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Cora Refinish Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu maalituot-
teiden lisäksi iso joukko autojen korjausmaalausalaan  
liittyviä tuotteita, laitteita ja palveluita. Kaikki automaa-
lausalan tuotteet ja palvelut saman katon alta -konsepti, 
eli Kokonaisvaltainen Ratkaisu, on ollut pitkään toimin-
tamme ohjenuora. 

Päämiehemme ja toimittajamme olemme valinneet tätä 
silmällä pitäen, ja tavoitteena on aina ollut toimia vain 
laadukkaiden tuotteiden kanssa. Edustammekin Suomes-
sa ylpeinä kansainvälisesti tunnustettuja laatumerkkejä ja 
valmistajia, ja yhteistyömme heidän kanssaan on erino-
maisella tasolla. Meiltä kuulette aina alan uusimmista tuu-
lista ja uutuuksista.

Esittelemme lehtemme tässä numerossa osan päämiehis-
tämme, asia joka toivottavasti kiinnostaa sinua lehtemme 
lukijana. Tuote saattaa olla hyvinkin tuttu, ja jopa käytössä 
maalaamossanne, mutta mistä tuote on alun perin tullut 
ja missä se olikaan valmistettu?

Miellyttäviä lukuhetkiä lehtemme parissa ja hyvää kesän 
odotusta,

Cora Refinish Oy

Tom Sandell
toimitusjohtaja

MAALITUOTTEITA, 
MUTTA PALJON 
MUUTAKIN

100Ag - kotimaista laatua 

Janglas Oy suosittelee: Herkules HLS Duo 
1200 - paras hankinta vuosiin!

Hedson Technologies 

110 vuotta SATA:a! 

Chemicar Europe ja Finixa

Cora Akatemia: Oikein tekemällä vir-
heettömään lopputulokseen

Tekniset vinkit

Projektijohtamisen valmennus automaa-
laamoyrittäjille alkaa syksyllä 2017

PPG ja Nexa maalaamoyrittäjien verkos-
toitumisleiri Levillä 12.-19.3.2017

ProcessManagerin CAB-integraatio on nyt 
automatisoitu

Coran Pikku-Jekku asiakastilaisuus ja pik-
kujouluristeily Tallinnaan 10.-11.11.2017

Cora Refinish järjestää viikon kanta-
asiakasmatkan Dubaihin ja Abu Dhabin 
F1-formulakilpailuun 22.-29.11.2017

Unilux Super-paketti kampanja
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Tässä numerossa:

- kotimaista laatua
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Cora Refinish Oy 
ja jälleenmyyjät tuovat markkinoille kotimaisen ja laadukkaan 
100Ag hiomapyörön.  

100Ag hiomapyörö on kestävä, ja sillä on erinomaiset hionta- 
ominaisuudet. 

www.corarefinish.fi/100ag

Tuotetiedot
Pakkaus:           100 kpl

Halkaisija:        150 mm

Reikiä:           15

Karkeudet:       P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500

Kiinnitys:         Tarra

Tilaa 500 kappaletta 100Ag hiomapyöröjä, ja voit voittaa Mirka Deros -sähköhiomakoneen!

Osallistut arvontaan ostamalla 500 kpl 100Ag hiomapyöröjä ja lähettämällä valokuvan, mihin liittyy 
100Ag pakkaus, yrityksesi yhteystietojen kanssa osoitteeseen: kampanjat@corarefinish.fi

kilp
ail

u

Arvomme loppuvuoden aikana yhteensä kolme Mirka Deros -sähköhiomakonetta. Jokaisella uudella  
500 kappaleen 100Ag ostolla voit osallistua kerran aina seuraavaan arvontaan. 

Ensimmäinen Mirka Deros -sähköhiomakone arvotaan 31.5.2017 ja loput kolmen kuukauden välein.

15
CoraEvents

6
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Janglas Oy:n toimitusjohtaja ”Jani” 
Rekola suosittelee: Herkules HLS 
1200 Duo 

Tamperelainen hen-

kilöautomaalaamo 

Janglas Oy päätti 

hankkia viimevuoden 

lopulla järjestetyillä 

Cora Refinishin 

asiakaspäivillä it-

selleen saksalaisen 

Herkules HLS 1200 

Duo -nostimen. 

OSTOPÄÄTÖS syntyi todellisesta 
tarpeesta, mutta toki Coran asia-
kastapahtuman edullinen hin-
noittelu vahvisti päätöksen tekoa. 

 Tällä hetkellä nostin on kovassa 
käytössä Tampereella. Rekolan mie-
lestä monikäyttöinen nostin sovel-
tuu lähes kaikkiin automaalaamon 
työvaiheisiin aina auton tarkastuk-
sesta ja purkamisesta kasausvai-
heen kautta lopputarkastukseen 
asti. Unohtamatta kaikkia työvai-
heita, joissa nostinta tarvitaan näi-
den välillä. 

Nostimen matala rakenne mah-
dollistaa nykypäivän pienellä maa-
varalla varustettujen autojen ajami-
sen nostimelle - ominaisuus, mikä 
miellyttää Jania todella paljon. 

Nostimen hankinta on nopeut-
tanut maalaamon toimintaa huo-
mattavasti, koska nostimen kaksi 
erilaista nostovaihtoehtoa mahdol-
listavat monenlaisten työtehtävien 
suorittamisen yhdessä ja samassa 
paikassa.

Nostimen käännettävät ajosillat 
helmojen kohdalla saavat myös eri-
tyiskiitosta Rekolalta. 

Janglas oy 
Asentajankatu 2, 33840 Tampere  
Puh. 040 089 6996 

Janglas Oy perustettiin vuonna 1998 Jan-Pe-
ter Rekolan toimesta entisen Tampereen saip-
puatehtaan tiloihin. 

Nykyisiin Asentajankadun tiloihin Jang-
las Oy siirtyi vuonna 2003. Yritys työllis-
tää kaksi henkilöä, joiden toimesta kuukau- 

”Herkules HLS 1200 Duo - paras hankinta vuosiin!”

dessa valmistuu 20-30 maalaustyötä.   
Yrityksessä on tällä hetkellä kaksi toimialaa. 
Kolarikorjausten ja maalausten lisäksi yrityk-
sessä korjataan ja vaihdetaan tuulilaseja, mis-
tä yrityksen nimi juontaa juurensa.

  
”Hyvin toimiva ja monipuolinen asiakassuh-
de Cora Refinishin kanssa on mahdollistanut 
laadukkaiden tuotteiden ja laitteiden käytön 
yrityksessämme.”

Hedson Technologies

HEDSON TECHNOLOGIES muo-
dostui IRT:in ja Dresterin yhdisty-
misen myötä vuonna 1999. IRT 
aloitti infrapunakuivaimien valmis-
tamisen vuonna 1967 ja Hedson 
ruiskupesureiden vuonna 1978. 
Molemmat yritykset ovat ruotsalai-
sia. 

Vuonna 2005 Hedson osti saksa-
laisen Herkuleksen, joka on valmis-
tanut ajoneuvo- ja henkilönostimia 
vuodesta 1974. Hedson toimii tällä 
hetkellä lähes 80 maassa, ja sillä on 
toimintayksikköjä Ruotsissa, Saksas-
sa, Ranskassa ja Pohjois-Amerikassa.

Hedsonin tuotekehityksen kes-
keisessä osassa on laitteiden turvalli-
suus ja ympäristöystävällisyys. 

TEHOKKAAT MAALAAMOLAIT-
TEET SÄÄSTÄVÄT AIKAA JA RA-
HAA

Kuivaus

Maalaamon tehokas lämmönsuun-
nittelu säästää energiaa ja tekee työs-
kentelystä miellyttävämpää. IRT 
-kuivausratkaisut vievät mahdolli-
simman vähän tilaa maalaamosta. 
FreeForm -heijastinkasettien ansios-
ta lämmönsiirto on tehokkaampaa 
ja lämpökuvio tasaisempi. Energiaa 
säästyy lämmitettäessä vain kuivat-
tavaa kohdetta, ei ympäröivää ilmaa.  
 
Nostimet ja imurijärjestelmät

Maalaamon laiteratkaisuilla on vai-
kutusta myös maalaustyön lopputu-

Vahvan teknologia-

osaamisen sekä huo-

lella suunniteltujen 

konseptien ansiosta 

Hedson on johtava 

laitevalmistaja ajo-

neuvokorjausalalla. 

lokseen. Herkuleksen pneumaattiset 
nostimet takaavat miellyttävän ja er-
gonomisen työskentelykorkeuden. 
Herkules nostimet ovat silikoniva-
paita. 

Herkules pölynpoistojärjestelmi-
en avulla pystytään estämään tehok-
kaasti hiontapölyn leviäminen työs-
kentelytilaan. Ilmassa olevan pölyn 
vaikutus työntekijöiden terveyteen 
sekä maalaamon kokonaistehokkuu-
teen on merkittävä. Herkules imu-
rijärjestelmä parantaa hiontatyön 
tuottavuutta - laatua, käyttömuka-
vuutta ja turvallisuutta unohtamat-
ta.

Puhdistus

Maalaamoiden sekoitushuoneissa ei 
yleensä ole ylimääräistä tilaa, joten 
Dresterin kompaktit ruiskupesurit 
lisävarusteineen tuovat tähän oivan 
ratkaisun. 

Dresterin valikoimasta löytyy 
useita pesurimalleja erityyppisiin 
tarpeisiin. Drester pesureilla saavu-
tetaan erittäin laadukas puhdistus-
tulos nopeasti ja helposti. Lisävarus-
teet kuten sekoituspöydät, tislaimet 
ja purkkipuristimet täydentävät 
Dresterin puhdistuslaitevalikoimaa. 
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110 vuotta SATA:a!

JATKUVA TUOTEKEHITYS on 
keskeisessä roolissa SATA:n toimin-
nassa. Pelkästään maaliruiskujen 
osalta yrityksen innovaatioaste on 
kaksi kertaa korkeampi kuin kilpaili-
joilla. SATA:n 267 työntekijästä tut-
kimus- ja kehitystoiminnassa työs-
kentelee 7,6 %.

SATA:n juuret juontavat aina 
vuoteen 1863, jolloin Stuttgart- 
Feuerbachiin perustettiin lääkinnälli-
siä laitteita valmistava yritys nimeltä 
Gretsch & Cie. GmbH. Vuonna 1906 
yritys osti kirurgisten laitteiden val-
mistusosaston. Uuden yrityksen ni-
meksi tuli Sanitaria GmbH, ja tar-
koituksena oli keskittyä kirurgisten 

SATA on johtava 
maaliruiskuvalmista-
ja, jonka tuotteet tun-
netaan luotettavuu-
desta, kestävyydestä 
ja ergonomiasta. 
Yrityksen liikevaihto 
vuonna 2016 oli 84 
milj. € ja viennin 
osuus tästä 70 %. 

instrumenttien ja tarvikkeiden val-
mistukseen. Toisin kuitenkin kävi. 

Vuonna 1914 rekisteröitiin tava-
ramerkki “Sata”. Ensimmäisiä maa-
liruiskuja alettiin valmistaa vuon-
na 1925. Kuusi vuotta myöhemmin 
yhtiö lanseerasi oman SATA maa-
liruiskusarjan. Vuonna 1981 yri-
tyksen nimeksi muutettiin ”SATA 
Farbspritztechnik GmbH” eli SATA 
ruiskutustekniikka, joka vuonna 
2006 lyheni muotoon ”SATA GmbH 
& Co.KG”.  

Vuosien saatossa SATA:n tuote-
valikoima on kasvanut melkoisesti - 
tällä hetkellä myynnissä on yhteensä 
3841 eri artikkelia.

Ensiluokkaiset tuotteet: SATA ei tyydy olemaan toiseksi paras
SATA maaliruiskut tarjoavat erinomaista laatua

- hienoin sumuuntuminen
- suorituskykyiset ruiskupistoolit HVLP- ja RP-tekniikassa
- tasainen materiaalintuotto / hyvin vähäinen pilveilyriski 
- patentoitu ilmankiertoperiaate
- ”tulppaanin” muotoinen ruiskuviuhka 
- täydellinen sävytäsmäävyys
- sisäänrakennettu paineenmittaus ja -säätö (digitaaliset ruiskut)
- säädetyt suuttimet (ruiskut / vaihtosuuttimet)
- kaikkien maalivalmistajien suosittelema 

BELGIASSA SIJAITSEVA Chemicar 
suunnittelee ja kehittää korkealaa-
tuisia, ammattikäyttöön tarkoitet-
tuja, non-paint tuotteita ja -laitteita 
brändinimellä Finixa. Finixa tuot-
teita on saatavilla jo yli 60 maassa. 
Suomessa Finixan maahantuojana 
toimii Cora Refinish Oy. 

Chemicar on toiminut alalla 
vuodesta 1983. Useiden vahvojen 
tuotemerkkien myötä kehitettiin 
Finixa Paint System -maalausjärjes-
telmä, joka patentoitiin maailman-
laajuisesti vuonna 2010. 

Nykyään Finixa brändin alla 
myydään kaikkia korjausmaalaus-
alan tuotteita ja laitteita aina pe-
suaineista hiomakoneisiin sekä 
kiteistä kuivaimiin ja maalauskam-
mioihin.

Finixan liikevaihto on kasvanut 
vuosien saatossa tasaiseen tahtiin, 
ja samalla yritys on panostanut ene-
nevässä määrin myös tuotekehityk-
seen ja innovaatioihin. 

Ympäristöasiat ja kestävä ke-
hitys ovat toiminnassa keskeises-
sä asemassa. Uuden teknologian 
ratkaisujen tavoitteena on tehdä 
tuotteista entistä ympäristöystä-
vällisempiä ja korjausmenetelmistä 
yksinkertaisempia sekä kestäviä.

Useat Finixan tuotteet on kehi-
tetty yhteistyössä autovalmistajien 
kanssa, ja ovat näin ollen autoval-
mistajien hyväksymiä ja suosittele-
mia korjausratkaisuja.

Finixan vuonna 
2014 valmistu-
neisiin toimiti-
loihin mahtuu 
toimistojen li- 
säksi 3588 m2  
kokoinen varas- 
to sekä 450 m2  
koulutuskeskus, 
jossa on nykyai-
kaiset esikäsit-
telytilat ja maa-
lauskammio.

SATA tuotteet ovat hintansa arvoisia, koska ne

- ovat huippulaadukkaita
- takaavat ensiluokkaisen tuloksen 
- tarjoavat korkean toimintaluotettavuuden
- ovat ehdottaman käyttäjäystävällisiä

SATA tarjoaa vain 
huipputuotteita 
todellisille 
ammattilaisille!
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Cora Akatemian 
koulutuksissa pyri- 
tään tuomaan uusia 
ideoita ja ratkaisuja 
maalarin jokapäiväi-
siin haasteisiin. PPG 
maalausmenetelmät 
-koulutuksia järjes-
tettiin kevään aika- 
na Rajamäellä, Tam-
pereella ja Joensuus-
sa. 

TTS Rajamäki  
30.-31.3.2017
Koulutuksessa käsiteltiin PPG:n uu-
sia tuotteita ja työmenetelmiä, joi-
den ansiosta maalaamon tehok-
kuutta pystytään kasvattamaan. 
Lisäksi tutustuttiin Mirkan uutuuk-
siin ja SATA:n trueSun värisävy-
lamppuun. 

Maalauskammion käyttöasteen 

ja läpimenon lisäämiseen apua anta-
vat PPG:n nopeat tuotteet DP6000 
pikapohjamaali uudella D8725 
ohenteella sekä D8082 UV-kui-
vattava pohjamaali. DP6000:nen 
eristys on nyt jopa aiempaa parem-
pi, mutta kuivumisaika on entisel-
lään eli tunnissa kuivaksi 15-20 
°C:ssa. Nopean kuivumisen lisäksi 
tuotteen nopea ruiskutusmenetel-
mä sai suosiota. Ovipaneelin ruisku-

tukseen välihaihduntoineen (1 ke- 
vyt kerros + 2 märkää kerrosta) ku-
lui vain 1 minuutti ja 35 sekuntia.

 UV-tuotteilla saavutetaan hui-
keita aikasäästöjä, sillä vain 6 mi-
nuutissa ruiskutuksen aloituksesta 
päästään jo hiomaan. UV-lamppujen 
teknologia on kehittynyt paljon, joten 
UV-tuotteet eivät ole enää pelkästään 
pieniin paikkakorjauksiin soveltuvia. 
Uusilla IRT:n lampuilla pystytään 
kuivaamaan jopa 1 m x 1,7 m kokoi-
nen pinta-ala 55 cm etäisyydeltä. Esi-
merkiksi auton koko kylki ikkunalin-
jasta alaspäin pystytään kuivaamaan 
UV-kuivaimella vain 10 minuutissa.

Koulutuksen 3-kerrossävyksi va-
littiin Fordin erikoissävy Vivid Red. 
Erikoisen sävystä tekee se, että en-
simmäistä kertaa PPG:n historiassa 
käytetään 2K kirkaslakkaa pintasävyn 
kanssa. D8135 2K kirkaslakkaan se-
koitetaan D8199 Vivid Red lisäainet-
ta 50:50 suhteessa. Näin saadaan juu-
ri oikea sävy ja floppi. 2K sävylakka 
ruiskutetaan punaiselle pohjalle, jol-
loin maalaus sujuu helposti eikä ”pil-
veilyä” tai raitoja synny.

JOENSUUN KOULUTUS pidettiin 
Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla 
(PKKY). Koulutuksen ensimmäise-
nä päivänä ammattiopiston ensim-
mäisen vuoden opiskelijat pääsivät 
perehtymään PPG:n sekä Cora Refi-
nishin tuotteisiin ja toimintaan. Toi-
sena päivänä tietojaan tulivat päivit-
tämään alueen ammattimaalarit. 

Koulutuksessa käytiin läpi PPG:n 
maalausohjeistuksia, joita noudatta-
malla tuotteista saadaan irti niiden 
tärkeimmät ominaisuudet. Oikein 
käytettynä tuotteet toimivat parhai-
ten, ja niiden nopeus, kestävyys sekä 
laadukkuus ovat huippuluokkaa. 

PÄÄOSASSA TUOTTEIDEN NOPEUS

Yhden päivän kurssilla täytyy olla 
nopea, jotta ehtii käydä läpi kaikki 
tärkeimmät asiat. Varmaankin tästä 
syystä yhden päivän kurssin pää-
osan varastivat PPG:n nopeat tuot-
teet DP6000 2K pikapohjamaali ja 
D8175 nopea kirkaslakka. 

DP6000 2K pikapohjamaa-
li on monipuolinen, laadukas ja 
helppokäyttöinen tuote hyvillä hi-
ontaominaisuuksilla ja nopeilla 
työmenetelmillä. Yhden kerran ruis-
kutusmenetelmällä, missä välihaih-
dunta on hyvin lyhyt tai sitä ei tarvita 
lainkaan, tuote on valmis hiottavak-
si vain tunnissa. Nopea prosessi lisää 
myös maalaamon tehokkuutta.

D8175 nopea kirkaslakka on ke-
hitetty lisäämään maalaamon kan-
nattavuutta. D8175 kirkaslakan 
kuivumisajat ovat markkinoiden no-
peimmat, mikä tuo maalaamolle mer-
kittäviä energiasäästöjä. Tuote on 
helppo ruiskuttaa ja lopputulos on 
laadukas. Erittäin nopean kuivumi-
sen ansiosta tuote vähentää merkit-
tävästi maalaamon energiankulutus-
ta, laadusta tinkimättä!

Joensuu 20.-21.4.2017

Tampere 6.-7.4.2017
TAMPEREEN KOULUTUS järjestettiin perinteisesti Tampereen aikuiskou-

lutuskeskuksen tiloissa. Koulutuksen teemana oli PPG:n henkilöautopuolen 

tuottavimmat maalausmenetelmät ja ruiskutustekniikat, joilla pystytään vai-

kuttamaan materiaalin kulutukseen sekä toivottuun lopputulokseen. 

”Pienillä tekniikkamuutoksilla päästään vuositasolla huomattaviin 

materiaalisäästöihin”, totesi kouluttaja Jani Salminen. Tuotteiden nopeat 

kuivumisajat puolestaan vähentävät maalaamoyrittäjän sähkö- ja polttoai-

nekustannuksia. PPG:n pikapohjamaalit ja nopeat kirkaslakat vaativat mer-

kittävästi vähemmän uunitusaikaa verrattuna tavanomaisiin tuotteisiin. 

Osallistujien mieleen oli erityisesti DP5000 hiontaväri, jolla saadaan 

helposti ja luotettavasti laadukas lopputulos ilman hiontareunojen nousuja. 

Lisäksi tuote kuivuu nopeasti ja on mutkaton hioa. 

Toinen käytössä tehokkaaksi todettu tuote oli D8092 UV-kuivattava 

pohjamaali. Tämän hiontavärin ruiskutuksen aloittamisesta valmiiseen la-

kattuun pintaan saakka kului vain noin 50 minuuttia työaikaa, mikä sisälsi 

myös pinnan esikäsittelyt ja muut tarvittavat toimet. D8175 kirkaslakan 

helppo ruiskutettavuus ja vain 5 minuutin kuivumisaika kiillotuskuivaksi 

hämmästytti Tampereen koulutuksen osallistujia. 

Koulutuksessa käsiteltiin myös mattalakkauksen maalausmenetelmiä. 

PPG:n maalausohjeita noudattamalla mattalakoilla D8115 ja D8117 

päästiin virheettömään lopputulokseen nopeasti ja vaivattomasti. Tästä 

taisikin tulla koulutuksen motto eli ”oikein tekemällä virheettömään lop-

putulokseen”.

Oikein tekemällä virheettömään 
lopputulokseen

Cora
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Infrapunalla pohjasta pintaan!  Mirka Golden Finish -järjestelmä 
Nopeaan ja helppoon maalauksen viimeistelyyn

Mirkan uusi Golden Finish on helppo ja turvallinen 
kiillotusjärjestelmä virheiden poistoon maalipin-
nalta. Siinä käytetään kahta eri hiomatuotetta 
ja kahta eri kiillotusvaihetta, joihin on omat tuot-
teensa. 

Roskanpoisto
• Pienten virheiden hiontaan: Golden Finish SR (mik-

rotuote, 32 mm)
• Viimeistelyhionta: Golden Finish 2 (vaahtomuovi-

taustainen tuote, 150 mm)

Kiillotus
• Golden Polish 1 keltainen kiillotuslaikka + Po-

larshine® 20
• Tummille pinnoille: Golden Polish 2 musta kiil-

lotuslaikka + Polarshine® 5
• Suurien pintojen virheiden hiontaan: Golden Finish 

1 (kalvohiomatuote 150 mm)
• Suurien pintojen naarmujen häivyttämiseen: 

Golden Finish 2 

Suositeltavat koneet

LYHYTAALTOISIA infrapunakui-
vaimia voi hyödyntää hyvin moni-
puolisesti korjausmaalausprosessis-
sa.

Maalattavien osien, esimerkik-
si konepeltien, esilämmittämisellä 
poistetaan kosteutta ja varmistetaan 
pohjusteiden hyvä tartunta. Perin-
teisen polyesterikitin kuivuminen 
hidastuu  huomattavasti alhaisissa 
lämpötiloissa ja saattaa aikaansaada 
ongelmia korjaustyön myöhäisim-
missä vaiheissa. Kaiken kaikkiaan 
kyse on kestävän pohjan rakentami-
sesta. Miksi käyttää loistavia pinta-
maaliratkaisuja, jos pohjat eivät ole 
kunnossa? Infrapunakuivainta voi 
käyttää koko korjausmaalausproses-
sissa, pohjasta pintaan.

Uusien laitteiden tekniikka so-
veltuu erinomaisesti myös esimer-
kiksi perinteisen koritinan korvan-
neiden tuotteiden kuivattamiseen. 
Näiden tuotteiden kuivattamisessa, 

kuten myös alumiinin oikaisutöissä, 
lämpötilan tarkka ohjaus ja kontrol-
lointi on ehdottoman tärkeää. IRT 
Hyperion laitteilla voit ohjelmoi-
da lämpötilan nousun haluamissa-
si portaissa ja ylläpitää tarkkaa kui-
vauslämpötilaa haluamasi ajan.

Mirka® AOS-B 130NV 
Mirka® DEROS 650CV
Mirka® PS 1437

Tuntuuko 
välillä, että 
hiontaväri on 
yön yli kuivut-
tuaan edel-
leen hieman 
”nahkea”?

SYYNÄ TÄHÄN saattaa olla esimer-
kiksi turhan vahva kalvo tai liian ly-
hyet välihaihdutukset. Myös värisä-
vyjen välillä on havaittu pieniä eroja 
kuivumisajoissa. 

Tummat sävyt ovat pääsääntöi-
sesti hitaampia kuivumaan kuin vaa-
leat. Yleisin kuivumista hidastava te-
kijä on ensimmäisen kerroksen liian 
suuri kalvonvahvuus - on todella tär-
keätä ruiskuttaa ensimmäinen ker-
ros ohuena, kevyesti kastuvana yh-
tenäisenä kerroksena. Näin saadaan 
paras mahdollinen eristys, ja taataan 
tuotteen oikea toimivuus. Seuraavat 
kerrokset eivät myöskään valu niin 
helposti. 

Vinkki hiontavärin  
ruiskutukseenVältä vahingot korjausmaalaustyössä, ja ota kaikki irti 

laitteesi ominaisuuksista!

Lämpötilatunnistimet
IR-kuivaimen ominaisuudet on 
hyvä valita tarkkaan, jotta laite vas-
taa toivottua ja täyttää sille asetetut 
vaatimukset.

Yleismallisen IR-kuivaimen läm-
pötilaohjaus perustuu usein laajaan 
mittausalueeseen, mutta esimerkik-
si alumiinin korjaustyössä IRT DTP-
mallisto voi olla paremmin sovel-
tuva. DTP-malliston lämpöteho on 
korkea ja lämpötilanohjaus hyvin 
”terävä”, koska laite mittaa lämpöti-
lan alueelta joka on halkaisijaltaan 
vain 2 cm. Tästä on apua monimuo-
toisten kaarien ja kapeiden alueiden 
kuivauksessa, joissa perusmallisen 
kuivaimen 30 cm mittausala voi olla 
liian suuri.

IRT DTP-424 kuivaimella saavu-
tat jopa 200°C kuivauslämpötilan, ja 
hallitset lämpötilan nousun ja ylläpi-
tämisen helposti ja turvallisesti.

SATA trueSun -värisävy-
lamppu käytössä

EI HÄTÄÄ! SATA trueSun -värisävy-
lamppu tuo ratkaisun maalipinnan 
sävyn tarkistukseen.

SATA trueSun -värisävylampun 
valo on lähes päivänvaloa vastaava. 
LED-teknologia takaa pitkän käyt-
töajan (70 min yhtäjaksoista käyt-
töä), eikä edes akun loppuessa valon 
sävy muutu. Lampun teho ja valokei-
la ovat todella hyviä, ja niitä pystyy 
myös säätämään.

Lampun tehokkuuden ansiosta 
voit sijoittaa sen lattialle jopa 2 met-
rin etäisyyden päähän valaistavasta 
kohteesta, jolloin saat käyttöön mo-
lemmat kädet värimallipaneeleiden 
vertaamiseen. Coran testeissä SATA 

Kesä ja kärpäset tulee! Oletko valmis?
VAIKKA VAPPUNA satoi lunta, ke-
sän mittaan voi olla kuitenkin odo-
tettavissa yli 30 asteen helteitä.

Jos lämpötila ei ulkona kipuai-
sikaan yli 30 asteen, niin maalaus-
kammiossa se voi sen tehdä. On 
hyvä muistaa, että ruiskutuslämpö-
tila kammiossa vaikuttaa eri ainei-
den käyttäytymiseen.

Kammion ruiskutuslämpötila voi 
olla ulkoilmaa korkeampi, sillä sitä 
nostaa mm. välihaihdutukset, läm-
möntalteenottokuutio ja ilmanotto 

katolta, tai muusta paikasta, mihin 
aurinko paistaa suoraan.

Kun ”ennen vanhaan” vaihdettiin 
ohenne ja kovete helteillä hitaam-
paan vaihtoehtoon, varmistettiin pi-
dempi aukiolo- ja käyttöaika.

PPG:n tämän päivän tuotteis-
sa ei ole enää hitaita tai nopeita ko-
vetteita. Tuotteiden ominaisuuksiin 
pystytään vaikuttamaan ohenteen 
valinnalla. Yhtenä esimerkkinä täs-
tä on uusi D8175 kirkaslakka, jolle 
suositellaan D8746 ohenteen käyt-

töä, jos ruiskutuslämpötila ylittää 
30°C. Tällä varmistetaan paras lop-
putulos.  

Yleensä ohenteen vaihtamiseen 
ei ole tarvetta, sillä nykyään jopa pi-
katuotteilla on riittävän pitkät auki-
olo- ja käyttöajat. 

Oletko kyllästynyt ajamaan autoja edestakaisin 
sisään ja ulos varmistaaksesi oikean sävyn? 

Loppuuko akku sävyntarkastuslampusta nopeasti? 

Vääristääkö lamppu floppia?

trueSun on päihittänyt kaikki kilpai-
lijansa 6-0!

SATA trueSun on ehdoton työ-
kalu maalaamolle. Kun vältät yh-
den auton uusintamaalauksen, niin 
lamppu on maksanut hintansa takai-
sin.
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ProcessManager toiminnanohjausjärjes- 
telmän CAB-integraatio on nyt automatisoitu
CAB-LASKELMATIEDOT voi nyt 
tuoda ProMa:an automaattisesti 
ottamalla käyttöön CAB-laskenta-
ohjelmiston asetuksissa DMS-toi-
minnon. Muutoksen jälkeen vaurio-
laskelmat siirtyvät automaattisesti 
laskentaohjelmasta ProMa:an. 

Uutta on myös siirtyvässä ai-
neistossa, johon kuuluu nyt maa-
lauserittely. Mahdollinen vauriolas-
kennan muutos, lisäys tai täydennys 
siirtyy myös automaattisesti maa-
laamon ProMa:an.

CAB -laskelmat ProMa:an use-
ammasta asiakasprofiilista

ProMa-maalaamon asiakasyritykset 
voivat nyt täyttää omalle kirjautu-
missivuilleen CAB-käyttäjätietonsa. 
Tämän jälkeen syöttämällä CAB-las-
kelmatunnuksen siihen varattuun 
kenttään, kyseinen työ siirtyy auto-
maattisesti maalaamon ProMa:an.

TAPAHTUMA TOTEUTETTIIN 
uudella konseptilla, ja liikuntaohjel-
ma oli aiempaa kevyempää. Leiril-
le saattoi osallistua myös vain osan 
viikkoa. Liikuntaohjelmassa oli kä-
velyä, hiihtoa, ratsastusta, laskette-
lua, uintia, keilailua, biljardia sekä 
pari päivän retkeä moottorikelkkail-
len. 

Yhdessä harrastaminen luo on-
nistuneen pohjan yrittäjien tu-
tustumiselle ja avoimelle tietojen 
ja kokemusten vaihdolle. Varsin-
kin moottorikelkkaretkillä yleensä 
sattuu ja tapahtuu. Ongelmatilan-
teet luovat hyvää ”kaveria ei jätetä” 
-henkeä sekä tiivistävät keskinäistä 
luottamusta ja ystävyyssuhteita. 

Cora järjesti PPG ja Nexa 
maalaamoyrittäjille verkos-
toitumisleirin Coranpesässä 
Levillä 12.-19.3.2017

Iltaisin laitettiin kukin vuorol-
laan ruokaa mökillä, saunottiin ja 
rentouduttiin porealtaassa keskus-
tellen ajankohtaisista liike-elämän 
aiheista. Parilla yrittäjällä oli puoli-
sot mukana, ja loppuviikosta ehdit-
tiin jo tanssahtelemaankin.  

Taas tuli leirillä uusia tuttavuuk-
sia ja jaettiin monia hyviä ideoita ja 
ajatuksia. 

Toivotamme kaikki automaalaamo-
yrittäjät tervetulleiksi tuleviin ta-
pahtumiimme. 

LAHDEN ALUEEN PPG jälleen-
myyjämme Masivill Oy muutti uu-
siin toimitiloihin maaliskuun alussa. 
Avajaiskahvit Sääskenkatu 1:ssä tar-
jottiin asiakkaille 20.3.2017. 

Uusissa toimitiloissa on riittä-
västi tilaa myytäville tuotteille sekä 
varastolle. Tavarat liikkuvat vaivat-
tomasti pumppukärryllä lastauslai-
turin kautta varaston hyllyille. 

Uuden liikkeen sijainti Sääsken-
kadulla, vilkkaan Kärpäsenkadun 
varrella, on saanut asiakkailta posi-
tiivista palautetta. Liikkeeseen on 

nyt aiempaa helpompi poiketa. 
Masivillin henkilökunta toi-

vottaa sekä vanhat että uudet asi-
akkaat tervetulleeksi!

Masivill Oy muutti uusiin 
toimitiloihin

Sääskenkatu 1, 15800 LAHTI
Puh. (03) 875 010
S-posti: masivill@masivill.fi
www.masivill.fi

Cora

Projektijohtamisen valmennus automaalaamo- 
yrittäjille alkaa syksyllä 2017

Yrityksen projektijohtamisen val-
mennus on automaalaamoyrit-
täjille räätälöity aikuiskoulutus, 
joka on suunniteltu työn ohes-
sa suoritettavaksi. Tutkinnossa 
opiskellaan 1-2 koulutuspäivänä 
kuukaudessa, opitaan toisiltamme 
sekä omassa työssä, ja tehdään 
ohjatusti verkko-opintoja. Valmen-
nus kestää 6 kuukautta.

Johtamisvalmennus antaa taidot 
johtaa muutosta ja viedä muu-
toshankkeet onnistuneesti niille 
asetettuihin tavoitteisiin.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään 
oma henkilökohtainen suun-
nitelma koulutuksesta ja tut-
kinnon suorittamisesta. Suun-

nitelma perustuu osallistujan 
lähtötilanteeseen, jo hankit- 
tuun  osaamiseen sekä tavoittei- 
siin. Valmennuksen lopuksi on 
mahdollista suorittaa JET-tutkinto. 
Tutkinto suoritetaan näyttämällä 
osaaminen omassa työssä, eli kou-
lutus ei sisällä tenttejä tai kokeita.

Koulutus alkaa syyskuussa 2017. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
jarmo.tuovinen@coravari.fi  puh. 
040 900 6521

Cora Refinish Oy järjestää kanta-asiakkailleen Johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) 
valmentavan koulutuksen.

Kuvassa ProMa-maalaamon asiakkaiden kirjautumissivu.
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CoraEvents
Viikon KANTA-
ASIAKASMATKA 

Dubaihin ja  
Abu Dhabin  

F1-osakilpailuun  
22.-29.11.2017

CORA REFINISH JÄRJESTÄÄ 
kanta-asiakkailleen monipuolisen 
VIIKON matkan Dubaihin seuraa-
maan Abu Dhabin F1-osakilpai-
lua.

Abu Dhabin Grand Prix ajetaan 
Yas Marinan radalla. Rata on se-
koitus perinteistä kilparataa sekä 
katurataa, jota ajetaan vastapäi-
vään.

Majoitumme Dubaissa meren-
rannan lähellä sijaitsevassa Ra-

Suomalaisittain  
erittäin mielenkiin- 
toinen Formulakau- 
si on startannut! 
Nyt jos koskaan 
kannattaa lähteä 
paikan päälle seu-
raamaan kauden 
päätöskilpailua.

mada Plaza Jumeirah Beach**** 
hotellissa, lyhyen matkan päässä ra-
vintola-alueelta.

Kisan seuraamisen lisäksi viikon 
matkan aikana on hieno mahdolli-
suus tutustua Dubaihin.

Matkapaikkoja on rajoitettu 
määrä, joten ota pikaisesti yhteyt-
tä maalintoimittajaasi tai Cora Re-
finishin myyjään, ja kysy lisätietoja 
ilmoittautumisesta sekä matkan eh-
doista.

Lähde mukaan kokemaan Abu 
Dhabin GP ja uskomaton Dubai!

Lisätietoa matkasta saat maalintoimittajal-
tasi ja Cora Refinishin myyjiltä.

Pyydämme ilmoittautumaan risteilylle mahdollisimman pian. Paikkoja on rajoitetusti, ja 
hytit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkavarausta varten pyydämme ilmoittamaan 
myös henkilötunnuksenne. Matkalle mukaan tarvitaan virallinen matkustusasiakirja, jollaisia 
ovat vain passi sekä poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti.

Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä: johanna.harju@corarefinish.fi

Kutsumme sinut Coran “Pikku-Jekku” 
asiakastilaisuuteen ja pikkujouluristeilylle 

Tallinnaan 10.-11.11.2017

CoraEvents

Kysy yhteiskuljetuksesta 
tapahtumaan omalta 
jälleenmyyjältäsi!

Asiakastilaisuus Vantaalla perjantaina 10.11.2017 

TILAISUUS ALKAA hyvän ruoan 
ja juoman merkeissä Coran ravintola 
”Parkissa” klo 12, minkä jälkeen koo-
mikko ja monipuolinen viihdyttäjä 
Juha Laitila esiintyy ja vetää vuo-
den huikeimman huutokaupan. 
Musiikkipuolesta vastaa bilebändi 
Cover Lovers.

Huutokaupattavissa laitteissa ja 
tuotteissa on mukana mm. Herku-
leksen nostin, IRT-kuivain, Dres-
ter-pesuri, Mirkan pölynimuri, 
SATA:n ruisku ym. ym. 

Asiakastilaisuus Vantaan toimi-
pisteessä jatkuu n. klo 16 saakka. Ti-
laisuus on maksuton. 

Pyydämme ilmoittautumaan tilai-
suuteen sähköpostitse osoitteeseen: 
johanna.harju@corarefinish.fi

22h-risteily Tallinnaan mittavan uudistuksen 
läpikäyneellä Silja Europalla 10.-11.11.2017

LAIVA LÄHTEE Länsisatamasta 
perjantaina klo 18.30 ja saapuu ta-
kaisin lauantaina klo 16.00.

Cora järjestää bussikuljetukset 
Pori-Tampere-Vantaa-Länsitermi-
naali, sekä takaisin rautatieaseman 
ja lentokentän kautta. 

Jälleenmyyjät järjestävät omille 
asiakkailleen yhteiskuljetuksen ta-
pahtumaan.

Risteilyn hinnat
Hyttiluokka  1hh  2hh
A-luokka*  170 €  85 €
B-luokka*  126 €  63 €
B-luokka**  114 €  57 € 

*erilliset vuoteet 
**kerrosvuoteet

Risteilyn hinta sisältää hytin lisäksi illallisen, aamupa-
lan, lounaan sekä ruokajuomat.

Hanki  
maalaamoosi 

tuliterät laitteet ja 
laadukkaat tuotteet  

Coran huuto- 
kaupasta!
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CORA Refinish
Asiakaslehti

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

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

corarefinish.fi

 
KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy 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”. 

Cora Väri Oy © 2017

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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

Pinnat kuivaksi pikavauhtia 
Uniluxin Dry-Boosterilla!

Super-paketin tilaajalle kaupan 
päälle käytännöllinen TEQLPT  
pienten osien maalausteline ja 
pidikkeet!

Kampanja jatkuu 31.7. saakka, tai niin 
kauan kuin kampanjatuotteita riittää. 

Kiihdytetyn Dry-Booster ohenteen 
avulla Unilux lakka kuivuu käsit-
telykuivaksi vain 15 minuutissa 
60°C:ssa!

Tilaa kampanjapaketti omalta jälleenmyyjältäsi!

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

Yhteensä 33L ruiskuvalmista lakkaa ja  
TEQLPT pienten osien maalausteline pidik-
keineen superhalpaan pakettihintaan:  
640 € (alv. 0%)

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


