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Tuotetekniset edut ja hyödyt jäävät saavuttamatta,
mikäli jatketaan työskentelyä niin kuin ”aina ennen”.
On rohkeasti tartuttava toimeen ja uudistuttava.
Tämä saattaa edellyttää investointeja, mutta niiden
ei aina tarvitse olla merkittäviä. Hyvällä suunnittelulla saadaan paljon aikaan, mutta onnistuminen edellyttää myös työskentelytapojen muuttamista. Tämä
vaatii hyvää johtamista, sillä itsestään kehitys ei kehity.
Esittelemme lehtemme tässä numerossa joitakin
pohjustustöiden laiteteknisiä ratkaisuja, joilla maalaamo voi parantaa läpimenoaan ja kilpailukykyään
alati kiristyvässä markkinatilanteessa, jossa vauriokorjauksen aika- ja veloitusperusteet ovat jatkuvan
tarkastelun ja muutoksen kourissa.
Toivottavasti löydät näistä esimerkeistä jonkin teille
sopivan ratkaisun, ja otat rohkeasti yhteyttä. Viedään
yhdessä toiminta ja läpimeno uudelle tasolle.
Cora Refinish Oy
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Oikein mitoitettu valaistus
automaalaamoihin ja korjaamoihin
CORALED POIKKEAA värilämpötilaltaan markkinoilla olevista tavanomaisista LED-putkista. CoraLED on
erikoistilauksesta valmistettu tuote,
jonka LED-valon väri on maali- ja
maalauskammiovalmistajien erityisesti maalaamoon suosittelema.
CoraLED rakentaa optimivalaistun tilan. Valoratkaisut varmistavat
tilan käyttötarkoituksen mukaisen,
optimaalisen valomäärän ja sävyn.
CoraLED -ratkaisut ovat esteettisesti tyylikkäitä yleisvalaisun kokonaisuuksia.
Siirtyminen CoraLED -valaistukseen on vaivatonta ja riskitöntä.
Innovatiivinen ja testattu LEDvalotekniikka takaa pitkän käyttöiän
ja toimintavarmuuden. Alentunut
energiankulutus ja huoltokustannusten lasku on osoitettavissa hel-

posti Ecotale-energiansäästölaskurin
avulla.
Voimme tarjota myös kokonaisvaltaisen viiden vuoden huolenpitosopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä,
että CoraLED vastaa valaisukumppaniensa kanssa toimitetun valaistuksen toimivuudesta koko sopimuksen ajan.
Kun LED-valaisuinvestoinneissa
takaisinmaksuaika on keskimäärin
kaksi ja puoli vuotta, tuottaa huoltosopimus kiinteistönomistajille ja
-käyttäjille merkittäviä säästöjä jo
voimassaoloaikanaan.
Sopimuskokonaisuuteen voidaan
liittää tarvittaessa myös rahoitusmahdollisuus, jolloin välittömät säästöt realisoituvat ilman investointeja.

”CoraLED on
erikoistilauksesta
valmistettu tuote,
jonka LED-valon
väri on maali- ja
maalauskammiovalmistajien erityisesti maalaamoon
suosittelema.”

CORALED-VALAISU TUO
ASIAKKAALLEEN

SÄHKÖKUSTANNUSTEN
ESIMERKKILASKELMA
Esimerkkilaskelmassa on verrattu
sähkön kulutusta ja -kustannuksia,
kun käytössä on 50 kappaletta 58W:n
loisteputkia ja 50 kappaletta 30W:n
CoraLED -valoputkia.
Lamppujen laskettu käyttöaste
esimerkissä on 10 tuntia per työpäivä,

LEDvaloputket
säästävät loisteputkiin verrattuna jopa yli
70 %
energiaa!

mikä tekee noin 2500 tuntia vuodessa.
Nykyisellä sähkön hinnalla laskettuna jo pelkästään vuoden aikana rahaa säästyy yli 500 euroa, kun
käytössä on LED-valoputket!

Loisteputkien liitäntälaitteen tehohäviö 25 %

Loisteputki

LED-putki

Erotus

Sähkön kulutus vuodessa (kW)

9063kW

3750kW

-5313kW

Sähkökustannus vuodessa (€) Hinta 0,10 €

906 €

375 €

-531 €

Kuukausikustannus (€)

76 €

31 €

-44 €

•
•
•
•
•
•

valaistuksen kartoituksen
valaistuksen suunnitelman
CoraLED -valaisimet
asennuspalvelun tarvittaessa
rahoitusmahdollisuuden
viiden vuoden huolenpitosopimuksen.
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D8175 valloittaa Ahvenanmaalla
PPG:n D8175 nopea
kirkaslakka saapui
markkinoille viime
kesänä ja on lyhyessä ajassa hurmannut nopeudellaan sekä kiillollaan
niin vanhoja kuin
uusia asiakkaita
ympäri Suomen.
LOPPUVUODESTA Coran teknikko Kari Kinnunen pakkasi autoonsa uutuustuotteita ja suuntasi kohti
Ahvenanmaata. Ensimmäinen kohde oli Jomalassa toimiva Ålands Bil
& Delar, missä D8175 kirkaslakkaa
testasi päämaalari Daniel Roti. Danielilla oli käytössä Iwatan maaliruisku 1,4 suuttimella.
”Aiemmin uunitimme lakkapintaa 45 minuuttia, mutta
D8175 lakalle riitti vain 15 minuuttia - ja lopputulos on kiiltävämpi ja kovempi”, Daniel kehuu.
Daniel testasi lakan kanssa SATAjet 5000 B RP 1,2 ruiskua, ja totesi tuotteen toimivan entistäkin paremmin.

Ålands Bil & Delarilla
D8175 kirkaslakkaa testasi
päämaalari Daniel Roti.
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DP6000 pikapohjamaalilla
nopeutta työprosessiin
Tiesitkö, että PPG:n uusi
pikapohjamaali ei ole pelkästään nopea kuivumaan,
vaan myös nopea ruiskuttaa?

Kuvassa Jomala Bil &
Lackservicen maalari
Anders Nordqvist ja
D8175 kirkaslakkaa pintaan saanut puskuri!

”Materiaalia kuluu huomattavasti vähemmän ja tulee helpommin parempi pinta.”
Uutta kirkaslakkaa testattiin
myös Hammarlandissa sijaitsevassa Jomala Bil & Lackservicessä,
jonka maalari Anders Nordqvist
on tyytyväinen PPG tuotteiden ja
D8173 kirkaslakan käyttäjä.

Vaikka D8173 kirkaslakka on toiminut Andersin mielestä erittäin hyvin, päätettiin silti testata D8175 kirkaslakkaa konepellin maalauksessa.
Anders totesi, että uusi lakka kuivui entistä paremmin, eikä
kuivausajalla tai lämpötilalla ollut niin paljoa merkitystä.
D8175 lakan kanssa lämpötilan
voi valita työtilanteen tai energiansäästötarpeen mukaan. Lakkapinnan voi kuivata esimerkiksi 5 minuutissa 60°C:ssa, 10 minuutissa
50°C:ssa, 20 minuutissa 40°C:ssa ja
ilmakuivata 2 tuntia. Tai kuten Anders nykyään tekee, eli antaa maalauskammion lämpötilan nousta
60°C:seen, mikä kestää noin 5 minuuttia, sammuttaa kammion lämmöt ja jättää auton kuivumaan.
Tämä lyhyt uunitus on hyvä vaihtoehto silloin, kun maalaustöitä ei ole
päivää kohden monta. Lisäksi saadaan merkittäviä energiasäästöjä.

Användar-erfarenheter av klarlacket D8175 på Åland
Ålands Bil & Delar Ab
Daniel Roti på Ålands Bil & Delar i
Jomala prövade PPG:s nya klarlack
D8175 med Iwata:s 1,4 mm spruta,
och gillade torktiden: ”tidigare torkade
vi i 45 minuter, nu med PPG:s klarlack
i 15 min. och resultatet blir torrare och
hårdare”.
”Nu prövade jag SATA:s 1,2 mm spruta
och produkten fungerar ännu bättre.
Materialåtgången är mindre, och ytan
flyter lättare och bättre.

en motorhuv. Anders konstaterade att
den nya klarlacken torkar ännu snabbare, och att det inte är så noggrant
med torktemperaturen.
Användaren kan välja torktemperatur
enligt radande arbetsläge eller önskat
energi-inbesparingsbehov.

Jomala Bil & Lackservice Ab

T.ex. torka 5 min. i 60 grader, 10 min.
i 50 grader, 20 min. i 40 grader , eller
låt lufttorka i 2 h. Eller gör som Anders,
lyft torktemperaturen till 60 grader
och slå av boxen och låt objektet stå
och sluttorka i boxen.

Anders Nordqvist på Jomala Bil &
Lackservice i Hammarland är en
nöjd användare av PPG produkter och
D8173 klarlack, men beslöt ändå att
prova PPG:s nya D8175 klarlack på

Den här korta torktiden är ett bra alternativ om man har färre object att
klarlacka och ändå vill spara på energiförbrukningen.

Asiakkaamme Ahvenanmaalta testasi DP6000 pikapohjamaalia päivitetyllä D8725 ohenteella. Maalauskohteena oli Audi A3:n kolme
lokasuojan kaarta ja etupuskurin
kulma.
Ruiskutuksen aloittamisesta pintojen kuivumiseen hiontavalmiiksi kului yhteensä vain 1 tunti ja 6
minuuttia. Tähän aikaan sisältyi
myös välihaihdunnat ja ilmakuivaus
18°C:ssa.
Tuote ei ollut asiakkaallemme entuudestaan tuttu, joten aikaa meni
jopa normaalia enemmän.
Nopean prosessin lisäksi hyvin
kuivunut pinta oli helppo hioa, ja pinnasta tuli todella sileä. Hionta onnistui suoraan jopa P500 karkeudella.
”Tämä on huipputuote kohteisiin, joissa ei ole isoja kittauksia ja
jotka täytyy saada saman päivän
aikana valmiiksi.” totesi Daniel.
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Esikäsittelytilat ja pohjustusratkaisut ajan tasalle
Maalaamon läpimenonopeuteen ja
tehokkuuteen vaikuttaa moni asia, ja
esimerkiksi uusien
pohjavärien tuotekehitys on lyhentänyt
kuivumisaikoja tavalla, joka mahdollistaisi
huomattavan hyödyn
maalaamoille. Tätä
mahdollisuutta ei
kuitenkaan vielä täysin hyödynnetä, mutta
miksi?

KOTIMAINEN standardi SFS3358
ja toiminnanharjoittajan toimesta
laadittava räjähdyssuojausasiakirja
(RSA) asettavat omat rajoituksensa
ruiskutussumua synnyttävien toimenpiteiden suorittamiselle maalaamon hallitiloissa.
Ruiskutustyö tulee tehdä siihen
tarkoitetussa ruiskumaalauskaapissa tai muista tiloista eristetyillä
alueilla, joissa on toimenpiteeseen
nähden riittävä ilmanvaihto.
Käytännössä pohjavärien ruiskuttaminen maalaamon hallitiloissa aikaansaa lisäksi vähintään
haittaa muulle työskentelylle ja hidastaa myös täten prosesseja.
Mikäli maalaamossa jatketaan työskentelyä perinteisellä
tavalla, jossa pohja- ja hiontavärit
ruiskutetaan työpäivän päätteeksi, jää suuri osa uusien tuotteiden
mahdollistamista eduista hyödyntämättä. Pohjatyöskentelyn rytmi
ei muutu, jolloin ei myöskään tällä ole vaikutusta pintamaalauksen
rytmiin. Laitteistojen käyttöaste
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jää ennalleen, koska saavutetaan ainoastaan aikasäästöjä erillisissä työvaiheissa eikä kokonaisprosessissa.
Toimivat esikäsittelytilat toisivat kuitenkin tähän ratkaisun.
Laajimillaan esikäsittelyalueilla on
oma korvausilmalaite, mutta korvausilman voi myös ottaa hallitilasta.
Esimerkiksi USI Fastech laitteessa
on valmiina toiminnot, joiden avulla kiinteistön korvausilmalaitteen
toimintaan on mahdollista vaikuttaa
Fastech esikäsittelylaitteen ulospuhallusvaiheen aikana.
USI Fasech esikäsittelytila asennetaan kiinteistön lattian päälle.
Laitteessa on suodatuskatto valaisimineen ja poistoilma suodatetaan
takaseinän imuseinässä ennen ulospuhallusta tai kierrätystä. Fastech
voidaan toimittaa yhden tai useamman autopaikan versiona, ja autopaikat suljetaan muusta maalaamotilasta rulla- tai liukuverhoin.

LÄPIMENON ja tehokkuuden kruunaa IRT:n kuivain, joka voidaan
asentaa esikäsittelytilaan kiskomallisena tai siirrettävänä versiona.
Kuivain voidaan varustaa joko IRtai UVA-putkilla, tai yhdistää nämä
vaihtoehdot kuivaimeksi, jossa on
sekä IR- että UVA-kuivausmahdollisuus. Tällä IR/UVA yhdistelmälaitteella on erinomainen käyttöaste,
koska kuivatat perinteiset tuotteet ja
UV-tuotteet samalla kuivaimella.
IRT-kiskokuivain voidaan myös
varustaa MotoCross-toiminnolla,
jolloin kuivain ohjelmoidaan siirtymään moottoroidusti halutun matkan kuivattaen esimerkiksi koko kyljen tai muun laajemman alueen,
työntekijän samanaikaisesti jatkaessa
muuta työskentelyä.

Tomuri- imuseinälaatikot ovat investointina kaikkein edullisimmat, mutta
silti erittäin toimiviksi todetut.

TOMURI -RATKAISUSSA hionta- ja ruiskutussumu suodatetaan
väriloukku- ja hienosuodattimien avulla imuseinälaatikoissa, jotka asennetaan kiinteistön seinille.
Imuseinälaatikoille asennetaan oma
poistopuhallin, jossa on portaaton
pyörimisnopeuden säätö.
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SATAjet®5000 B PHASER™
- TEHTY ERITYISIIN HETKIIN

SATA paineilman lämmitin ja
-jäähdytin SATA air vision 5000:lle

SATAjet 5000 B RP / HVLP PHASER Standard
PHASER™ on tekniikaltaan vastaava kuin SATAjet 5000 B.
Siinä on sama suutinrakenne ja muut tekniset ominaisuudet, mutta ruiskun kahva on kevennetty ja ruiskun pinta on
mattamusta.
Phaser ruisku on Standard-mallia eli ei digitaalinen. Ruisku
on saatavilla tilauksesta.
SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2 suutin, RPS kupit 0,6 l / 0,9 l
Tuotenumero: 1006784
SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.3 suutin, RPS kupit 0,6 l / 0,9 l
Tuotenumero: 1006817

Lisätietoa:
www.sata.com/phaser

SATA trueSun -värisävylamppu
SATA trueSun -värisävylamppu
maalipinnan sävyn tarkistukseen.
SATA trueSun -värisävylampun valo on
lähes päivänvaloa vastaava. Värisävylampussa on eri valosävyjä sekä asetuksia metalli-, helmiäis-, xirallic- ja lasipigmenteille.
SATA trueSun antaa aina luotettavan tuloksen, sillä LED tekniikalla valoteho on
sama koko valaistavalla alueella, eikä valo
heikkene akun varauksen vähetessä. Valon tehoa voi säätää portaattomasti.
• Käyttöaika noin 70 minuuttia täydellä
valoteholla.
• Latausaika vain 50 minuuttia.
• Akun varausilmaisin.

SATA paineilman jäähdytin SATA air vision 5000:lle
Tuotenumero: 1006982

SATA paineilman lämmitin SATA air vision 5000:lle
Tuotenumero: 1007005

• Voidaan kiinnittää vyön molemmille puolille.
• Hengitysilman lämpötilaa voidaan laskea manuaalisesti seitsemässä portaassa noin 15°C:lla.
• Äänenvaimennin vähentää melutasoa ja on kaikkien turvallisuusstandardien mukainen.
• Vankka muotoilu, sähköä johtavaa ja palosuojattua muovia.

• Voidaan kiinnittää vyön molemmille puolille.
• Hengitysilman lämpötilaa voidaan nostaa manuaalisesti seitsemässä portaassa noin 15°C:lla.
• Äänenvaimennin vähentää melutasoa ja on kaikkien turvallisuusstandardien mukainen.
• Vankka muotoilu, sähköä johtavaa ja palosuojattua muovia.

SATA air vision 5000

SATA air vision 5000 hengityssuojainjärjestelmässä
on raitisilmasyötöllä varustettu kokohuppu ja tukivyö, joka
mahdollistaa lisävarusteiden helpon kiinnityksen.

SATA paineilman lämmitin ja -jäähdytin voidaan
kiinnittää tukivyöhön lisäämään maalarin hengitysmukavuutta.
SATA air vision 5000 suojaa hengitysteitä ja koko pään
aluetta liuotinkaasuilta ja ruiskutussumulta. Moderni malli
takaa täydellisen käyttömukavuuden ja istuvuuden. Hupussa on helppo ja käytännöllinen säätömahdollisuus, joten
se sopii kaikille käyttäjille. Optimoitu ja pehmeä hengitysilman virtaus sekä laaja näkökenttä edistävät entisestään
käyttömukavuutta.

Tuotenumero: 1006411
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• TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT • TEKNISET VINKIT •

DP6000 pohjamaalin
ruiskutustekniikka

PaintManagerin värimallin
lukeminen viivakoodinlukijalla

Metallihohtosävyn karkeuden
vaihtaminen

DP6000 POHJAMAALIN ruiskutustekniikka poikkeaa aika tavalla
muista hiontaväreistä. Normaalisti
pohjamaaleja välihaihdutetaan pitkään, jotta liuotin ei pääse sulkeutumaan maalipinnan sisään. Tämä
kestää yleensä noin 5-15 minuuttia
ruiskutettujen kerrosten välillä.
DP6000 pohjamaalia ruiskutetaan ensin yksi kevyt kerros, jonka
jälkeen pinnan annetaan haihtua
yhden minuutin ajan. Tämän jälkeen ruiskutetaan kaksi kerrosta ilman välihaihdutusta. DP6000 pohjamaalin erittäin nopea kuivuminen
nopeuttaa koko ruiskutusprosessia
merkittävästi.

Pikku niksi helpottamaan
maalarin arkea!

Maalari löytää muuten hyvän
sävyn, mutta joskus metallin
karkeus saisi olla vähän karkeampi tai hienompi.

VINKKI! Älä maalaa ensimmäistä
kerrosta liian märäksi.

Selemixin uutuuslakat
2.100.0090 Kiiltävä kirkaslakka
2.100.0015 Mattalakka
SELEMIXIN uudet lakat ovat korkean suorituskyvyn 2K akryylipolyuretaanilakkoja, joilla saavutetaan
kiiltoasteet erittäin kiiltävästä erittäin mattaan.
Selemix lakat on tarkoitettu
ruiskutettavaksi suoraan Selemix
DTM:n päälle ilman pintamaalin hiontaa, kunhan pinta on uunitettu tai
ilmakuivattu yön yli.
Molemmat lakat antavat hyvän
naarmuuntumisen suojan ja sääolosuhteiden kestävyyden. Selemix kirkaslakalla saadaan erittäin kiiltävä
pinta, jonka kiilto myös säilyy hyvin.
Kiiltävää kirkaslakkaa ja mattalakkaa voidaan sekoittaa keskenään,
jolloin saavutetaan eri kiiltoasteita.
Ruiskutusominaisuuksiltaan lakka on erinomainen, ja lisäksi sillä on
hyvin lyhyt kuivumisaika.
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Löysit värimalleista hyvän sävyn,
ja ryhdyit näppäilemään pitkää variaatiokoodia. Koodia ei
kuitenkaan löydy PaintManagerista. Tarkistat koodin, huomaat
tehneesi näppäilyvirheen - ja
joudut aloittamaan alusta.
Pitkissä väri- ja variaatiokoodeissa,
joissa on numeroita ja kirjaimia, sattuu helposti näppäilyvirheitä. Sen
lisäksi, että korjaaminen tai koodin
uudelleen kirjoittaminen turhauttaa, myös aikaa menee hukkaan.

PaintManager

Tiesitkö, että viivakoodinlukijalla saat poimittua suoraan värimallista värinumeron tai oikean variaation viivakoodin?
Variaatiokoodin vieminen PaintManageriin onnistuu, kun kursori
on kohdassa ”Variaatiokoodi pelkästään”. Tämän jälkeen luet värimallin variaatiokoodin PaintManager -tietokoneeseen asennetulla
viivakoodinlukijalla. Värinumeron
saat vietyä PaintManageriin kursorin ollessa kohdassa ”Värikoodi”.
Viivakoodinlukijan käyttäminen
PaintManagerissa poistaa näppäilyvirheet ja säästää näin aikaa, vaivaa
sekä maalarin hermoja.

®

Useilla asiakkaillamme on käytössä ProMa (ProcessManager) varastonhallintajärjestelmä, mistä löytyy myös
viivakoodinlukija.
Lainaa seuraavalla kerralla ProMa:n viivakoodilukijaa, ja
testaa kuinka näppärästi värikoodin syöttö sillä onnistuu!

Nopeasti ajateltuna ratkaisuna voisi olla yhtä numeroa isompi tai pienempi metallihohtosävy, jotta
saadaan homma kuntoon. Suunta on oikea, koska PPG:n metalliväreissä pienempi luku tarkoittaa
pienempää metallikidettä. Mutta
samalla, kun karkeus vaihtuu, vaihtuu myös suorakuva ja floppi.
Esimerkiksi jos T471 sävyn metallikide on liian pieni ja vaihdetaan
karkeampaan T472:een, muuttuu
suorakuva kolmiasteisessa sävytystaulukossa keskitummasta vaaleaksi ja floppi puolestaan vaaleasta
keskitummaksi. Vaikka karkeus olisi nyt sopiva, sävyn käyttäytyminen
meni päälaelleen.
PPG:n uusi sävytysohje on tähän ongelmaan oiva työkalu. Sävytysohjeesta on helppo tarkistaa
sävyjen ominaisuudet sekä mm.
metallihohtosävyjen suorakuvan ja
flopin karkeuden sekä metallikiteen

muodon. Tästä on hyötyä esimerkiksi kaavavertailussa, kun etsitään
sävyä tehdaskorjatuista kaavoista,
joista ei ole mallia. Sävytysohjeen
avulla pystyy karsimaan pois väärät
vaihtoehdot.
Floppia ja karkeutta katsottaessa kannattaa muistaa T491 ja
T401/2/3 sävyt. T401/2/3 muuttavat floppia vaaleammaksi. T491
tekee saman, mutta muuttaa myös
suorakuvaa tummemmaksi ja tekee
metallin karkeammaksi.
Sävytysohjeen
sävytaulukkoa
kannattaa hyödyntää hankalien sävyjen kaavavertailussa, jotta pääset
nopeammin parempaan lopputulokseen.

kyä auringon valossa, värisävy tai
floppi voi vääristyä - lisäksi materiaalia ja aikaa kuluu hukkaan.

Melko usein päivän päätteeksi autot pohjamaalataan yhdellä ja samalla G-sävyllä Greymatic harmaasävyjen sarjasta. Tämä säästää tietenkin
aikaa ja myös materiaalia, mutta
samalla osaan autoista tulee väärä
pohjasävy.
Väärä pohjasävyn valinta vaikuttaa moneen asiaan, kuten esimerkiksi värin peittoon, joudutaan ehkä
käyttämään ylimääräisiä kerroksia,
pohjamaalatut kohdat saattavat nä-

Entä jos sinulla olisi valmiina
purkeissa G1-7 pohjasävyt vesiohenteisena?
Kun käytät paikkamaalauksissa vesimassasta tehtyä oikeaa G-sävyä, saat
pohjamaalattuun alueeseen terävän
rajan sijasta häivytetyn rajan, jolloin
alue saadaan häivytettyä helpommin ja materiaalia kuluu vähemmän.
Vesiohenteiset G-sävyt peittävät
hyvin, joten vain yksi kerros riittää,

Ota haltuun alan nopeimmat ja tehokkaimmat maalausmenetelmät
Cora Akatemian koulutuksissa.

Sävytysohjeen löydät kotisivuiltamme:
corarefinish.fi/ppg-savytysohje

PPG Maalausmenetelmät

QR-koodi sävytysohjeeseen:

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.

Vesiohenteisten G1-7 pohjasävyjen käyttö
Tiesitkö, että myös vesiväristä
pystyy tekemään oikean Gpohjasävyn?

Cora

30.-31.3.2017 (TTS Rajamäki)
6.-7.4.2017 (TAKK, Tampere)

Delfleet ja Selemix koulutus
eikä pohjamaalattu alue näy auringon valossa.
Tällä niksillä vähennät materiaalin kulutusta sekä töiden uusimisia. Varmistat, että sävyt täsmäävät,
saat paremman peittokyvyn ja säästät aikaa.

1.-2.6.2017 (TAKK, Tampere)
PPG Delfleet ja Selemix koulutuksessa
perehdytään maalausohjeistuksiin ja
tehdään myös käytännön harjoituksia
tuotteilla. Kurssilla perehdytään 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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Suomen ensimmäinen sähköbussivalmistaja
yhteistyöhön Cora Refinishin kanssa
”Saimme Cora Refinishiltä ammattitaitoista apua tuotevalintojen osalta. Myös yhteydenpito
on ollut aktiivista. Asiantuntevan sekä positiivisen asenteen
omaavan tuotekouluttajan ansiosta maalareiden on ollut helppo
omaksua uudet tuotteet ja tekniikat,” yksikön päällikkö Pekka Raiski toteaa.
PPG ja Cora Refinish laati sähköbussien jokaiselle maalattavalle komponentille yksilöidyn maalausmenetelmän. PPG Delfleet tuoteperheestä
löytyi muiden laatukriteerien lisäksi
erityisesti kaivattua kiiltoa sekä työprosessin nopeutta.
”Saatiinhan näistä kiiltäviä
vihdoinkin”, kuului FSP:n kokoonpanolinjalta ensimmäisen PPG Delfleetillä maalatun bussin jälkeen.

Saatiinhan näistä kiiltäviä
vihdoinkin! –todettiin FSP:llä
Linkker-sähköbussin saatua
PPG Delfleetiä pintaan.

Linkker Oy on vuonna 2014 perustettu
yritys, joka suunnittelee ja valmistaa
sähköbusseja kaupunkiliikenteeseen.
Linkkerin ensimmäisiä sähköbusseja
nähdään pääkaupunkiseudun lisäksi
Turussa ja Kööpenhaminassa.
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LINKKERIN SUUNNITTELEMAT
bussit kokoaa Sastamalassa sijaitseva Fortaco Oy. Fortaco on Euroopan suurin konepajateollisuuden
sopimusvalmistaja. Viime vuonna
Fortacon tuotantolinjalta valmistui
ensimmäinen aito sarjavalmisteinen
sähköbussi.
Samalla alueella Sastamalassa sijaitsee myös pintakäsittelypalveluihin erikoistuneen Finnish Steel
Painting Oy:n (FSP) Sastamalan
pintakäsittelylaitos. FSP hoitaa pintakäsittelyn jokaiseen Linkker-sähköbussiin, ja Linkker sekä Fortaco
ovatkin Sastamalan yksikön tärkeimpiä asiakkaita.
FSP on yksi Euroopan johtavista
teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä. Täyden palvelun pintakäsittelylaitos tarjoaa teollisuuden pintakäsittely- ja asiantuntijapalveluita
olosuhteiden määrittelystä pintakäsittelyyn, tarkastuksiin sekä takuun
jälkeiseen kunnossapitoon saakka.

FSP Sastamalan yksikössä työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä.
Työskentely on yksi- tai kaksivuorotyötä, suhdanteista riippuen. FSP:n
henkilöstön ammattitaito ja sitoutuminen työtehtäviin mahdollistavat
haasteellisetkin projektit.
FSP:n tehtaan nykyaikaiset ja
muunneltavat tilat varustettuna tehokkaalla ilmanvaihdolla mahdollistavat monentyyppisten pinnoitusten
toteuttamisen.
Linkker-sähköbussien pintakäsittelyjärjestelmää valittaessa perusedellytyksinä oli pinnan laadun, kestävyyden sekä kiillon lisäksi töiden
läpimenoprosessin nopeus.
FSP toteutti muutaman maalauksen toisen maalivalmistajan
tuotteilla, mutta lopputulos ei ollut
riittävä. Pintoihin piti saada lisää kiiltoa ja työprosessiin nopeutta. Cora
Refinishin PPG Delfleet maalijärjestelmästä löytyi ratkaisu molempiin ongelmiin.

Mirkan uudet pölynimurit
– parantavat suorituskykyäsi

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät kysymykset koetaan entistä tärkeämmiksi. Hiomakoneista
ja hiomatarvikkeista tehdään entistä tehokkaampia,
ja sovellusten pölyttömyydestä on tullut keskeinen
tavoite.
Tämä asettaa teollisuuspölynimureille entistä suuremmat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseksi
Mirka on lisännyt pölynimurivalikoimaansa seuraavat
uudet mallit:
• Mirka® pölynimuri 1230 L PC
• Mirka® pölynimuri 1230 L AFC
• Mirka® pölynimuri 1230 M AFC
Mirka pölynimurin 1230 L PC suodatin on puhdistettava käsin, kun taas kahdessa muussa mallissa (AFC)
on automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä. Tehokas suodatin puhdistaa itse itsensä 15
sekunnin välein, mikä parantaa selvästi imurin suorituskykyä. 1230 M AFC mallissa on korkeampi suodatusluokka kuin 1230 L PC ja 1230 L AFC malleissa.
Automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän
edut
• Huolettomampi
• Teho pysyy vakiona
• Mahdollisuus työskennellä ilman pölypusseja.

Tekniset tiedot
Mirka® pölynimuri 1230 L/M

Kuvassa Finnish Steel Painting
Oy:n maalaama Linkker-sähköbussi HSL:n (Helsingin seudun
liikenne) väreissä.

Verkkojännite:
Verkkotaajuus:
Teho:
Ilmavirta:
Alipaine:		
Melutaso LpA:
Säiliön tilavuus:
Mitat L x S x K:
Paino:		

220 - 240 V ~
50/60 Hz
1200 W
4500 l/min
250 mbar
60 dBA
30 l
385 x 565 x 565 mm
14,5 kg
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Uutuuspesuri
Dresteriltä

Finixa uutuuksia
CIL00 Värisävylamppu

CPP17 Cabine Protect
-seinien suojapinnoite 17L
Valkoinen kuorittava suojapinnoite suojaa kammion seiniä ruiskutussumulta. Biologisesti hajoava.

Lampussa on korkein markkinoilla
oleva LED-valon sävytäsmäävyysaste
(CRI 97), joka tuo esiin tehokkaasti
sävyerot ja maalin peittokyvyn sekä
maalipinnan mahdolliset virheet.

MSP00 Mini hioma/
kiillotuskone
MSP00 epäkesko hioma/kiillotuskone soveltuu pieniin hiontaja kiillotustöihin.

Ovh. 182 € (alv. 0 %)

Pistoolinmallisen muotoilunsa ansiosta koneella saavutetaan erinomainen hiontatarkkuus reuna-alueilla ja muissa vaativissa kohteissa.

Tekniset
tiedot

Alusta: 75 mm
Epäkesko: 3 mm
Kierrosluku: 0 - 20000 rpm
Työpaine: 6,3 Bar
Ilmankulutus: 99 l/min (6,3 bar)
Tärinä: 6,3 m/s²
Melutaso: 80 dBA

Ovh. 180,74 € (alv. 0 %)

Suojapinnoitteen levittäminen
Pinnan tulee olla tasainen ja puhdas
ennen käsittelyä. Tuotetta ei tule levittää huokoiselle tai ruostuneelle pinnalle.
CPP17 on tiksotrooppinen tuote. Huolellinen sekoittaminen parantaa tuotteen
käyttöominaisuuksia.
Tuotteen voi levittää telalla, painesäiliöruiskulla, korkeapaine- tai hajoitusilmaruiskulla (2,5 mm). Kun tuotetta
käytetään ensimmäisen kerran, tulee
levittää vähintään 3 kerrosta, jotta maalisumu ei tunkeudu seinämateriaaliin.

Rotogen 1000
maalisekoitin

Käyttö ja poisto
Tuotetta suositellaan lisäämään 2 kerrosta 6 viikon välein, jotta ruiskutussumu peittyy. Pinnoitetta voidaan tarvittaessa paikata ruiskuttamalla 2-3 kerrosta
repeytyneeseen kohtaan.
Tuotetta ei tule poistaa ennen kuin
kerroksia on 11 tai enemmän. Mitä
enemmän kerroksia olet levittänyt, sitä
helpompi suojapinnoite on poistaa.

Suunniteltu sävyjen sekoittamiseen,
kun käytetään kertakäyttöastioita.
Maalisekoittimen avulla etenkin
pienten maalimäärien sävytarkkuus
paranee, koska sekoitusvärit eivät
jää astian reunoille.

POL55 Sähkökiillotuskone
Finixan uudistettu sähkökiillotuskone kaikkiin maalaamon kiillotustarpeisiin.
Teho: 800W
Kierrosluku: 700-2500 rpm
Ovh. 221,48 € (alv. 0 %)
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• suunniteltu kestämään ekstra
raskasta työkuormaa
• ruostumaton pesuosasto ja työtaso
• säädettävä pesuohjelma, 1-4 minuuttia
• soveltuu liuotin- ja vesipohjaisille
pesuaineille
• huuhtelupistooli ja harja loppupesuun
• maaliruiskun pidike
• ilmaletku ja paineilmapistooli
• Viimeisteltyä laatua

X-sarjan laitteita on saatavilla kahta
mallia - yksittäisenä ja tuplana. Yksittäismallissa on vastaava ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuosasto kuin klassisissa Drester laitteissa, ja
tuplamallissa on lisäksi manuaalipesuallas automaattipesurin vieressä.

Ovh. 138,60 € (alv. 0 %)

Finixan uusi värisävylamppu
on kehitetty korjausmaalauksen sävyn tarkistamiseen maalaamossa ja maalauskammiossa.

Drester X-sarja

Uusi Drester X-sarja on kehitetty
vaativaan automaalaus- ja teollisuuskäyttöön.

• helppo käyttää
• puhdas työympäristö
• aikasäästöjä: ei enää manuaalista
värinsekoitusta
• aina yhdenmukainen värinsekoitus
• mahdollistaa pienten määrien
sekoituksen
• monikäyttöinen (soveltuu lähes
kaikille kertakäyttökupeille)
• maalisekoitin 3 adapterilla
• maksimi sekoitusmäärä 1L
• sisältää asennus- ja kiinnitystarvikkeet
• ATEX-luokka II

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Cora Refinish Oy ja jälleenmyyjät tuovat
markkinoille kotimaisen uutuustuotteen!
Tuote lanseerataan kevään aikana. Tiedotamme asiakkaitamme,
kun tuote on saatavilla.

www.corarefinish.fi 1 / 2017 15

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

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

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

PPG hiomaväri- ja
työhousukampanja
Voimassa 14.4.2017 saakka tai
niin kauan kuin housuja riittää!

OSTAMALLA YHTEENSÄ
6 LITRAA DP5000 TAI
6 LITRAA DP6000 HIOMAVÄRIÄ, SAAT LAADUKKAAT
PPG TYÖHOUSUT KAUPAN
PÄÄLLE!

– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.
Cora Väri Oy © 2017

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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