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Ulkomaisten, suurien valmistusvolyymien kanssa kilpailevat kotimaiset toimijat ovat löytäneet tuotantoihinsa
omat erikoistumisen ja erikoisosaamisensa alueet, ja menestyvät tässä kansainvälisessä vertailussa.
Yhtiömme on ylpeä ollessaan osallisena satavuotiaassa
Suomessa valmistettavien laadukkaiden ajoneuvojen, päällirakenteiden ja kuljetusratkaisujen tuotannossa. PPG:n
tuotteilla pinnoitetaan laajamittaisesti kuljetuskalustoa
henkilö- ja tavarankuljetuksiin, tienhoito- ja ylläpitolaitteita, kuormauslaitteita teollisuuden käyttöön ja paljon
muuta.
Lehtemme tässä numerossa esittelemme osan näistä toimijoista ja kerromme uutuuksista, jotka liittyvät erityisesti
hyötyajoneuvojen pinnoittamiseen. Kysy edustajiltamme
lisätietoja tuotteista ja ratkaisuista, pidetään yhdessä
pyörät pyörimässä!

PPG näyttävästi esillä
maanteillä ja kuljetusalan
messuilla

Cora Refinish Oy

Kampanjat: “RED” maalausteline puskureille
ja Finixa MST700 Premium-teippi + T-paita

Tom Sandell
toimitusjohtaja

PPG JA CORA REFINISH OY olivat mukana kuljetusalan suurtapahtumassa, Power Truck Showssa, Alahärmän Powerparkissa
11.-12.8.2017. Kävijöitä tapahtumassa oli tänä vuonna noin 35 000.
Power Truck Showssa nähtiin
mitä upeimpia maalauksia rekkojen päällirakenteissa ja hyteissä. Aluet-
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Erikoismaalaus Nina Myllymäen
(sivu 6) maalaamia autoja oli
näyttelyssä useita. Taustalla keväällä valmistunut Suomi 100
-projekti.

ta kiertäessä ei voinut myöskään
välttyä PPG:n logon näkemiseltä viimeisenpäälle rakennettujen rekkojen omistajat ja maalarit luottavat
tunnetun maalimerkin korkealaatuisiin tuotteisiin.
Kuljetus Auvisen uusin luomus, Mercedes-Benz Actros 2663
Lowrider, oli yksi näyttelyn
odotetuimpia uutuuksia. PPG
tuotteet koristivat tämänkin
upean ”työkalun” pintaa.
Myös autotaidemaalari Nina Myllymäen useat
esillä olleet työt kantoivat
yllään kiiltävää ja laadukasta PPG maalausrakennetta.
Cora Refinishin pit-

käaikainen yhteistyökumppani sekä
yksi Power Truck Shown järjestäjistä, kuljetusyrittäjä Juha Ristimaa, esitteli tapahtumassa uutuuden nimeltä Firebird. Firebirdin
rakennuksessa luotettiin edelleen
PPG tuotteisiin.
NÄYTTELYOSASTO tarjosi näiden upeiden kuljetusvälineiden lisäksi paljon muutakin nähtävää.
Kuljetusmessujen puolella oli näytteilleasettajina useita suomalaisia
perävaunu- ja päällirakennevalmistajia, jotka luottavat Cora Refinishin tarjoamiin palveluihin sekä PPG
tuotteiden laatuun. Kerromme lisää
aiheesta seuraavalla aukeamalla.
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Värikkäästi tien päällä!
Maantiellä liikkuessa vastaan
tulee monennäköistä ja
-kokoista
raskaankaluston
ajoneuvoa.

MONESSA Suomen maanteillä liikkuvassa yhdistelmässä on käytössä PPG Delfleet pinnoitusjärjestelmä - oli sitten kyseessä
tukkirekka,
sora-auto,
täyspitkä rahti-auto tai linja-auto.
Useiden asiakkaidemme valmistamiin laitteisiin ja kuljetuskalustoon pääsi tutustumaan Alahärmän
kuljetusmessuilla, jotka järjestettiin
samaan aikaan Power Truck Shown
kanssa viime elokuussa. Jälkimmäiseen oli saapunut toinen toistaan
näyttävämpiä ”työkaluja” ympäri
Eurooppa
Eniten katseita keräsi varmasti
Kuljetus Auvisen uusin Lowrider

Scania S580
”Firebird”

rekka. Cora Refinish toimi maalintoimittajana tässä projektissa. Valmiin lopputuloksen vieressä oli mukava katsella ylpeänä PPG logoja,
jotka löytyvät autosta sekä tiimin
paidoista.
”Toiset tykkää mökkeilystä, tää
on mun harrastus”, toteaa upean re-

kan omistava Mika Auvinen.
Nämä kauniit laitteet toki edustavat raskaankaluston tarpeita ihan
toisesta ääripäästä kuin esimerkiksi
puutavaravaunun pinnoitus, mutta
PPG tuotteet soveltuvat yhtä hyvin
kaikkien raskaankaluston maalausten vaatimuksiin.

PPG:tä pinnassa...
SUOMESSA valmistetaan uusia tuotteita raskaankaluston tarpeisiin useissa tehtaissa kuorma-autojen perävaunuista aina kokonaisiin linja-autoihin.
Cora Refinish Oy toimii yhteistyössä muun muassa Jyki Oy:n, Närpes Trä &
Metall Ab:n (NTM), Kome Oy:n, Fokor Oy:n, Piako Oy:n sekä SOE Busproduction Finland Oy:n kanssa.
Jyki valmistaa 50 vuoden kokemuksella puutavaravaunuja, sorakasettiperävaunuja sekä muita raskaankaluston perävaunujen alustoja.

RISTIMAA CUSTOMS on myös
pitkäaikainen Cora Refinishin asiakas, ja heidän tekemiä upeita maalauksia oli alueella nähtävänä useita.
Kuljetus Ristimaa Oy:n uutuus, Scania S580 ”Firebird” täysperävaunuyhdistelmä, keräsi paljon
katseita messualueella.
Firebirdin maalauksen suunnittelu ja toteutus tehtiin Perttu Papusen, Terje Aspmon ja Ristimaa
Customsin toimesta. PPG ja Cora
Refinish olivat myös tässä projektissa mukana.
Lowriderin design ja kynäruiskumaalaukset:
Perttu Papunen

NTM valmistaa raskaissa kuljetuksissa käytettäviä perävaunuja ja päällirakenteita sekä jätepakkareita.
Kome on asiakasläheinen kuorma-autojen päällirakenteiden valmistaja,
jonka valikoimaan kuuluvat sora-, avorahti-, vaihtolava-, puutavara- sekä
turve- ja hakekuljetuslaitteet.
Näiden lisäksi koritehtaat Fokor ja Piako ovat luottaneet jo pitkään sekä
PPG tuotteiden korkeaan ja kestävään laatuun että Cora Refinishin kattavaan palveluun.

Kuvassa Perttu Papusen valokuvantarkka maalaus Jessica Albasta.
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Lahdessa toimiva, Scanian omistama, SOE Busproduction Finland Oy valmistaa Scania Interlink -linja-autoja, jotka pinnoitetaan PPG tuotteilla.
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Erikoismaalaus Nina Myllymäki

Coran “Pikku-Jekku”
asiakastilaisuus ja
pikkujouluristeily Tallinnaan 10.-11.11.2017

Suomalainen autotaidemaalaus on
juuri nyt kovassa
huudossa, ja tätä oli
Power Truck Showssa paljon esillä.
Erikoismaalaus Nina
Myllymäen maalaamia autoja oli
näyttelyssä useita.
NINA MYLLYMÄKI perusti yrityksensä vuonna 2006. Edellisenä
vuonna Nina sai idean ryhtyä maalaamaan rekkoja, marssi saman tien
Jalasjärven aikuiskoulutuskeskukseen, ja ilmoittautui automaalarikurssille. Korkokengissä heiluvaa
naisihmistä katsottiin aluksi hiukan pitkään, mutta paikka kurssille
kuitenkin aukesi.
Ninan mielestä motiivimaalausten kysyntä on taas nousussa, ja tu6 CORAREFINISH 3 / 2017

leva talvi näyttää töiden osalta oikein hyvältä. Firman vahvuutena on
erityisosaaminen kynäruiskutaiteen
saralla.
”Olen ylpeä siitä, että teen itse
kaikki työvaiheet alusta loppuun,
vaikka se on fyysisesti raskasta. Varsinkin, kun puhutaan raskaasta kalustosta, joka pitää purkaa ensin
osiksi ja tehdä pohjatyöt sekä suojaamiset. Siinä vaiheessa, kun kiipeilen neljän metrin korkeudessa levittämässä suojamuovia, ja teippirulla
putoaa maahan, tulee äitiä ikävä varsinkin, kun se teippi putoaa kuudennen kerran”, Nina naurahtaa.
”Henkilöautojen kanssa touhuaminen olisi varmasti helpompaa, mutta siitä ei saa sitä samaa
valtavaa tunne-

kuohua aikaiseksi kuin vastamaalatusta kuorma-autosta, joka ylväästi
peruutetaan tallista pihalle. Tehdyt
työtunnit ja kipeä selkä unohtuu siinä paikassa, kun valmiin ISON tuotoksen näkee pihalla.”
Ninan tuotoksia katsellessa silmiin osuu jokaisen lakatun kuormaauton huikea kiiltoaste. ”Kuin peiliin katsoisi”, Nina toteaa. PPG:n
D8175 kirkaslakka on valloittanut
ominaisuuksillaan Ninan niin, että
lakka on saanut vaatimattoman
lempinimen ”SUPERLAKKA”.
Erikoismaalaus Nina Myllymäen tärkeimmät asiakasryhmät ovat
luonnollisesti kuljetusyrittäjät sekä
motoristit. Uutena ryhmänä Ninan luo tiensä ovat löytäneet
myös jenkkiautojen omistajat.
Ninan asiakkaat ovat pääsääntöisesti
pohjoismaista,
mutta yhä enemmän kyselyitä tulee Saksasta ja Baltiasta. Nina tekee lisäksi paljon
tauluja, mm. muotokuvia
lapsista ja eläimistä.
Kuvassa (keskellä)
Nina Myllymäki.

Nina Myllymäki
Tämä johtaja ei harrasta maalaamista eikä piirtämistä vapaa-ajallaan. Hän tekee sen töissä. Siksi
työ ei tunnu työltä, kun voi uppoutua omiin ajatuksiin ja
kuunnella Popedaa täysillä. Ja olla luova.
Vapaa-aikaani vietän käymällä koirien kanssa kävelyllä
ja pyöräillen. Nyt uutena harrastuksena on tullut samba!
Tavoitteenani onkin muuttua brasilialaiseksi seuraaviin
karnevaaleihin mennessä.
Yhteistyö Cora Refinishin kanssa?
Corahan on vastannut odotuksiini 150 prosenttisesti.
Olen erittäin tyytyväinen PPG:n tuotteisiin sekä Coran
asiakaspalveluun (lue: Jani Salmiseen). Tuotetietoa ja
apua saa mihin vuorokauden aikaan tahansa, ja toimitus
tänne Etelä-Pohjanmaalle tulee päivässä. Kaikki pelaa.
Erityiskiitos Cora Akatemian koulutuksista. Kahdessa
olen ollut, ja niistä on jäänyt suunnattomasti tärkeitä asioita mieleen. En tee varsinaisia kolarikorjauksia,
mutta välillä tulee enemmän tai vähemmän ”rauskoja”
autoja, joihin toivotaan kuvia. Silloin on hyvä palauttaa
mieleen koulutuksissa saatu tieto, että selviäisi edes
välttävästi pohjatöistä.
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TILAISUUS ALKAA hyvän ruoan
ja juoman merkeissä Coran ravintola
”Parkissa” klo 12, minkä jälkeen koomikko ja monipuolinen viihdyttäjä
Juha Laitila esiintyy ja vetää vuoden
huikeimman huutokaupan. Musiikkipuolesta vastaa bilebändi Cover Lovers.
Huutokaupattavissa laitteissa ja
tuotteissa on mukana mm. Herkuleksen nostin, IRT-kuivain, Drester-pesuri, Mirkan pölynimuri,
SATA:n ruisku ym. ym.
Asiakastilaisuus Vantaan toimipisteessä jatkuu n. klo 16 saakka. Tilaisuus on maksuton.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen:
johanna.harju@corarefinish.fi

22h-risteily Tallinnaan Silja
Europalla 10.-11.11.2017
Laiva lähtee Länsisatamasta perjantaina klo 18.30 ja saapuu takaisin lauantaina klo 16.00.
Vapaita paikkoja voit tiedustella osoitteesta: johanna.harju@corarefinish.fi

Kysy yhteiskuljetuksesta
tapahtumaan omalta
jälleenmyyjältäsi!
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Keskusautohallin Turun toimipisteeseen uusi maalaamo
Keskusautohalli
Oy on perinteikäs
varsinaissuomalainen autokauppayhtiö, joka on
perustettu jo 1927
ja on yksi vanhimmista Suomessa
toimivista autokaupoista.
TÄNÄ VUONNA 90 vuotta täyttävä yhtiö on Suomen vanhin, ja
maailman toiseksi vanhin Volvojälleenmyyjä. Yhtiön toimipisteissä
edustetaan Volvon lisäksi, Renault,
Dacia ja Hyundai merkkejä.
Ensimmäistä kertaa Keskusautohallin historiassa korjausmaalaustoimintaa tehdään nyt omassa maalaamossa.

Cora
Ota haltuun alan nopeimmat ja tehokkaimmat maalausmenetelmät
Cora Akatemian koulutuksissa.
Maalaamolaitetoimittajaksi valittiin Cora Refinish Oy, ja kesän lopulla alkoi tilojen muutostyö.
Maalauskammioksi valikoitui
USI Chronotech Elite, suorakaasulla
lämmitettävä malliston lippulaiva.
Ruiskumaalauskaapin toiselle puolelle asennettiin sekoitus- ja pesulaitehuoneet, ja toiselle puolelle esikäsittelytilat.

Pesulaitehuoneessa käytetään Drester Boxer ruiskupesuria ja Drester liuotintislainta siirtopumpulla.

Turkuun
asennettiin
USI Italia
Chronotech
maalauskammio ja Fastech
esikäsittelyalue sekä
sekoitus- ja
pesulaitehuone.

Valmista maalaamokokonaisuutta katsellessa ei voi olla muuta kuin erittäin tyytyväinen. Laitteisto toimii kuin kello! Toki uutena näin
pitääkin olla, mutta luotan täysin Coran hyvään
huolenpitoon jatkossakin. Ja kun toimijoillamme
on vain yksi numero ja yhteyshenkilö, ei apua tarvitse kaukaa hakea. KAH:lle tärkeintä on tuottavan
tekemisemme jatkumo ja luottamus kumppaniin.
Timo Törrönen, johtaja, tekninen palvelu

Sekoitushuoneessa on PPG
ColorCenter,
PPG Envirobase- ja UHS
-värilinjat sekä
ProMa-varastohallintajärjestelmä.

PPG Maalausmenetelmät
19.-20.10.2017 (TAKK, Tampere)
26.-27.10.2017 (TTS Rajamäki)
17.11.2017 (Mikkeli)
Koulutuksen teemana on PPG:n maalausmenetelmät sekä materiaalinkulutuksen minimoimisella maalaamon
tuottavuus nousuun. Koulutuksen käynyt henkilö ymmärtää materiaalin kulutuksen vaikutuksen maalausprosessin nopeuteen ja osaa tämän päivän
uusimmat tekniikat.

Delfleet uutuustuotteet
3.11.2017 (TAKK, Tampere)
Koulutuksessa perehdytään maalausohjeistuksiin ja tehdään runsaasti
käytännön harjoituksia tuotteilla. Lisäksi tutustutaan Delfleet uutuuksiin
sekä oikeiden tuotteiden valintaan tavoitteena on saavuttaa virheetön ja
tuottava lopputulos myös vaativissa
kohteissa.

Koulutus sisältää kattavan teoriapaketin
lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
cora@corarefinish.fi
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• TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT •

Vinkki raidoitusten
tekemiseen
Tiesitkö, että T490 1K lakkaa
voi käyttää myös apuaineena
erikoismaalauksissa

Uusi Selemix 2K
Epoksipohjamaali
SELEMIX 2K Epoksipohjamaali on
nyt saatavana beigen lisäksi vaaleanharmaana. Uusi pohjamaalisävy
on hyvin lähellä RAL7035 sävyä.
Selemixin 2K Epoksipohjamaaleilla on tehokkaat ruiskutusominaisuudet ja hyvä korroosionkestävyys.
Tuote on ihanteellinen ratkaisu useisiin erilaisiin teollisuuskäyttöihin.
2.704.0400 Beige
2.704.0401 Vaaleanharmaa

Delfleet 2K Märkäämärälle pohjamaali

KUN T490 1K LAKALLA maalaa
vesivärin päälle ennen raidoitusta
tai kynäruiskutusta, saa rajoista vaivattomammin teräviä, eikä vuotokohtia synny niin helposti.
T490 lakkaa voi käyttää myös raidoituksen päällä, jolloin terävä raja
pyöristyy, ja lakkapinnasta tulee sileämpi. Näin terävä raja ei myöskään
jää näkyviin.
Erikoismaalauksia tehdessä kannattaa muistaa, että vesivärin päällemaalausaika on rajallinen (maks. 24
h). Jos päällemaalausaika ylittyy, lisäämällä kerroksen T490 lakkaa saat
parhaan mahdollisen tarttuvuuden
2K lakalle ja taas 24 tuntia lisäaikaa
pinnan lakkaukseen.

PPG ON KEHITTÄNYT uuden F491X Märkää-märälle pohjamaalisarjan, joka on monipuolinen ja erittäin suorituskykyinen
tuote. Tuote on suunniteltu hyötyajoneuvojen maalaukseen, ja
soveltuu erityisen hyvin myös valmistavan tuotannon tarpeisiin.
Uusinta pohjamaaliteknologiaa
hyödyntävillä tuotteilla saavutetaan
yhtä laadukas pinta kuin perinteisillä hiottavilla pohjamaaleilla, mut-

ta ilman hionnan tarvetta. Tuote on
helposti ruiskutettava, ja se tasoittuu hyvin.
F491X pohjamaalit ovat erittäin
monipuolisia käyttää, ja ne soveltuvat useille erityyppisille pinnoille.
Tuote on saatavilla kolmessa harmaan sävyssä, joita sekoittamalla
saavutetaan useita eri harmaasävyjä.

Delfleet F3913
UHS Kirkaslakka
DELFLEET F3913 UHS Kirkaslakka on suunniteltu raskaankaluston vaativiin tarpeisiin. Tuote
on helppo käyttää laajoilla ja epäsäännöllisen muotoisilla pinnoilla.
F3913 UHS Kirkaslakka on erittäin kestävä ja laadukas. Se ei lähde
valumaan herkästi ja soveltuu erinomaisesti myös raidoitustöihin.
F3913 UHS Kirkaslakka voidaan
ruiskuttaa Delfleet, Deltron tai Envirobase värimassojen päälle.

F3913 - Ominaisuudet ja hyödyt

Mirka RPS 300CV - 77 mm pölynpoisto
Mirka RPS 300CV on varustettu 77 mm alustallalla,
jossa on 6 pölynpoistoreikää.
Kevyt ja ergonominen kiillotus- ja hiomakone mahdollistaa myös pienten alueiden
käsittelyn.
Pieni, paineilmakäyttöinen kone soveltuu useisiin työkohteisiin, erityisesti
maalinpoistoon ja vaikeasti päästäviin
paikkoihin kuten pilareiden väliin. Mirka RPS 300CV soveltuu niin tasaisten
kuin kaarevienkin pintojen hiontaan.
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Pyörivän liikkeensä ansiosta kone on
tehokas myös lasipintojen hionnassa.
• Siisti ja terveellinen vaihtoehto, ei
pölyä (pölynpoisto mahdollisuus)
• Erittäin tehokas
• Hellävarainen, jättää erittäin siistin
jäljen
• Monikäyttöinen (hionta/puhdistus,
kiillotus).
Pienen kokonsa ansiosta erittäin
näppärä työkalu!

F491X - Ominaisuudet ja hyödyt
• Vastaa kaikkia EU VOC direktiivejä (VOC alle 540 g/l)
• Tehokkaat menetelmät, ei vaadi hiontaa
• Helppo käyttää
• Monipuolinen tuote, soveltuu useille eri pinnoille
• Voimakas tartunta ja hyvät korroosionesto-ominaisuudet:
ei tarvetta epoksipohjamaalille
• F491X pohjamaaleille sopii Delfleet UHS kovetteet:
vähemmän varastoitavia tuotteita, kompakti premiumtuotelinja.

• Vastaa kaikkia EU VOC direktiivejä (VOC alle
420 g/l)
• Helppokäyttöinen, ei vaadi erillistä käyttökoulutusta
• Korkean kiintoainepitoisuuden ansiosta materiaali- ja hintasäästöjä
• Erinomaiset ruiskutusominaisuudet ja juoksevuus takaavat tasaisen pinnan ja kiiltävän lopputulokset
• Läpikuivuu hyvin ja antaa kovan sekä helposti
kiillotettavan pinnan heti uunituksen jälkeen
• Voidaan käyttää liuotin- ja vesiohenteisten värimassojen päällä.
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Kaikki maalausvälineet
raskaankaluston tarpeisiin

SATA painesyöttöjärjestelmä soveltuu suurempien
maalimäärien ruiskutukseen.

Merkur-pumppupaketit on suunniteltu parantamaan tuottavuutta, pienentämään kustannuksia, vähentämään päästöjä ja takaamaan tasaiset,
laadukkaat pinnat kaikkiin vaativiin sovelluksiinne.

SATA® mini set 2™ - liikkuvaan käyttöön
2 litrainen painesäiliö hyötyajoneuvojen maalausta varten.

Merkur 48:1 Kärrymalli Kit
• Kätevä kärrykiinnitys
• Pumppu ilmasäätimellä
• XTR-5 Korkeapainepistooli kääntösuuttimella
• Maaliletku 10 m

Kätevä käyttää missä tahansa
Lisävarusteena olkahihna
Miltei kulumaton käytössä, hyvin vähäinen huoltotarve
Helppo puhdistaa
Saatavana myös valmiina pakettina, jossa mukana huipputehokas
ruisku SATAjet 3000 K.

SATA® painesäiliöt
Saatavana myös 10, 24 ja 48 litraisina.

Pyydä tarjous Merkur-pumppupaketista myyjiltämme!

SATA® vario top spray™ - kaksoiskalvopumppu
Isojen maalimäärien tehokkaaseen pumppaamiseen.
•
•
•
•

Vaihtoehto painesäiliölle
Vaihtoehtoina alumiini ja ruostumaton teräs
Vankka, kestää käyttöä ja vaatii vain vähäistä huoltoa
Saatavilla useita malleja sekä liikkuvaan, että paikallaan
olevaan käyttöön
• Saatavilla kärry-, seinä-, tai jalallisena versiona
• Voidaan yhdistää kahdelle ruiskulle.

SATAjet 4800 K spray mix, ilma-avusteinen
korkeapainekahva

Pumppupaketeissa pitkälle kehitetty
tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky
Oikeat virtaukset oikeilla paineilla kaikkiin ruiskutustarpeisiisi.

Kaikkiin tarkoituksiin soveltuva järjestelmä on helppo käsitellä, tukevarakenteinen, kestää käytössä pitkään ja vaatii vain vähäistä huoltoa.

•
•
•
•
•

Merkur™

CoraEvents
Formulamatka Arabiemiirikuntiin
22.-28.11.2017

Tehokas maaliruisku korkeapaineruiskutukseen.
•
•
•
•
•
•
•

Soveltuu sekä vesi- että liuotinpohjaisille maaleille
Vankka, kevyt ja ergonominen maaliruisku
Vähäinen puhdistus- ja huoltotarve
Suutinsarja ja neula ruostumattomasta teräksestä
Säädettävä ruiskutuskuvio täydellisellä hajotuksella
Ilman- ja materiaalinsyöttökanavat kiertyvällä nipalla
Saatavilla kääntö- tai nappisuuttimella.
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Finixa uutuuksia
Drester X-sarjan uudet pesurit vaativaan
automaalaus-, raskaskalusto- ja teollisuuskäyttöön.
Drester X-sarja
Suunniteltu kestämään ekstra raskasta työkuormaa.

5 kpl / laatikko

FOL 501MT on auton ikkunoita ympäröivien kumitiivisteiden peittämiseen tarkoitettu rajausteippi. Tuote sopii kaikentyyppisiin autoihin ja sillä on erittäin hyvä tarttuvuus. FOL 501Mt on rei’itetty
42 mm välein, joten se on helppo repäistä käsin sopivan pituiseksi.
Listannostoteipissä on kaksi erikokoista muovireunaa, joten se soveltuu monenlaisiin tiivisteisiin.

X-sarja manuaalipesuri

X-sarja automaattipesuri

X-sarja “double” pesuri

Drester Grand Prix 24 Le Mans by Hedson
Lisää korjaamosi tuottavuutta ja kannattavuutta

Täysin automaattinen rengaspesuri
vapauttaa työaikaa ja lisää korjaamosi
tuottavuutta. Renkaat nostetaan laitteeseen kuuluville kärryille, jotka työnnetään pesuriin. Sitten käynnistetään
pesuohjelma - helppoa! Pesu jatkuu
keskeytyksettä kunnes viimeinen rengas on pesty.

PPM 40 Kumilasta

Häiritseekö pohjatöitä tehdessä kitin haju? Entä tinneri
lastoja pestessä?
Finixan MAS13 on kevyt ja mukavakäyttöinen aktiivihiilimaski.
Maskissa on kaksi venttiiliä, joiden ansiosta se on miellyttävä käyttää. Myös reunojen pehmustukseen on panostettu, joten maski ei
vuoda eikä paina.
Aina kannattaa panostaa omaan terveyteen!

PMP Meikkaustikut
Koko: 100 mm x 70 mm
Monikäyttöinen kumilasta mukautuu hyvin pinnan muotojen mukaan, joten se soveltuu erinomaisesti kaarevien pintojen kittauksiin
kuten esim. ovien sisäpinnat, lokasuojan kaaret ym.

CPS00 Hiontakontrollijauhe
100 meikkaustikkua käytännöllisessä astiassa.

Finixan uusi värillinen kontrollijauhe, 100 g / pakkaus
Kontrollijauhetta levitetään ohut, tasainen kerros kitin tai pohjamaalin
päälle ennen hiontaa, jolloin mahdolliset lommot sekä muut pinnan
virheet on helppo havaita. Vihreän värinsä ansiosta jauhe näkyy hyvin
niin tummassa kuin vaaleassa pinnassa. Kontrollijauhe on kätevä levittää tuotteen mukana tulevalla sienellä. Tuote ei sisällä liuotinaineita.
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MAS13 Aktiivihiilinaamari

Finixa listannostoteippi 9 ja 12 mm muovireunalla
9, 12, 20 mm x 10 m

• Ruostumaton pesuosasto ja työtaso
• Säädettävä pesuohjelma, 1-4 min
• Soveltuu liuotin- ja vesipohjaisille pesuaineille
• Huuhtelupistooli ja harja loppupesuun
• Maaliruiskun pidike
• Ilmaletku ja paineilmapistooli
• Viimeisteltyä laatua!

Dresterin Grand Prix -sarjan uusin
tulokas, Drester GP24 Le Mans by
Hedson, on edistyksellinen ja täysin
automaattinen rengaspesuri.

FOL501MT Listannostoteippi ‘Multi’

PMP meikkaustikut soveltuvat hyvin kiveniskemien ja muiden pienten maalipinnan virheiden korjauksiin. Meikkaustikut ovat kertakäyttöisiä, ja niissä on nukkaamaton kärki. Tuote on käytännöllinen ja
edullinen vaihtoehto penslaamiselle. Käytössäsi on aina uusi, puhdas tikku! Meikkaustikkua voi käyttää kuten kynää. Painamalla kevyesti saat aikaan ohutta viivaa ja painamalla kovemmin paksumpaa.
Saatavana 3 paksuutta:
PMP20 Sininen (tavallinen) = 2,0 mm
PMP21 Keltainen (hieno) = 1,5 mm
PMP22 Valkoinen (erittäin hieno) = 1,0 mm
www.corarefinish.fi 3 / 2017 15

CORA Refinish
Asiakaslehti

”RED” maalausteline
puskureille

Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.

Vankkatekoinen teline
ammattikäyttöön!

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

• Puskureiden korjaukseen ja maalaukseen
• Kevyt ja näppärä siirrellä
• Lukittavat pyörät.

Huippulaadukas ja ohut
Premium-teippi kaikkeen
teippaukseen!

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 © 2017

249 €
(alv. 0 %)

Laatikollinen Premium-teippiä
kampanjahintaan & laadukas
FINIXA T-paita kaupan päälle!
MST700 Premium-teippi 120°C

Kampanjatuotteet ovat saatavilla
jälleenmyyjiltämme ympäri
Suomen!

www.corarefinish.fi/jalleenmyyjat
Kampanjat jatkuvat 30.11. saakka, tai niin
kauan kuin kampanjatuotteita riittää.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi
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MST700 on laadukas, voimakkaasti tarttuva
Premium-teippi. Teippi on helppo poistaa, eikä
siitä jää liimajälkiä pintaan. MST700 soveltuu hyvin myös tarkkaan rajaukseen. Teipin
lämmönkesto on 30 minuuttia 120°C:ssa,
ja se kestää hyvin sekä liuottimia että vettä.
Kampanjahinta / laatikko (alv. 0 %)
MST719 19mm x 50m, 48 kpl / ltk 60
MST738 38mm x 50m, 24 kpl / ltk 60
MST750 50mm x 50m, 24 kpl / ltk 78

€
€
€

