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Maailmanlaajuisena toimijana PPG valmistaa tuotteita yli 80 vuoden kokemuksella mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.

Esittelemme lehtemme tässä numerossa joitakin asiakasyrityksiä ja heidän tuotantoaan, joissa tehdään jotakin hyvin muuta
kuin perinteistä autojen korjausmaalausta. PPG:llä pinnoitetaan
Suomessa ja maailmalla mitä erilaisimpia tuotteita, käyttäen pinnoitteita kaikista PPG:n eri tuoteryhmistä.
Toivottavasti löydät lehtemme lukijana myös itsellesi näistä
esimerkeistä sopivia uusia käyttökohteita ja ideoita.

Asiakastilaisuus keräsi yhteen
lähes 100 maalaamoalan toimijaa
MARRASKUUSSA
järjestettyyn
Coran Matkassa -tapahtuman
Avoimet Ovet -tilaisuuteen osallistui lähes 100 asiakastamme ympäri
Suomea. Tapahtuman viihdepuolesta vastasi Stand-up koomikko
Ilari Johansson sekä Cover Lovers -yhtye.
Coran parkkihalli muuntui
Ravintola Parkiksi, ja isoon tilaan
mahtui hyvin esille myös maalaamon laitteita, Drester ja RosAuto pesureita, IRT ja UVA kuivaimia
sekä Herkules DUO nostin.
Toimitusjohtaja Tom
Sandell

Cora Refinish Oy
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Avoimet Ovet
18.11.2016

PPG:n tuotannossa kolme päätuotantoryhmää ovat pinnoitteet
(ilmailu, maatalouden laitteet, autojen korjausmaalaus, laivateollisuus), teollisuustuotteet (ajoneuvojen alkuperäismaalaus,
teollisuuspinnoitteet, pakkauspinnoitteet ja erikoispinnoitteet) ja
lasituotteet (lasikuitutuotteet ja tasolasit).

Tom Sandell
toimitusjohtaja
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CoraEvents

Useat asiakasyrityksistämme ovat löytäneet laidasta laitaan
käyttökohteita PPG:n tuotteille: design-keittiötä, potkureita, sääasemia, veneitä, metallirakenteita ja paljon muuta.

Asiakasesittelyssä MS Street Art Oy

14

MONIPUOLISIA
RATKAISUJA
PINNOITTAMISEEN - VAIN
MIELIKUVITUS RAJANA

Esillä oli myös varastopäällikkömme Tero Laineen kunnostama
Formula 4 kilpa-auto.

kertoi tervetuliaispuheessaan autojen vauriokorjausalan kehityksestä ja suuntauksista autoalan tilastojen valossa, vauriokorjaamon
asiakaspalvelun merkityksestä yrityksen
kilpailukyvyn
kannalta sekä Cora Refinishin ja PPG:n
tulevaisuuden toiminnan painopisteistä. Asiakaspuheenvuorossa
Antti Selivaara, Selivaara Group
Oy:stä, kertoi kokemuksistaan ja
yhteistyöstä Cora Refinishin kanssa
vauriokorjaamon näkökannalta.
Varastohallissa pelattiin leikkimieliset olympialaiset, jossa eri kisojen voittajat palkittiin.
Koko kisan voittaja sai palkinnoksi SATAjet 5000 B
RP 1,2 ruiskun ja
SATA monitoimityökalun.

KISOJEN VOITTAJAT LAJEITTAIN
Tikkakisa:
Risto Ilmonen, SOE Busproduction Finland Oy
Koripallokisa, jaetulla 1. sijalla:
Antti Helin, Danin Huolto ja Rengas Oy
sekä
Tero Immonen, Kolarityö ja maalaus
Anssi Virtanen
Salibandy:
Lauri Tyykilä, Selivaara Group Oy
Puttauskisa:
Armi Huhta, Eskon Autopelti Oy
Kokonaiskilpailun voittaja:
Antti Helin, Danin Huolto & Rengas Oy
Cora Refinish onnittelee voittajia!
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PPG:llä laidasta laitaan!
Lainisalo Oy on
vuonna 1990
perustettu Suomen
johtava kappaletavaraan erikoistunut alihankintamaalaamo.
YRITYKSEN liikevaihto on 7 milj.
€ ja henkilökuntaa on yhteensä 70,
joista Ähtärissä Inhan tehtaalla työskentelee seitsemän. Yksikön päällikkönä toimii Tomi Rovio. Lähes
koko Ähtärin yksikön henkilöstö on
ollut nykyisessä maalaamossa alusta asti, joten kokemusta eri käytössä
olleista sävyistä ja maaleista löytyy
rutkasti.
Lainisalolle Inhan tehtaan venemaalaamon toiminta siirtyi vuonna
2009. Tehtaalla maalataan vuodessa
noin 1500 venettä. Tehtaan vahvuutena on alumiiniveneiden pintakäsittely. Tehdas on toiminut syksystä 2009 lähtien mm. kotimaisten ja
arvostettujen Buster-veneiden alihankkijana ja toimittaa heille toivotut pintakäsittelyt. Syksystä 2016
lähtien tehdas on vastannut Bustermalliston lippulaivan Phantomin
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Fountain 47
Lightning
liekeissä...

pintakäsittelystä niin maalaamalla
kuin kalvottamalla.
”Odotamme mielenkiinnolla, kuinka suuren suosion lippulaivamalli Phantom saa, ja
minkälaisia trendejä veneiden
värimaailma pitää sisällään tulevina vuosina”, Rovio toteaa.

Tomi Rovion mukaan pintakäsittelyvaihtoehtoja on tarjolla runsain
määrin, mutta vanhat hyvät menetelmät ovat silti usein toimivimmat
ja kokonaisuuden kannalta edullisimmat - laadukkaalle märkämaalaukselle on vielä tarvetta myös tulevaisuudessa.
Lainisalon Ähtärin yksikön tavoitteena on jatkossakin pysyä tärkeänä osana Buster-veneiden pintakäsittelyä ja olla tuomassa ilmettä,
lisäarvoa ja ominaisuuksia veneisiin. ”Haluamme olla osa Busterin
iskulausetta eli huoletonta valintaa”, sanoo Rovio.
Yhteistyöhön Cora Refinishin
kanssa Rovio on ollut tyytyväinen:
”Apua, neuvoja ja opastusta käytössä oleviin tuotteisiin olemme saaneet aina, kun on tarvittu. Useisiin
sovelluksiin on löytynyt eri vaihtoehtoja, joista on voitu yhdessä valita parhaat ja toimivimmat ratkaisut.
Ja jos valmista tuotetta ei ole ollut,
on sellainen tehty.”

LT-Studio
LT-STUDIO OY on omistaja Heikki Martinojan harrastuksen ympärille
vuonna 2013 perustettu yritys, jonka toimintaan kuuluu maalauksen lisäksi puu-, metalli- ja komposiittirakentaminen.
Yrityksen käytössä on ajoneuvomaalaukseen vaadittavan kaluston lisäksi
autokorjaamovarustus (pl. testerit) sekä komposiittirakentamiseen liittyvät
koneet ja kalusto. Viimeisimpänä hankittu komposiittiuuni mahdollistaa
prepreg-hiilikuituosien valmistamisen kilpa-autoihin.
PPG automaalilinjan lisäksi LT-Studiolla on käytössään Selemix-teollisuusmaalilinja. Selemixiä käytetään kalustemaalaukseen. Ylläolevassa kuvassa keittiön kaapistot on maalattu Selemix 7-511/512 polyuretaanipintamaalien sekoituksella, jolloin saadaan haluttu kiiltoaste. Selemixin
mattamaali on normaalia mattamaalia helpompi pitää puhtaana ja kestää
hyvin kulutusta.

KILLERCOATINGIN Marko Taskinen ja Faw D-Signin Jere ”Jeppe”
Kivilaakso maalasivat Fountain
47 Lightning PowerBoatin eli ”Veneiden Ferrarin” pintaan upean liekkikuvion.
Päävärinä käytettiin Delfleetin
Punaista Akryylimaalia, koska
haluttiin paras mahdollinen peittävyys.
”Tämä menetelmä on todettu
parhaaksi isoissa kuviomaalauksissa, ja olihan veneen kylki kuitenkin
47 jalkaa eli reilut 14 metriä”, kertoo
Kivilaakso.
Kevyen välihionnan jälkeen Kivilaakso taiteili ”true flame” liekit ja
muut kuvioinnit Deltron BC liuotinmassalla. Veneen pintaan ruiskutettiin Deltron HS lakka.

LT-Studion tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat auto-, moottoripyörä- sekä polkupyöräharrastajat sekä kalustemaalauksen puolella klassikkokalusteiden
keräilijät ja puusepänliikkeet. Puusepille maalataan pääsääntöisesti MDFlevyjä. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu lisäksi rata- ja ralliautoilijoita.
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Make it happen. With PPG

UUTUUS!

• TE K N I S E T V I NK IT • T EK NISET VINKIT • TEKNISET VINKIT •

Johdottomat Mirka-hiomakoneet

Tiedätkö mikä värikartaston versio
sinulla on käytössä?
KERTOOKO PAINTMANAGER,
että värimalli löytyy, mutta kartastossa mallia ei kuitenkaan ole? Tämä
johtuu siitä, että värikartastoja
on kahta eri versiota: WBVD1 ja
WBVD2 (Water Base Variant Deck).
PaintManagerin asetuksista voit
tarkistaa, kumpi kartasto sinulla on
käytössä.
WBVD2 versiossa on aiempaa
vähemmän liuskoja per viuhka. Siitä on jätetty pois joitakin vanhoja
värejä, jotka eivät enää ole käytössä
autoteollisuudessa tai ovat käytössä
ainoastaan Pohjois-Amerikan markkinoilla.
WBVD2 kartastoon kuuluvat värit valittiin vuonna 2011 yhteistyössä päämarkkina-alueiden toimijoiden kanssa, jotta paras mahdollinen
tulos saatiin varmistettua.
Kartaston tunnistaa laatikon
kyljessä olevasta tarrasta WBVD2.
WBVD1 kartastossa tarraa ei ole.
Myös tuotekoodista tiedät, kummasta kartastosta on kyse. Autokohtainen kartasto on tuotekoodilla R4000, ja WBVD2 kromaattinen
kartasto on tuotekoodilla R4500.
Ulkonäöllisesti kartastoissa ei ole
eroja.
Myös perusvärikartastoa on
kahta eri versiota. PPG PrimeDeck
ja PPG G3 Parent. PPG G3 Parent
väriviuhkan liuskat on teräväreunaiset ja PPG Prime Deckin liuskojen reunat on pyöristetyt.

1

Mirka esittelee ensimmäiset akkukäyttöiset hiomakoneet maalivirheiden korjaukseen.
Suunnittelussa ensisijaisen tärkeätä on ollut ergonominen muotoilu, jotta koneita voidaan käyttää pitkiäkin työjaksoja väsymättä.

Envirobase® High Performance &
Daisy Wheel

Patentoitu magneettiventtiili

2

Erityinen säiliö sekoitetulle maalille

Korjausmaalauksessa sävyn
yhdenmukainen ja tarkka
täsmäävyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä.

3

Mitä hyötyä oikeista
asetuksista on
Autojen värikoodia etsiessä näet nopealla silmäyksellä
mitä karttamalleja löytyy, mistä kartastoista, missä
lokerikossa ne sijaitsevat ja mikä on peruskartaston
sivunumero. Tämä nopeuttaa värin etsintää.
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Sekoitushuoneen
vallankumous!

Ilmatiivis säiliö sekoitetulle maalille

Automaattinen magneettiventtiilien puhdistus

Mikä kartasto on valittuna
PaintManagerissasi?
Voit tarkistaa valitun kartaston
PaintManagerin asetuksista. Valitse
päävalikosta 1 Ylläpito, 2 Asetukset ja yläreunasta 3 Värityökalut.
Ruudun vasemmalla näet saatavilla olevat kartastot ja oikealla tällä
hetkellä käytössä olevat. Alhaalla olevilla punaisilla + ja - napeilla voit lisätä tai poistaa kartastoja
käytöstä.

Envirobase High Performance sekoitusjärjestelmä integroituna

Annostelu napin painalluksella

Erittäin tarkka annostelu magneettiventtiilien ansiosta

Tarkka mitta-asteikko sopii kaikkiin
yleisimpiin sekoituskuppikokoihin

PPG:n Envirobase High Performance järjestelmä perustuu patentoituun ja testattuun mikrogeeliteknologiaan ja tarjoaa optimoidun
värisävynhallinnan korkeimmalla
mahdollisella tarkkuudella ja toistettavuudella, kun käytetään alkuperäisiä Envirobase High Performance värikarttoja ja / tai värisävy
on mitattu RAPIDMATCH™ X5:llä.
Daisy Wheel automaattinen sekoitusjärjestelmä yhdessä PPG:n vesiohenteisen maalijärjestelmän kanssa
tarjoaa täydellisen yhdistelmän, jolla kaikki ajoneuvovalmistajien värisävyt voidaan sekoittaa täsmällisesti mahdollisimman lyhyessä ajassa.
Sekoitusvirheiltä vältytään, jolloin
aikaa säästyy muuhun ja työprosessin tehokkuus ja turvallisuus kasvaa
– täysin automaattisesti!

Ominaisuudet ja edut
- Jopa 16 tunnin käyttöaika yhdellä latauksella
- Litiumioniakku latautuu 45 minuutissa
- Ei käyttöä häiritsevää letkua
- Ergonominen kädensija
- Matala melutaso
- Matala tärinätaso
- Alustallan nopea kiinnitys pikalukitusjärjestelmällä

Mirka Deros -sähköhiomakoneessa
on nyt tärinäsensori
Mirka DEROS -kone on nyt varustettu uusilla, älykkäillä
ominaisuuksilla. Päivitetyssä hiomakoneessa on integroitu tärinäsensori sekä Bluetooth-liitettävyys.

Uuden ominaisuuden ansiosta tärinätason seuraaminen,
ja sen myötä haitallisen altistumisen välttäminen, on nyt
helpompaa kuin koskaan. Lataamalla ja asentamalla maksuttoman myMirka -sovelluksen matkapuhelimeesi, voit
seurata Mirka DEROS -koneen tärinätasoa reaaliajassa.
Lue lisää digitaalisten palveluiden myMirka -sovellusalustasta: www.mirka.com/fi/fi_mymirka.
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MultaVEX Oy
kotimainen seulakauhavalmistaja
luottaa PPG Selemixin laatuun
Etelä-Pohjanmaalla
sijaitseva yhtiö on
perustettu vuonna
1986, jolloin toiminta aloitettiin konevälityksellä. Ajan
kuluessa toiminta
siirtyi vähitellen koneiden kauppaan ja
maahantuontiin.
VUONNA
1987
aloitettiin
kääntökehien ym. isojen laakereiden
kunnostus ja vuonna 1990 pyöröhirsi- ja pylvässorvin kehitys ja valmistus. Kun ensimmäinen kone saatiin
valmiiksi, sillä aloitettiin pyöröhirsien ja pylväiden rahtisorvaus.
Vuosi 2005 oli muutoksen aika,
tuolloin aloitettiin yhteistyössä Vemitek Oy:n kanssa täysin uudentyyppisen MultaVEX -seulakauhan
kehitystyö. Vuonna 2013 lanseerattiin uusi, entistä monipuolisempi,
seulakauha MultaVEX Vibra. Tämän
mallin ansiosta myynti lähti huomattavaan kasvuun ja tuli ajankohtaiseksi perustaa osakeyhtiö MultaVEX Oy, kertoo yrityksen omistaja
Eero Paski.
Yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät ovat tällä hetkellä koneurakoitsijat, yksityiset toimijat sekä konekauppiaat.
”Ala tulee kehittymään, koska
nousevien kuljetuskustannusten takia kohteessa suoritettava lajittelu
yleistyy ja puhtaiden maa-ainesten
saanti hankaloituu”, Paski toteaa.
Yhteistyö Cora Refinishin kanssa sai alkunsa Mansen Mörinät
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Pidä pinnat puhtaina
Nanolisäaineella
SPP2000 lisäaine perustuu
nanoteknologiaan ja vähentää
pintajännitystä, jolloin maalipinnasta tulee vettä- ja likaa
hylkivä.
Nanolisäaine on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan erityisesti isojen pintojen pesua ja huoltoa. Nanolisäaineella käsitelty 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.

-messuilla keväällä 2016. MultaVEXin osastolla oli jo tuolloin näyttävän näköisiä seulakauhoja, jotka
kiinnittivät Cora Refinishin edustajan huomion. Coran edustajan kysymys, ”Mitä mieltä olette, jos voisitte pinnoittaa valmistamanne
tuotteet entistä taloudellisemmin?”, puolestaan herätti MultaVEXin kiinnostuksen.
MultaVEX on kasvamassa hallitusti kansainvälisesti merkittäväksi
maansiirtotekniikan lisälaitetoimittajaksi. Vientikaupan kasvaminen
on seurausta hyvän jälleenmyyntiverkoston ja yhteistyökumppaneiden ansiokkaasta työstä.
Metallihohtoa kertamaaliin
MultaVEXille sävytettiin näyttävä
metallivärin kaava Selemix Directpintamaaliin. Selemix-tuoteperheen Direct to Metal ”kertamaali”
80 %:in kiiltoasteella vastasi asiakkaan toiveita pinnan kiillon ja kulutuskestävyyden suhteen. Tuote
lunasti myös Coran edustajan
lupaukset nopeammasta sekä taloudellisemmasta maalausprosessista.

MultaVEX työllistää tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Toimitusjohtaja Eero Paskin erikoisosaamisena on erilaiset hydraulisovellukset,
ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus maansiirtokoneista. Eero on
kehittänyt mm. Vibra-kauhan sekä
teknisesti ylivertaisen hirsisorvin.
Yrityksen
markkinointipäällikkö
Jarmo Paskilta puolestaan hoituu
järjestelmähallinta, puujalkavitsit
ja PhotoShop -kikkailut. Huolto- ja
varaosapäällikkönä sekä maalivastaavana toimivan Jaakko Kuusiston
osaamisaluetta on tuotantotalous ja
kokoonpanotekniikka. Joni Mäenpää vastaa liitostekniikasta ja Tommi Majamäki koneistustekniikasta.
MultaVEXin liikevaihto on kasvussa, ja vuodelle 2017 odotetaan
noin 1 milj. € liikevaihtoa. Tämä käsittää noin 150:n MultaVEX -kauhan toimitusta uusille omistajille.
”Arvostamme Cora Refinishin
erittäin asiantuntevaa sekä opastavaa palvelua. Nämä ovat tärkeitä
asioita, kun valmistetaan uudistuotantoa ja siirrytään tuotannossa uusiin maalausmenetelmiin”, MultaVEXin henkilökunta kuvailee.

Hyödyt:
- Kiiltävämpi lopputulos
- Hylkii vettä- ja likaa entistä tehokkaammin
- Korkeampi korroosion suoja
- Vähentää pesuaineiden kulutusta
- Nopeuttaa pesuprosessia

Haluatko tehdä
maalausprosessistasi
entistä tuottavamman?
PPG Selemix Aqua 8-110 / 8-111 SINGLE STAGE
TOPCOAT - vesiohenteinen pohja/pintamaali
Onko yritykselläsi tarkoitus pudottaa VOC päästöjä vuodelle 2017?

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

Kuvan värimalliliuska on käsitelty
nanolisäaineella.
Taustalla oleva
auton pinta on
likaantunut, mutta
liuskalta rapa vain
helmeili pois!

PPG Selemix Aqua vesiohenteinen
maalilinja ratkaisee nuo ongelmat
tinkimättä huippukiiltävästä lopputuloksesta.
8-110 on täysin vesiohenteinen
tuote, joka voidaan ruiskuttaa suoraan
monille eri pinnoille. Jopa hiekkapuhalletulle raudalle. Tuote saavuttaa
kuivuttuaan erinomaisen kulutuskestävyyden sekä korkean kiiltoasteen.
Tarvittaessa kiiltoastetta voidaan pudottaa jopa täysin mataksi asti.
Käytettäessä 8-110 tai 8-111 kertamaalia, ei erillistä pohjamaalia tarvita. Tuote ruiskutetaan suoraan paljaalle metallille. Kuvittele, yksi tuote
vähemmän koko maalausprosessissa.
Tämä jos jokin on kustannustehokasta!
Kun kyseessä on vesiohenteinen
tuote, kuivumisprosessi mielletään
helposti monimutkaiseksi tai aikaa
vieväksi. Näin ei kuitenkaan Selemix
Aquan kanssa ole. 20 asteessa tuote
on pölykuiva jo 20 minuutin kuluttua.
Miksi et kokeilisi tätä huippuluokan
tuotetta omassa maalaamossasi jo
vuonna 2016?
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MS Street Art

ProMa:n CAB-integraatio
1

2

1. Tilaukset haetaan valitsemalla maalaamon
ProMa:sta kohta
Tilausten ohjaus
ja Cabas New.

2. Toiminnot-ikkunaan syötetään auton rekisteritunnus ja valitaan Luo. Rekisteritunnus ilmestyy tilaukset-listalle
statuksella Odottaa.. Parin minuutin
odotusajan jälkeen tähän ikkunaan ilmestyy Luotu, ja samalla tunnukseksi
muuttuu CAB-tunnus.

3

4

MS Street Artin omistajan Markus
Salinin maalaama Chevrolet Fleetline -51 ja SMV vaunu -69 on katseita
keräävä yhdistelmä.

Markus Salinin
maalaamat autot,
rekat ja moottoripyörät ovat niittäneet mainetta
ympäri Pohjoismaita, ja pokaaleja
on kertynyt lähes
100. Myös Markuksen omat jenkkiautot ovat voittaneet
useita eri palkintoja.
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MARKUS SALIN perusti MS Street
Artin vuonna 1996 valmistuttuaan
Lohjan Ammattikoulusta erikoismaalariksi. Parin vuoden päästä
maalilinjan ottaminen oli ajankohtaista, ja hyvän paikallisen palvelun
ansiosta maalitoimittajaksi Markus
valitsi Lohjalaisen PPG jälleenmyyjän Tarvikekolmion.
Aluksi tarkoitus oli tehdä pelkästään erikoismaalauksia, mutta
vuosien varrella vakuutusyhtiöiden
kolarikorjauksista muodostui yrityksen päätoimi. Erikoismaalauksia
Markus tekee kuitenkin edelleen.
Maalintoimittajaansa Tarvikekolmiota Markus kehuu monipuoliseksi ja joustavaksi. Valikoimasta
löytyy liuotinmassoja, raskaankaluston maaleja, vesivärejä sekä viimeisimpänä täydennyksenä myös
Selemix teollisuusmaaleja.
Selemix on ollut Markuksella käytössä useissa eri projekteissa,
joista yksi erikoisimmista on vuoden -38 Chevrolet. Auto maalattiin
Selemixin Direct to Metal mattapintamaalilla, jolla voidaan maalata

Ford 3W
Coupe -34 on
yksi Markus
Salinin erityisen mielnpainuvista töistä.

3. Tässä versiossa maalaamon
ProMa:an voi tuoda tietoja vain yhdestä
CAB-tunnuksesta. Useasta CAB-tunnuksesta hakeminen (esim. usean peltikorjaamon CAB-tietojen hakeminen) ei
vielä onnistu. ProMa:an siirtyy Aika- ja
veloitusperusteet (kuvassa 4 työkortin
kohdassa Pvm/aika - ydinluvut).

4. CAB:iin kirjoitetut huomautukset (työkortin kohdassa perustiedot).

• U U TU U S • U U TU U S • U U TU U S • UUT UUS • UUT UUS •

IRT UVA COMBI
Kaksi kuivainta yhdessä laitteessa

suoraan metallille ilman mitään kiteitä tai erillistä pohjamaalia. Väriksi valittiin Creme Weiss RAL 9001.
Väri toimii vanhassa autossa loistavasti ja antaa upean pinnan efektin.
Auton raidat on tehty perinteisellä
automaalilla, ja niihin on käytetty
D8115 mattalakkaa.
Chevrolet on kerännyt useita
palkintoja, joista viimeisin on kesän
2016 Turku Kustom Showsta.

Kuvassa Selemixillä maalattu vuoden -38 Chevrolet.

Markkinoiden tehokkain kuivain on nyt
saatavana kaksipaneelisena.
IRT UVA Combi -kuivaimessa on yhdistetty infrapuna- ja UV-kuivaus. Paneelit voidaan säätää 90 asteen kulmaan toisiinsa
nähden, mikä parantaa käytettävyyttä.

Kuivaustehoa infrapunakuivaimessa on 12
kW, ja UV-kuivaimessa 2 kW. UV-suojalasissa on särkymistunnistin, ja mahdollisia
iskuja ehkäisee lisäksi suojaritilä.
Muotoilu on IRT Hyperion mallistosta tuttua siroa laatua.
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USI Italian valmistama ruiskumaalauskaappi
Ashland Finland Oy:lle

Porvoon Kilpilahdessa Ashland Finland Oy:n
tehtaat valmistavat polyesterihartseja lujitemuoviteollisuudelle. Tyypillisiä lujitemuovituotteita ovat veneet, säiliöt, saniteettikalusteet,
tuulivoimaloiden siivet ja autojen osat.

Toivotamme
asiakkaillemme
hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Lahjoitamme joulukorttirahat tänä
vuonna HelsinkiMissiolle. Järjestö
toimii seniorityön, nuorten kriisityön,
lapsiperheiden ja erityisryhmien
parissa.

CORA REFINISH OY toimitti Ashland Finland Oy:n uudistettuihin
laboratoriotiloihin
ruiskumaalauskaapin, jonka tilaajasuunnittelussa huomioitiin sekä
toiminnallisuus että soveltuvuus
tuotekehityksen taltiointiin ja esittelykäyttöön.
Suunnittelun
lopputuloksena
syntyi takaseinäimulla varustettu
ruiskumaalauskaappi poikkeuksellisen runsaalla ikkunapinta-alalla.
Poistopuhaltimien ohjauksesta huolehtii USI:n DGTouch ohjauskeskus,
jossa on markkinoiden edistyksellisin ja monipuolisin ohjaustekniikka.
Ruiskumaalauskaapin ikkunaratkaisujen ja rakenteen ansiosta
tuotekehitystyötä voi seurata poikkeuksellisen kattavasti. Takaseinän
suodatuspinta-ala käsittää koko
ruiskumaalauskaapin leveyden.

Cora

CoraEvents
PPG pikalakan veroista
nopeaa kyytiä Saukkolan EK:lla
Rallin SM-sarjaa nelivetoisella turboahdetulla Subaru
Impreza R4:llä ajava Antti Selivaara kyyditti Coran
asiakkaita Saukkolan EK:lla.
Ajovuoroa odotellessa paistettiin "rallimakkarat" ja vertailtiin kokemuksia. Huima kokemus, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittämiin. Ajon jälkeen nautittiin vielä kerran
ravintolan antimista ennen turvallista kotimatkaa. Saukkolan EK oli hieno kokemus!

Kun turvallisuus on
etusijalla,
voi hyvillä
mielin istua
”pelkääjän
paikalla”.

Autoihmisille
tekniikka on
aina ollut
kiinnostuksen
kohde.

KEVÄÄN 2017 KOULUTUKSET
julkaistaan vuoden ensimmäisessä
Cora Asiakaslehdessä!
Cora Akatemia järjestää ammattija tuotekoulutusta asiakkaillemme.
Cora Akatemia -koulutuksissa on
aiheina yhden kovettajan järjestelmä,
kirkaslakan
ruiskutusmenetelmät,
taloudelliset työtavat sekä PPG:n
uutuustuotteet. Tarkemmat tiedot
koulutuksista löydät kotisivuiltamme
kohdasta ”Koulutus”.

Ajon jälkeen
kuljettajaakin hymyilytti!

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

FinixaKampanja FinixaKampanja Finixa
Voimassa 28.2.2017 saakka.
Kaikki hinnat alv 0 %.

Osta laatikko Softex
puhdistusliinoja saat kaupan päälle
Foam-it! pesuaineen

PPG Delfleet ja Selemix koulutus
CORA REFINISH OY JÄRJESTI
20.-21.10.2016 PPG Delfleet ja Selemix -maalausmenetelmät koulutuksen Tampereella TAKK:n (Tampereen aikuiskoulutuskeskus) tiloissa.
Kurssille osallistui tällä kertaa kymmenkunta maalaamoalan ammattilaista Suomen suurimmista kori- ja
runkotehtaista sekä raskaankaluston
maalaamoista. Ammattitaitoa oli siis
todella paljon samassa tilassa!
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsiteltiin Delfleetin raskaankaluston maalausrakenteita sekä eri nopeudella toimivia korjausprosesseja
raskaankaluston vaativiin kohteisiin.
Toisena päivänä keskityttiin Selemixtuoteperheen maalausrakenteisiin,
jotka soveltuvat hyvin myös kaupallisen kaluston maalauksiin.
Delfleet-tuotteista
käytännönharjoituksia tehtiin mm. F3111 mattavärillä. Tuotteella saavutettiin täydellisen tasainen mattapinta, joka oli
kuivuttuaan äärettömän kova ja kulutusta kestävä. Testiin pääsi myös
F4942 märkää-märälle akryylipohjamaali, jolla saatiin todella korkealaatuinen, kiinteä ja kiiltävä pinta. Tämän
ansiosta pintamaali ei pääse imeytymään lainkaan pohjamaalin, eikä näin
ollen aiheuta sävyn poikkeavuuksia
pintamaalikerroksessa.
Koulutuksessa käsiteltiin myös
PPG:n Rapid Repair Processia, joka
ylitti tälläkin kertaa nopeudellaan
muut aiheet. Tällä erittäin tuottavalla
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korjausmaalausmenetelmällä hiontaväri kuivui 25 minuutissa 20°C:ssa hiontakuivaksi. Pintaväri kuivui 40 minuutissa 20°C:ssa niin, että siitä pystyi
ottamaan roskat pois. Tälläkin nopeudella pintamaalin kiiltoaste säilyi huikeana.
Delfleetin uusi UHS kirkaslakka
F3913 on helppo ja nopea ruiskuttaa,
joten se soveltuu erityisen hyvin raskaankaluston töihin, missä isojen pintojen maalauksen tulee sujua vaivattomasti ja kiiltoasteen on oltava korkea.
Selemixin polyuretaanimaaleista
käsiteltiin mm. täyskiiltävä 7-512 sekä
täysin matta 7-511. Myös niin sanottu
”kertamaali”, eli pohja- ja pintamaalin
yhdistelmä, 7-53X vakuutti osallistujat. Tuote ei tarvitse alle erillistä pohjamaalia, ja se on saatavana eri kiiltoasteisena täysin matasta aina 80 %
kiiltoasteeseen saakka.
Selemix-tuotteet olivat kaikkien
mielestä erittäin helppokäyttöisiä sekä
kustannustehokkaita huippuluokan
lopputuloksesta tinkimättä. Oivia valintoja matalamman budjetin töihin.
Kirsikkana kakun päällä
SPP2000 Nanolisäaine
Tuote on suunniteltu tekemään
maalipinnasta likaa ja vettä hylkivä,
joten myöskään teipit eivät tuntuneet
tarttuvan pintaan. Hyvä lisäoptio kuljetuskalustosta huolehtiville maalaamoasiakkaille! Nanolisäaineesta kerromme tämän lehden sivulla 9.

PLI Muovinkorjausliimat
GLQ nitriilikäsine

5 KPL PAKETTI 50 €

40 €

GLQ nitriilikäsine vaihtoehto GLP:lle!
Kevyt ja joustava nitriilikäsine, jossa on erittäin hyvä
suojaus liuottimia vastaan. Saatavilla koot M- XL.

PLI01 Muovinkorjaus ‘nopea’ (25 s) musta - 50 ml
PLI02 Muovinkorjaus ‘medium’ (1.5 min) musta - 50 m
PLI03 Muovinkorjaus ‘hidas’ (3.5 min) musta - 50 ml
PLI05 Sekoituskärki muovikorjaus - 10 kpl

SOF20 Softex puhdistusliina
Puhdistusliina 330 mm x 420 mm
260 kpl / ltk
Softex mikrokuituliinalla on suuri imukyky, ja se soveltuu vesi - ja liuotinpohjaisille pesuaineille. Softex on nukkaamaton, uudelleen käytettävä ja silikonivapaa.

PLI Muovinkorjausliimat soveltuvat
kaikentyyppisille muoveille (paitsi SMC) ja
erilaisiin korjauksiin, kuten esim. reikien ja
syvien naarmujen täyttämiseen.
Muovinkorjausliiman kuivumisajat löytyvät tuotteen pakkausetiketistä. Korkeampi
lämpötila nopeuttaa tuotteen kuivumista.
Finixa muovinkorjausliima kuivuu läpikuivaksi jopa 0,15 mm kalvonvahvuudella. Erittäin ohuen kerroksen ansiosta reunaa ei juuri synny, ja korjausalueen
jatkotyöstö on helpompaa.

Osta

2 purkkia

PLI Muovinkorjausliimaa, ja
saat

HCL3000 Käsienpesuaine (6L) +
HCL50 Seinäteline käsipumpulla

10 kpl sekoituskärkiä

kaupan päälle!

28 €

TSP600 Foam-it!
500 ml
Foam-it!, eli ”Vaahdota!”, on ammoniakkivapaa vesiliukoinen yleispesu- ja rasvanpoistoaine aerosolipurkissa.
Foam-it! eroaa muista markkinoilla olevista tuotteista sillä, että se jättää ohuen
vaahtokerroksen pinnalle. Vaahtokerros
on helppo pyyhkiä pois mikrokuituliinalla,
eikä turhaa vaahtoa muodostu lisää pyyhittäessä.
Tuote soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, joista alla muutamia:
- Auton kuivapesu (ulkopinnat, autonpesu
ilman vettä)
- Auton sisätilat (muovi, nahka, puu, metalli, lasi), kuten kojelaudat, ovien paneelit, LCD näytöt
- Keittiön ja kylpyhuoneen puhdistus, tuote on antibakteerinen
- Ikkunoiden, peilien ja TV:n kuvaruutujen
puhdistus
- Vanteiden puhdistukseen

3 purkkia (yht. 6 kg) GAPOL mustaa
kittiä ja 100 arkkia GAP60 kitin
sekoitusalustoja yhteishintaan

54 €

6 litraa käsienpesuainetta + kätevä
käsipumppu ja seinäteline nyt

pakettihintaan 60 €!

GAP60 - kitin sekoitusalusta
100 arkkia / pkt

GAP00 Finixa polyesterikitti
2 kg, sis. kovete

Sekoitusalusta sisältää 100 kertakäyttöistä arkkia.

Tarttuu vanhaan maalipintaan, mutta
myös teräkseen, sinkittyyn metalliin, alumiiniin, kaikentyyppisiin muoveihin, puuhun ja MDF -levyyn.
Musta väri helpottaa huomaamaan virheet
kittiä levitettäessä, sekä hionnan aikana, ja
toimii myös kontrollivärinä pohjamaalattaessa kitattua kohtaa.
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.

FinixaKampanja
Voimassa 28.2.2017 saakka.
Kaikki hinnat alv 0 %.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

OLETKO
KYLLÄSTYNYT
ETSIMÄÄN OIKEAA
PUMPPUPULLOA?

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN
RATKAISU
CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN
VAURIOKORJAAMON
VÄLINEET
Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.
– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Cora Väri Oy © 2016

Järjestä maalaamosi
käyttämällä
pumppupulloissa
5:ttä värikoodattua
magneettipidikettä ja
kantta!
LSP50 Värikoodatut kannet
5 kpl / ltk
Kannet kiinnitetään suuttimiin,
jolloin ne on helppo erottaa toisistaan ja väärää tuotetta ei vahingossa päädy pulloon täytön
yhteydessä. Pidikkeet voidaan
kiinnittää metalliin vahvojen
magneettien avulla ja mihin tahansa pintaan 2 ruuvilla, joille
on pidikkeessä valmiit kohdat.

NYT PAKETTIHINTAAN

5 kappaletta LSP20 Paineruiskupulloja ja
5 kappaleen setti LSP50 Värikoodattuja kansia

LSP20 Paineruiskupullo
Premium - 1L
- Paineruiskupullo kaikenlaisille
nesteille, kuten rasvanpoistoaineille ja pesuaineille. Liuotinkestävillä Viton osilla. Erityinen
soveltuvuustaulukko saatavilla
pyynnöstä.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi
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130 €

