä oleva keltainen väri on hyvin peittävä. Vaikka yhden 
linja-auton maalaus hoituu kohtalaisen nopeasti, on urakka 
kokonaismäärältään mittava. Maalaustyö on lähtenyt hyvin 
käyntiin, kun Cora Refinish on ollut mukana auttamassa so-
pivien työmenetelmien ja tuotteiden valinnassa. 

Savonlinja
Savonlinja Oy aloitti aikataulun mukaisen liikenteen Lap-
peenrannan ja Lauritsalan välillä uudella T-Fordilla vuonna 
1924. Tänä päivänä Savonlinja-yhtiöt on perheyritys, joka 
työllistää noin 800 linja-autoalan ammattilaista. Savonlinja lii-
kennöi noin 500 linja-autolla etupäässä Itä- ja Kaakkois-Suo-
messa, pääkaupunkiseudulla ja Turun ympäristössä. Vuosit-
tain yhtiö kuljettaa noin 14 miljoonaa matkustajaa, ja bussit 
taittavat taivalta yli 30 miljoonaa kilometriä. 

Bussilla matkustamisesta halutaan tehdä entistä houkutte-
levampaa ja mukavampaa. Savonlinja uudistikin koko brän-
dinsä. Kevään aikana Savonlinjan bussit vaihtavat väritystä. 
Uuden ilmeen saa 300 linja-autoa. Maalaukseen Savonlin-
ja valitsi ympäristöystävällisen, kauniin syvänkeltaisen, PPG 
Delfleet UHS Premium Plus sävyn. Uudelleen maalatut ja tei-
patut upeat bussit ovat väritykseltään mustakeltaisia, ja nii-
den kyljessä komeilee suomalainen piirrosmaisema. Osa ka-
lustosta on täysin uutta.

Korjaamo S ja V Varis
Veljekset Seppo ja Veikko Varis aloittivat kuorma-autojen 
korjaamotoiminnan Mikkelissä vuonna 1972. Tämän jälkeen 
yritys on laajentunut tasaiseen tahtiin, minkä myötä palvelui-
den kirjokin on kasvanut. Veikko Variksen jäädessä eläkkeel-
le vuonna 2010 uusiksi yhtiömiehiksi tulivat Jani ja Ville Varis 
sekä taloushallinnosta vastaava Anu Ihalainen.

Automaalaamotoiminta käynnistyi vuonna 1992. Maalaa-
mossa on nykyään ajanmukainen maalauskammio, toimiva 
esikäsittelytila sekä irto-osien maalaukseen soveltuva pieni 
kammio. Variksella on myös kookas hiekkapuhallushalli, jo-
ten monenlaisten teräsrakenteiden puhaltaminen ja maalaa-
minen onnistuu. 

Scania edustuksen myötä vuonna 1994 korjaamolle rakennet-
tiin kolme läpiajettavaa huoltolinjastoa. Koneistamo avattiin 
vuonna 2006, ja sen palveluihin kuuluvat sylinterikansien ko-
neistustyöt, kampiakselien oikaisut ja hionnat, sorvaukset ja 
kierteytykset sekä muut koneistustyöt. Vuonna 2008 avattiin 
uusi töiden vastaanottopiste sekä varaosamyymälä, ja heti 
seuraavana vuonna täysimittainen raskaankaluston pesula.  
 
Vuoden 2015 syksyllä yrityksen yhteyteen avattiin rekkapark-
ki, jossa autoilijat voivat säilyttää kalustoaan vartioidun ja ai-
datun alueen sisällä. Alueelta löytyy myös lämmitystolpat ja 
tilat pientavaroiden säilytystä varten. 

Nykyisin Korjaamo S ja V Varis huoltaa, korjaa, pesee ja maa-
laa raskaskalustoa. Yritys työllistää 22 henkilöä. ”Toimimme 
joustavasti ja nopeasti niin, että jokaisen yrityksessä asioivan 
kuljetusyrittäjän pyörät pysyvät liikkeessä ilman pitkiä sei-
sahduksia”, kertoo toimitusjohtaja Ville Varis.

Raskaankaluston erikoiskorjaamo S ja V Varis Mikkelissä

 Muovipintojen pohjamaalaukseen 
     kulunut aika

 Pintamaalaukseen kulunut aika

Vinkki! Huomioithan DP4000 uuden sekoitussuhteen 4 : 1 : 2 

Tällä sekoitussuhteella tuote on entistä helpompi ruiskuttaa, 
ja materiaalia kuluu vähemmän.
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PPG tarjoaa kattavan sarjan Pre-
mium-tuotteita, markkinoiden laa-
jimman värivalikoiman sekä laajan 
teknisen tuen ja palvelutarjonnan. 

PPG lanseerasi vesiohenteisen linjan jo 
vuonna 1992, minkä jälkeen yritys on 
tuonut markkinoille jatkuvasti uusia ja 
innovatiivisia tuotteita. 

PPG:n tuotekehityksen yhtenä merkit-
tävimpänä tavoitteena on edistää maa-
laamoiden tuottavuutta. Kaikki PPG 
tuotteet on kehitetty osaksi kokonais-
prosessia, ja niiden keskeisin tarkoi-
tus on nopeuttaa maalaustyötä sekä 
täydentää toisiaan yhden kovettajan 
järjestelmässä.

PPG:n tuotteet ja menetelmät säästä-
vät työaikaa ja lisäävät maalauskammi-
on käyttöastetta, mikä vähentää maa-
laamon kokonaiskustannuksia ja lisää 
töiden läpimenoa.

PPG yhden kovettajan järjestelmä - 
parhaat vaihtoehdot eri työvaiheille

D8092 tartuntapohjamaali:  
sekoita maanantaina, käytä koko viikko

Tuotteella on jopa viiden päivän käyt-
töaika, ja sekoitettua happopohjamaa-
lia voidaan säilyttää ruiskussa. D8092 
on erittäin neutraali, eikä nostata van-
hojen maalien reunoja. Tuote ei jätä 
karkeita sumurajoja. 

DP4000 & D8740 muovilisäaine: 
muovimaalaukset jopa 40 % nopeammin

DP4000 pohjamaali on saatavana kol-

messa eri harmaan sävyssä, ja se toi-
mii hyvin märkää-märälle häivytysmaa- 
lauksessa. Tuotteella on viiden päivän 
päällemaalausaika ilman välihiontaa. 

Yhdessä D8740 muovilisäaineen kanssa 
muoviosien maalaukseen kuluu vähem-
män aikaa ja materiaalia. Muovilisäaine 
korvaa normaalin ohenteen, eikä muita 
apuaineita (esim. D820 tai D8420 aero-
soli) tarvita.

DP5000 hiontapohjamaali:  
kuivuu yön yli myös viileämmissä 
lämpötiloissa

Tuote on saatavana kolmessa eri har-
maan sävyssä. DP5000 on suunniteltu 
kylmiin olosuhteisiin, ja se kuivuu yön 
yli jopa 15°C:een lämpötilassa. Tuot-
teen välihaihdunta on erittäin lyhyt, jo-
ten se on nopea käyttää. DP5000 on 
erittäin neutraali, eikä nostata vanho-
jen maalien reunoja.

DP6000 pikapohjamaali: 
hiontavalmis vain tunnin ilmakuivauk-
sen jälkeen

Pikapohjamaali täydentää kompaktia 
yhden kovettajan järjestelmää, ja se on 
saatavilla kolmessa eri harmaan sävys-
sä. Tuotteen kuivumisaika on erittäin ly-
hyt. Se on valmis hiottavaksi yhdessä 
tunnissa 20°C:een lämpötilassa. 

DP6000 on nopea ja helppokäyttöinen 
ratkaisu, kun korjaustyö on suoritettava 
lyhyessä ajassa. Tuotteen aikaa säästä-
vät ominaisuudet lisäävät maalaamon 
tehokkuutta.

D8082 UV-pohjamaali: 
pikahiontaväri aina käyttövalmiina 
ruiskussa 

D8082 UV-pohjamaali on läpikuiva vain 
viiden minuutin ultraviolettivalaisun jäl-
keen. Tuotteella on korkea kalvonvah-
vuus ja hyvä hiottavuus. Se ei myös-
kään kutistu kuivatessa. 

UV-pohjamaalin käyttö nopeuttaa 
maalaamon työnkiertoa sekä vähen-
tää energiakustannuksia ja materiaali-
hukkaa. Tuote on erittäin taloudellinen 
käyttää. Valolta suojattuna sitä voidaan 
säilyttää aina käyttövalmiina ruiskussa.

Envirobase High Performance: 
erittäin tarkat sävyt 

Envirobase basecoat vesiväreillä on 
erinomaiset häivytysominaisuudet, 
eikä ylimääräisiä apuaineita tarvita. 

Vesiväreillä on pitkä säilyvyys- ja va-
rastointiaika. Tuotteet eivät tarvit-
se sekoituskonetta, mikä nopeuttaa 
uusien purkkien käyttöön ottoa. En-
virobase vesivärien sävytarkkuus on 
huippuluokkaa.

D8173 Premium UHS kirkaslakka – 
Mercedes-Benz kovalakkahyväksyntä 
korjausmaalauksiin 

D8173 kirkaslakassa on pika- ja nor-
maalilakka yhdessä paketissa. Tuotteen 
nopeus riippuu käytetystä ohenteesta. 
D8714 ohenteen kanssa lakka on läpi-
kuiva vain 15 minuutissa 60°C:een läm-
pötilassa. Tuote on täysin kirkas, ja sillä 
on pitkä käyttöaika. 

PPG (Pittsburg Plate Glass) on 
maailmanlaajuinen maalituottei-
den, pinnoitteiden, optisten laittei-
den, erikoismateriaalien, kemikaa-
lien sekä lasi- ja lasikuitutuotteiden 
valmistaja. 

PPG perustettiin Pittsburgissa, Penn-
sylvanian osavaltiossa, vuonna 1883. 
PPG:llä on yli 40 000 työntekijää yli 65 
maassa.

PPG on viimeisen vuosikymmenen ku-
luessa vahvistanut asemaansa ja kas-
vattanut markkinaosuuttaan Ameri-
koiden ulkopuolella 27 %:lla (Kuva 2). 

Myös toimialoissa on tapahtunut sa-
maan aikaan merkittävää muutosta.
Ajoneuvo- ja teollisuusmaalituotteet 
ovat aiemminkin olleet PPG:n keskei-
siä liiketoiminta-alueita, mutta viimei-
sen 11 vuoden aikana niiden osuus on 
kasvanut jopa 29 % (Kuva 3). 

Tällä hetkellä PPG on markkinajohtaja 
alallaan - ensimmäisellä markkinasijal-
la ajoneuvojen korjausmaalituotteissa 
sekä ajoneuvo- ja lentokoneteollisuu-
den pinnoitteissa (Taulukko 1). 

Puolustus- ja merenkulun pinnoitteis-
sa, rakennusteollisuudessa, teollisuu-
dessa sekä pakkausteollisuudessa 
PPG on toiseksi suurin toimija.

Kuva 1  PPG:n toiminta-alueet

Kuva 2  Pohjoisamerikkalaisesta  
globaaliksi toimijaksi.

Kuva 3  Merkittävä muutos toimialoissa  
11 vuoden aikana.

Taulukko 1  PPG Industries – globaali markkinajohtaja

PPG - kokonaisvaltainen ratkaisu maalaamon toimintaan PPG Refinish - korjausmaalauksen edelläkävijä

2002 2014

Eurooppa = 20 %
Pohjois-Amerikka = 72 %

Eurooppa = 32 %
Pohjois-Amerikka = 46 % Pinnoitteet = 56 % Pinnoitteet = 85 %

2002 - 8,1 mrd. $ 2014 - 16,2 mrd. $
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PPG on ollut viimeisen neljän vuoden ajan Pohjoismaiden 
nopeimmin kasvava maalibrändi. Vahvan kasvun myötä 
syntyi tarve saada moderni ja hyvin varusteltu koulutus-
keskus lähelle asiakkaita. 

Uusi koulutuskeskus tulee sijaitsemaan PPG:n muiden toimiti-
lojen läheisyydessä Søborgissa, vain 8 kilometrin päässä Köö-
penhaminan keskustasta.

Koulutuskeskuksen kiinteistö on alueelle tyypillistä vanhem-
paa rakennuskantaa, mutta sisätilat tullaan kunnostamaan 
täysin uusiksi. Koulutuskeskukseen tulee huippuluokan maa-
lauskammio ja uusimmat työvälineet tukemaan PPG:n maa-
lausjärjestelmien tehokkuutta. 

Koulutuskeskuksen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2016. 
Valmistuttuaan se palvelee kaikkia pohjoismaisia vierailijoita. 
Cora Refinish tulee järjestämään PPG ja NEXA koulutusmat-
koja Kööpenhaminaan heti keskuksen valmistuttua.

Cora Events on yleisnimitys erilaisille Coran järjestämil-
le 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 tapahtumat kokoavat alamme toimijoita yhtei-
siin tilaisuuksiin. Tapahtumissa on koulutusta, keskustelua 
ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuudesta, hyvinvointi- ja lii-
kuntatapahtumia sekä virkistävää ohjelmaa. 

Cora Events tapahtumista ilmoitamme ja kerromme netti-
sivuillamme ja Facebookissa. 

PPG värityökalut
Vesiliukoisten värien värikartat ja -liuskat
PPG Variant värikartat sisältävät ruiskutettuja väriliuskoja. Lius-
koista löytyy tarkat sävyvariaatiotäsmäävyydet, ja niihin on 
merkitty värin tiedot ja viivakoodit.  Halutun sävyn sekoitta-
minen on nopeaa, kun tiedot saadaan sekoitusjärjestelmään 
skannaamalla viivakoodi liuskan takaa.

Kartastot päivitetään kolmesti vuodessa, mikä takaa uusien-
kin värien saatavuuden. Mahdolliset muuttuneet tiedot korja-
taan päivitysten yhteydessä. Värikartasto on saatavilla sävyjär-
jestyksessä tai automerkkien mukaan lajiteltuna.

PaintManager -ohjelmisto sekoitukseen ja maalaustöiden 
hallintaan 
PaintManagerista löytyy sävyvariaatioiden valmistuskaavo-
jen lisäksi runsaasti automallikohtaisia variaatiosävyjä (X-va-
riaatioita). Ohjelmistoon on mahdollista syöttää myös omia 
kaavoja. Maalien sekoittaminen vaakapunnituksella minimoi 
materiaalihävikin. 

PaintManager mahdollistaa tarkan työkohtaisen kustannus-
seurannan sekä työhistorian. PaintManagerin raportointi- ja 
kulujenhallintaominaisuuksilla on mahdollista seurata maalaa-
mon eri toimintoja, kuten materiaalinkulutusta, varastomääriä 
ja tilauksia. 

RapidMatch ja kaavanhakuohjelmisto 
RapidMatch X-5 spektrofotometrin avulla oikea värikaava löy-
tyy nopeasti. RapidMatch lukee mitattavan pinnan sävyn vii-

destä eri kulmasta, ja etsii tarkan sävyvastaavuuden tietokan-
nassa olevista kaavoista. Laite on helppo ja nopea käyttää. 
Sävyvastaavuudet löytyvät sekunneissa, joten työaikaa sääs-
tyy ja maalaamon tuottavuus lisääntyy.

ProcessManager -toiminnanohjaus
ProcessManagerin (ProMa) toiminnanohjaus on selkeä ja 
helppokäyttöinen järjestelmä töiden varausten- ja työn etene-
misen hallintaan. ProMa on nettipalvelinpohjainen, joten se ei 
edellytä ohjelmistoasennuksia. Järjestelmä on helppo käyttää 
myös mobiililaitteilla. 

ProMa toimii yhdessä PaintManagerin kanssa. Se mahdollistaa 
ajan- ja materiaalin seurannan sekä tehokkuusraportoinnin. 
Toiminnanohjausjärjestelmään saatava tieto tulevista töistä ja 
työn etenemisestä helpottaa maalaamon työnsuunnittelua. 
Järjestelmässä on ajoneuvokohtainen työkorttijärjestelmä. 

ProcessManager -varastohallinta
ProcessManager -varastohallintajärjestelmä on suunniteltu 
tukemaan maalaamoiden ja korikorjaamoiden varastohallin-
taa ja helpottamaan tilaamista. 

Järjestelmä mahdollistaa:
- automaattiset toimitukset vakiovarastotuotteille; ajansääs- 
  tö täydennystilauksissa.
- alhaiset varastointikustannukset ja hyvän varastonkierron.
- monipuoliset raportoinnit: nopea vuosi-inventaari, tarkka 
  tieto kulutuksesta suhteessa liikevaihtoon. 

Uudella Paint It -sovelluksella oikea väri löytyy sekunneissa

Pohjoismaiden PPG koulutuskeskus Kööpenhaminaan

PPG:n Paint It on nopea työkalu väritietojen etsintään. 
Verkkopohjaisella sovelluksella alkuperäisvalmistajan vä-
reistä saadaan kuvakkeet suoraan näytölle. Halutun vä-
rin kaikki tiedot saadaan näkyviin valitsemalla kyseinen 
kuvake. 

Pääsivun hakukenttään voi syöttää värikoodin tai värin ku- 
vauksen. Oikean värin löytämiseen tarvitaan auton valmista-
jan tiedot, valmistusvuosi ja malli. Hakua voi rajata esimerkik-
si värityypin (kiinteät- tai metallivärit) mukaan, tai käytön mu-
kaan, jolloin saadaan sävyvaihtoehdot auton eri osille. 

Paint It -sovellusta käyttääksesi tarvitset ainoastaan tietoko-
neen tai tabletin, jossa on internet-yhteys. Sovellus ei vaadi 
kirjautumista. Testaa käyttöä: www.ppgpaintit.com. 

CoraSport kutsuu sinut Suomen suosituimpaan juoksuta-
pahtumaan, Helsinki City Runiin 14.5.2016

CoraSport on Cora Refinishin henkilökunnasta ja asiakkaista 
koostuva ”urheilujoukkue”, jonka tavoite on innostaa liikku-
maan erilaisissa urheilumuodoissa. CoraSportin joukkuehen-
ki - CoraSpirit - on myös jotain mikä kannattaa tulla kokemaan.

Yhdeksi suosituimmaksi lajiksi on noussut juoksu - ehkä syy on 
se voittamaton fiilis, kun on oikeasti ylittänyt itsensä ja pääsee 
maaliin hullusti tuulettaen. 

Lauantaina 14.5.2016 tärähtää taas, kun CoraSport -ryhmä 
starttaa uudistuneelle Helsinki City Run puolimaratonille. Lisä-
tietoja www.helsinkicityrun.fi. 

Cora tarjoaa CoraSport -juoksijoille osallistumismaksun*), ma-
joituksen perjantai-sunnuntai**), ruokailut ja urheilujuomat, 
sekä saunan ja illanvieton juoksun jälkeen.

*) HCR ei palauta ilmoittautumismaksuja, joten osallistumisen peruneilta osallis-
tumismaksu veloitetaan.  
**) Yhteismajoitus huoneistossa 8:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle. 

Ilmoittaudu Coran yhteyshenkilöllesi ja potkaistaan yhdessä 
treenikausi käyntiin.  

Nähdään Helsingissä urheilullisissa merkeissä!

CoraSport - Helsinki City Run 14.5.2016

Kevään verkostoitumisleiri pidetään 3.-10.4.2016 (viik-
ko 14). Tukikohtana on Coranpesä Levillä. Leirin aikana 
moottorikelkkaillaan noin 1200 km ympäri Lappia. 

Majoitumme hiihtokeskuksissa, ja iltaisin keskustellaan liike-
toimintaympäristön muutoksista sekä vaikutuksista itse kunkin 
yritystoimintaan. Leiri on avoin kaikille PPG ja NEXA asiakkail-
lemme. Edellytyksenä on hyvä kestävyys, paljon kokemusta 
kelkkailusta sekä runsaasti huumoria ja seikkailumieltä. Ei su-
sikammoisille. Tervetuloa!  

Ilmoittautumiset:  
jarmo.tuovinen@coravari.fi - gsm 040 900 6521. 

CoraCare - Kutsu maalaamoyrittäjien verkostoitumissafarille!

Cora Events -tapahtumia

CoraTravel järjestää 17.-22.6.2016 moottoripyöräretken 
Alpeilla. Luvassa on ikimuistoisia kokemuksia ja huikeita 
maisemia kansainvälisessä seurassa. 

Lennämme Sveitsin Zürichiin, jossa vuokraamme Ducatit ajo-
peleiksi. Nautiskelemme Alppien serpentiiniteistä ja vuoristo-
maisemista neljänä ajopäivänä, 300-500 kilometriä kunakin. 
Vierailemme myös paikallisissa automaalaamoissa. Majoi-
tumme viehättävissä vuoristokylissä. 

Ryhmää on jo kasassa, ja retki toteutuu, mutta muutama kus-
ki mahtuu vielä mukaan. 

Jos kiinnostaa, niin ota pian yhteyttä:
jarmo.tuovinen@coravari.fi - gsm 040 900 6521.  

CoraTravel - Moottoripyörillä Alpeille

Kuvassa vuoden 2014 Cora Sport  
-joukkue valmiina lähtöön.
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Finixa tuote-esittely Finixa tuotteiden menekki kasvaa

Matalakiiltoisten lakkojen käyttö alkuperäisväreinä on 
kasvussa. Muun muassa Mercedes, BMW ja viimeisimpä-
nä Peugeot ovat tuoneet markkinoille värejä, joissa koko 
ajoneuvon viimeistely on matta- tai puolikiilto - Peugeot 
on esitellyt jopa uusia karheita mattasävyjä.

Kun korjausmaalauksessa lakasta poistetaan kiilto lisää-
mällä mattapastaa, sekoituskertojen välille saattaa tul-
la eroja. Myös tuotteen käyttö- ja kuivumisaika muuttuvat, 
jolloin tuotteelle ei jää riittävästi aikaa tasoittua. Tästä joh-
tuen sumurajat saattavat jäädä näkyviin, tai pinta himmenee 
epätasaisesti.

Vuonna 2008 PPG lanseerasi D8113 mattalakan erittäin ma-
talakiiltoisten pintojen korjausmaalaukseen, esimerkik-
si Lamborghinin tietyt mallit. Muut kiiltoasteet saavutettiin 
edelleen perinteisillä kirkaslakoilla ja mattapastoilla. 

Matalakiiltolakat D8115 ja D8117 ratkaisuna matta-
lakkauksen haasteisiin
Vuonna 2011 PPG lanseerasi yhden kovettajan järjestelmään 
kuuluvat matalakiiltolakat D8115 ja D8117. Molemmat lakat 
ovat helppokäyttöisiä ja tasoittuvat erittäin hyvin. Näitä mat-
talakkoja voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai yhdistel-
len erilaisissa sekoitussuhteissa, jolloin saavutetaan laaja va-
likoima erilaisia kiiltoasteita (Taulukko 1. FC01-FC05). Näin 
saadaan oikea kiiltoaste kaikkiin matalakiiltoisiin alkuperäis-
valmistajan väreihin. 

 
Vinkki! Oikea kiiltoaste täsmätään sekoittamalla D8115 ja 
D8117 lakkoja korjattavan kohteen perusteella. Jos käyte-
tään D8135 UHS Rapid kirkaslakkaa ensimmäisenä kerrok-
sena, tulos on jonkin verran kiiltävämpi kuin jos molem-
piin kerroksiin olisi käytetty pelkästään D8115 ja D8117 
matalakiiltolakkoja.

Tee aina ennen mattalakan ruiskutusta testipaneelit. Testipa-
neelit tulee ruiskuttaa samalla kovetteella, ohenteella ja ruis-
kulla, jolla lopullinen maalaus suoritetaan. Näin voidaan var-
mistua täsmälleen oikeasta kiiltoasteesta.

Mattapinnan korjausmaalaus - EB Basecoat häivytys
Mattalakan häivytys ei ole mahdollista, koska lakan rajaa 
ei voida mattapinnassa kiillottaa näkymättömiin. Enviroba-
se kerros voidaan häivyttää alla olevia ohjeita noudattaen. 
Tämän jälkeen mattalakkaus seuraavaan sopivaan paneelin 
rajaan.

1. Valmistele koko häivytettävä paneeli.
2. Häivytä normaalisti ohennettu EB basecoat madalletulla 
ruiskunpaineella.
3. Sekoita jäljelle jäävään basecoatiin 1:3 suhteessa T490 li-
säainetta. Käytä tätä seosta ja häivytä laajemmalle alueelle, 
jälleen madalletulla paineella.
4. Kaada loput seoksesta pois niin, että vain ruiskutuskupin 
reunoille jää väriä. Lisää ruiskutuskuppiin T490 lisäainetta riit-
tävästi ja ruiskuta yksi täysi kerros häivytettävälle paneelille.

Tämä kerros ruiskutetaan normaalilla paineella. Viimeinen 
T490 kerros antaa tasaisen pinnan, jolle mattalakka voidaan 
ruiskuttaa. Jos viimeinen häivytyskerros jätetään ruiskutta-
matta, jää näkyviin basecoatin reuna, joka voi johtaa epäta-
saiseen kiiltoasteeseen paneelin poikki.

5. Anna basecoatin haihtua täysin ennen lakan ruiskutusta.
6. Ruiskuta ensimmäinen kerros D8135 kirkaslakkaa korjatta-
valle alueelle. Välihaihdutus 30 minuuttia.
7. Ruiskuta etukäteen sopivaan kiiltoasteeseen sekoitettu 
mattalakkaseos.

Vinkki! Anna lakkapinnan haihtua täysin mataksi kerros-
ten välillä sekä ennen uunitusta. Käytä hitaita ohentei-
ta D8718/19/20, kohteen koosta riippuen. Tee aina viimei-
sen kerroksen päälle ”pisarointi” 0-5 minuutin haihdutuksen 
jälkeen. 

Matta-asteeseen vaikuttaa aina korjattavan kohteen alkupe-
räinen pohja - mitä kovempi pohja, sitä matempi (himmeäm-
pi) lopputulos.

Mattavärien maalausmenetelmät
Maserati Granturismon mattalakkaus
Kuvan uuden karhea Maserati Granturismo maalattiin Auto-
maalaamo Jukka & Hytti Oy:ssä täysin mattamustaksi. 

Aluksi tehtiin värimallit D8115 mattalakasta ja D8117 matala-
kiiltolakasta. D8115 oli liian matta ja D8117 puolestaan liian 
kiiltävä, joten mieleinen matta-aste saavutettiin sekoittamal-
la näitä kahta. Testipaneelit tehtiin D8115 ja D8117 lakoista 
suhteessa 60/40 ja 50/50. Mattalakkaus toteutettiin jälkim-
mäisellä sekoitussuhteella.  

Pohjan tasasävyisyyden ja oikean kiiltoasteen varmistami-
seksi pinnoille ruiskutettiin mustaa Envirobase sävyä T407. 
Täysin tasainen Envirobase mattapinta saavutettiin ruiskut-
tamalla tasapaksu kerros, jonka jälkeen ruiskutettiin ensim-
mäinen mattalakkakerros. Lakkakerroksen annettiin haihtua 
kunnolla mataksi ennen toista kerrosta. 

”Ruiskutus oli todella helppoa. Erittäin nätti ja tasainen lop-
putulos”, hehkuttaa Tomi Turunen. 

Peugeot 208 - uudet innovatiiviset tekstuurivärit
Uudessa Peugeot 208:ssa on kaksi uutta tekstuuriväriä, jot-
ka ovat samalla kertaa sekä matta- että satiinipintaisia: jään-
harmaa ja jäänhopea. Hieman rakeinen pinta on kestävämpi 
ja helppohoitoisempi, kuin perinteiset mattapinnat. Niihin ei 

tule helposti pieniä naarmuja, ja ne kestävät toistuvia pesu-
ja hyvin. Värisävyt on otettu käyttöön sarjatuotantomallissa.

PPG:llä on ratkaisu tähänkin haasteelliseen 
maalaukseen
Värien tekstuuripinta saadaan aikaan lisäämällä D8117 mat-
talakkaan D842 tai D843 tekstuurilisäainetta. Ensimmäinen 
lakkakerros ruiskutetaan D8135 kirkaslakalla. Kirkaslakkaker-
ros suojaa basecoat pintaa ja lisää kestävyyttä. 

Seuraavaksi ruiskutetaan tekstuurilakkakerros, joka sekoite-
taan seuraavilla suhteilla: 

Kiiltoaste vaihtoehto 1: 3:3:1:xx* (D8117:D843:D8302:D8719)
Kiiltoaste vaihtoehto 2: 3:1,5:1:xx* (D8117:D843:D8302:D8719)

*Vinkki: Kun tuotetta ohennetaan enemmän, pinnasta tu-
lee karkeampi, ja karheus näkyy tasaisemmin. Vähemmällä 
ohenteen määrällä saadaan sileämpi lopputulos.  

Lakkakerroksen tulee antaa haihtua täysin mataksi, noin 20 
minuuttia, minkä jälkeen ruiskutetaan toinen kerros. Seuraa-
va, välittömästi ruiskutettava, ”pisarointikerros” tekee pin-
nasta tasaisemman matan. Pinnan annetaan haihtua täysin 
mataksi, noin 20 minuuttia, minkä jälkeen uunitus 40 minuut-
tia 60°C:een lämpötilassa.

Maserati Granturismo maalat-
tiin Automaalaamo Jukka & Hytti 
Oy:ssä täysin mattamustaksi. 

Peugeot 208:n tekstuuripinta kes-
tää kulutusta!

Maserati oli virheettömässä kun-
nossa, joten pohjatöitä ei juurikaan 
tarvittu. 

Taulukko 1  Mattalakkojen eri kiiltoasteita.

Daisy Wheel - automaattinen väriensekoituskone
Automaattinen väriensekoituskone vapauttaa 
arvokasta työaikaa!

Täydellinen sävytäsmäävyys on yksi korjausmaalauksen 
tärkeimmistä edellytyksistä. Kun työ halutaan tehdä on-
nistuneesti kerralla, vaaditaan oikean sävynvalinnan lisäk-
si tarkka sekoitussävyjen annostelu.

PPG:n Daisy Wheel -väriensekoituskone kykenee kymmen-
kertaiseen tarkkuuteen manuaaliseen sekoittamiseen verrat-
tuna. Tarkkuus on jopa 0,01 grammaa. Sävytarkkuuden lisäk-
si yksi Daisy Wheelin keskeinen etu on muihin työtehtäviin 
säästyvä työaika.

Ensimmäiset kokemukset Daisy Wheelistä on saatu Saksas-
ta, missä on jo yli 55 laitetta käytössä. Skandinaviaan asenne-
tut kaksi ensimmäistä laitetta ovat Ruotsissa. Laitteen kysyntä 
ylittää vielä toistaiseksi toimituskapasiteetin.

”Daisy Wheel on jännittävin ja tarpeellisin uudistus, mitä 
koskaan on lanseerattu korjausmaalausalalla,” kommentoi 
Adam Gregers-Varg, Atracco AB Ruotsin korjaamopäällikkö.
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PPG on kehittänyt uuden häivytyso-
henteen, joka toimii kaikilla nykyai-
kaisilla kirkaslakoilla.

Tuote on saatavana spraynä D8731 tai 
1L purkissa D8430.

D8731 häivytysohenteella lakan su-
muraja sulaa kuin itsestään, ja kiillo-
tuksen tarve on erittäin vähäinen.

Uusi häivytysohenne on mielestäm-
me niin upea, että haluamme tarjota 
kaikille mahdollisuuden kokeilla tuo-
tetta veloituksetta. 

Toimitamme ilmaisen spray-tuotteen jokaiselle halukkaalle automaalaamolle 
Suomessa. Tilaa näyte alla olevan ohjeen mukaan sähköpostitse, niin lähin 
PPG jälleenmyyjä toimittaa tuotteen maalaamolle*. 

*Tuotetta toimitetaan veloituksetta 1 kpl / maalaamo. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Toimitus-
aika vaihtelee alueellisesti.

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 © 2016

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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

Häivytettävän hyvä 
tutustumistarjous!

ILMAINEN!

Lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen cora@corarefinish.fi:

Yritys
Toimitusosoite
Nimi 
Puhelinnumero
Sähköposti 


