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Hyvä automaalauksen ammattilainen,
tervetuloa Auto&Korjaamo2014
–messuille Helsingin Messukeskukseen!

• Asiakasesittelyjä
• Uutuustuotteita
• Tekniikkanurkka
• Auto&Korjaamo-		
messut
• Cabas-järjestelmä
• PPG Deltron koulutus
• Kevään 2014
koulutukset

Ensi vuoden tammikuussa, 23. - 25.1. 2014,
on jälleen korjaamomessujen aika.
Cora Refinish Oy osallistuu messuille 200m2
osastolla, jolla esittelemme autojen korjausmaalauksen uutuudet. Tule tutustumaan osastoomme, ja näe samalla miten
nykyaikainen vauriokorjaus hallitaan peltikorjaamon töiden vastaanotosta alkaen
maalaustyön luovutukseen saakka PPG ProcessManager-toiminnanohjausjärjestelmän
avulla.
Viemme sinut kierrokselle vauriokorjausprosessin läpi, jolloin saat kattavan kuvan
järjestelmän tarjoamista eduista juuri sinun
yrityksellesi.

Esittelemme osastollamme PPG:n lisäksi
mm. Celette X-One minipenkin, Herkules
HLS3200 Duo nostimen, Painter työnostimen, HexaComb imurin, IRT-infrapunakuivaimet, Drester BOXER ruiskunpesumalliston, SATA ruisku-uutuudet, Finixa
tarvikevalikoiman, USI Italia maalauskammioratkaisut ja kaikkea muuta uutta jota
korjausmaalauksessa tarvitset.
Nähdään tammikuussa messuilla!
Hyvää loppuvuotta ja antoisia lukuhetkiä,
Suomen Automaalikeskus
Cora Refinish Oy

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Avain Vaunu - Iisalmi

Jomala Bil & Lackservice Ab Ahvenanmaalla

Avain Vaunun toimitilat Iisalmessa
Iisalmen Avain Vaunu on Volvon,
Kian, Renaultin, Dacian ja Toyotan
jälleenmyyjä ja valtuutettu vauriokorjaamo. Lisäksi Iisalmen Avain Vaunussa tehdään myös muiden merkkien
vauriokorjauksia.

Jomala Bil & Lackservice Ab toimii
Ahvenanmaan Jomalassa uudistetuissa tiloissa, jossa yrityksen peltikorjaamo ja töiden vastaanotto sijaitsee. Yrittäjät Sebastian Mansnerus,
Stefan Karlsson ja William Johansson
toimivat myös huolto-, rengastyö- ja
ruostesuojausalalla. Korjausmaalaustyöt tehdään yrityksen maalaamossa
Hammarlandissa. Maalaustyöt tehdään pohjasta pintaan PPG Envirobase HP- tuotteilla ja uudella PPG:n
yhden kovettajan järjestelmällä.

Avain Vaunu on toiminut Iisalmessa
jo vuodesta 1993. Muutto nykyisiin
toimitiloihin Iisalmen Kivirantaan tapahtui vuonna 2011. Toimitilat kasvoivat 1 500 neliömetristä 3 900 neliöön. Henkilökuntaa on Iisalmessa
tällä hetkellä 19, joista 6 henkilöä
työskentelee vauriokorjaamossa.
Avain Vaunu yhdistyi Hämeen Autovarusteeseen vuoden 2011 alusta.
Yritys toimii Hämeen Auton nimellä Jyväskylässä ja Jämsässä ja Avain
Vaunun nimellä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
Sen edustamiin merkkeihin kuuluvat
Volvo, Renault, Dacia ja Kia. Edustus
vaihtelee paikkakunnittain. Hämeen
Autovaruste Oy työllistää noin 165
henkilöä. Yrityksen omistajien omistukseen kuuluu myös O.K. Auto Oy.
Avain Vaunu valitsi PPG:n
Iisalmen Avain Vaunu vaihtoi PPG
maaleihin, läpäisi marraskuun alussa
PPG Certified tarkistuksen, ja on nyt
yksi Suomen PPG Certified maalaamoista. PPG maalit Avain Vaunulle
toimittaa alueella toimiva jälleenmyyjämme RT-Väri Oy Kajaanista.
Myyntipäällikkö Pentti Huovinen hoitaa lähipalvelun, tavaratoimitukset ja
neuvonnan useiden vuosien tuoman
ammattitaidon ja kokemuksen avulla.
Kun maalaamon työntekijöiltä kysytään mielipidettä PPG-maaleista, niin
vastaukseksi saadaan kuin yhdestä suusta: "Kaikki toimii paremmin,
pohjasta pintaan". "Käyttö on helppoa ja sävytarkkuus erinomainen",
sanoo maalari Pauli Pikkarainen.

Kuvassa vasemmalta huoltopäällikkö Niko Saarmala, myyntipäällikkö Tero
Saarmala Avain Vaunusta. Sekä Cora Refinish Oy:stä Rauno Huopainen (kuva:
Markku Reiss)
Maalaamon kuvissa Anders Nordqvist
käyttää PPG:n A730 kittiä ja kiillottaa
D8173 lakan häivytysrajan.
Peltikorjaamon ja maalaamon töiden
vastaanotto on Jomalassa missä yrityksellä on myös varustemyymälä.
Stefan ja William töiden vastaanottopisteen ääressä.

IRT 4-2 PCAuto on infrapunakuivauksen lippulaiva!
Kuvassa vasemmalta maalarit Tommi Hynynen, Teemu Virkkunen, Pauli Pikkarainen sekä vauriokorjaamon työnjohtaja Jari Sipola (kuva: Markku Reiss)

12 kW teho, etäisyysmittaus ja lämpötilasäätö tekevät kuivaimesta markkinoiden monipuolisimman.
Laitteessa on 15 ohjelmapaikkaa eri
tuotteille ja menetelmille.
Suomenkielinen ohjelmisto tekee
ohjelmoinnista helppoa.
Tutustu IRT-valikoimaan kotisivuillamme www.corarefinish.fi. Tuotteet
esillä Auto&Korjaamo 2014-messuilla
ensi tammikuussa!

www.corarefinish.fi

Tervetuloa Auto&Korjaamo 2014–messuille
Helsingin Messukeskukseen!
Tule tutustumaan osastoomme, ja näe samalla miten nykyaikainen vauriokorjaus hallitaan peltikorjaamon töiden vastaanotosta alkaen maalaustyön luovutukseen saakka PPG ProcessManager-toiminnanohjausjärjestelmän avulla.
Osastollamme ovat vahvasti esillä tunnustetut laatumerkkimme: PPG &
Nexa & Selemix, Celette, SATA, Herkules, IRT, Drester, RosAuto, Finixa
ja Usi Italia.
Cora Refinish Oy:n osaston ja kaikki korjausmaalauksen uutuudet löydät osoiteesta 5h41. Kerro tulostasi osoitteeseen sami.huopainen@corarefinish.fi, niin lähetämme kutsukorttisi messuille.
Tapaat meidät osastolla 5h41 torstaista lauantaihin (23. - 25.1. 2014)

Nähdään messuilla!

Isosyanaattipitoisen sumun hengittäminen altistaa astmalle
Autojen korjausmaalauksessa käytetään laajasti isosyanaattipitoisia maaleja. Lähes kaikki korjausmaalaukset
tehdään 2-komponettisilla (2K) isosyanaattia sisältävillä maaleilla. Isosyanaatteja käytetään myös vesiohenteisissa 2K tuotteissa, joissakin basecoat
maaleissa ja lähes kaikissa 2K kirkaslakoissa. Tavallisimmin basecoat värimassa on vesiohenteinen 1K tuote
ja pohjamaalit ja muut liuotinohenteisia 2K tuotteita. ”Vesiohenteinen”
ei tarkoita ”isosyanaattivapaa”, vaan
emulsiopohjaisuutta ja vähemmän
liuottimia. Yleensä isosyanaattia on
tuotteen kovettajassa.
Yleensä isosyanaatin haittana pidetään ”saattaa aiheuttaa syöpää”. Ei
kuitenkaan tunneta yhtään tapausta,
jossa maalissa oleva isosyanaatti olisi
aiheuttanut syöpää!

Mutta esim. UK:ssa 2-komponenttisten isosyanaattia sisältävien maalien
ruiskuttaminen on suurin ammattiperäisen astman syy ja jo vuosia automaalarit ovat olleet suurin riskiryhmä. Automaalareiden riski sairastua
astmaan on UK:ssa 90-kertainen verrattuna muuhun työväestöön. Joka
vuosi kymmenillä maalareilla diagnosoidaan astma ja useimmiten heidän
on jätettävä ala. Joskus myös muut
maalaamon työntekijät, kuten työnjohtajat ja muut, jotka työskentelevät
lähellä ruiskutuspistettä, saattavat
altistua. Isosyanaattia sisältävä sumu
saattaa pahentaa olemassa olevaa
astmaa. Kun ihminen kerran on altistunut, niin jopa hyvin alhaiset pitoisuudet saattavat laukaista reaktion.
Lisäksi huomattava ihokosketus isosyanaattipitoisen kovettajan kanssa
saattaa aiheuttaa ihottumaa.

Nykyisin saatavilla olevia suojavälineitä käyttämällä maalari voi tehokkaasti suojautua isosyanaatin haitoilta ja
työskennellä turvallisesti. Mutta - parhaatkaan suojaimet eivät auta, jos niitä ei käytetä oikein.
Lähde: www.hse.gov.uk

Ruiskuttaminen aiheuttaa sumua, joten se tulisi suorittaa
vain poistoilmanvaihdolla varustetussa tilassa.
Suuri osa maalisumusta on tavallisesti näkymätöntä. Se ei
haise ja leviää ilmassa kuin savu.
Hienon sumun poistuminen ilmasta ottaa aikansa. Selvitä
ruiskutushuoneen tuuletusaika.
Jokaisen joka altistuu ruiskutussumulle tulisi käyttää raitisilmanaamaria, johon ilma tulee oikealla paineella, on puhdasta ja aktiivihiilisuodatettua.
Älä koskaan poista naamaria ja nosta visiiriä ennen kuin tila
on tuulettunut ja hienosumu täydellisesti haihtunut.
Pidä muut poissa tilasta kunnes tila on tuulettunut.

Herkules Painter -työskentelynostimet
Työskentele turvallisesti ja ergonomisesti Herkules Painter nostimilla. Painter-02 työskentelynostimessa pidät tarvittavat työvälineet
aina mukana ja käden ulottuvilla. Työskentelytason koko on 3,5M x
0,7M ja nostokyky 150 kg.
Tutustu Herkules-valikoimaan kotisivuillamme www.corarefinish.fi.
Tuotteet esillä Auto&Korjaamo 2014-messuilla ensi tammikuussa!

www.corarefinish.fi

www.corarefinish.fi

PPG Deltron 2013 koulutus Tampereella
Cora Refinish Oy järjesti 7.11. ”PPG
Deltron” -koulutuksen TAKK:ssa Tampereella. Kurssilla keskityttiin vuoden
2013 tuotteiden oikeaan sekä tuottavaan käyttöön. Kouluttajana toimi
Jani Salminen.
Koulutukseen tällä kertaa osallistuneet asiakkaat olivat jälleenmyyjiä,
sekä jo PPG:n tuotteita käyttäneitä
konkareita, jotka halusivat päivittää
tietojaan uusien tuotteiden käytöstä,
sekä uuden maalaamon perustavia
ammattilaisia, jotka halusivat perehdytystä PPG:n tuotemaailmaan.
”Maalareiden kouluttaminen säännöllisesti on erittäin tärkeää, koska
työmenetelmien päivittäminen sekä
tuotetietojen ylläpitäminen minimoi
mahdollisuudet epäonnistua jokapäiväisessä työskentelyssä”, toteaa kouluttaja Jani Salminen.
Käsitellyt tuotteet olivat:
1. D8092 tartuntapohjamaali (happopohjamaali)
2. DP3000 hiomapohjamaali D8511 /
D8515 / D8517

Uuden Cabas –järjestelmän ja maalausohjeiston käyttöönotto!
ohjearvon,
materiaalikustannus/m2,
joka syötetään Cabas laskentajärjestelmään.

3. DP4000 uuden sukupolven wet-onwet pohjamaali
4. Envirobase HP vesiohenteinen
basecoat
5. Progress UHS 6000 Deltron 2K
suorakiiltomaali
6. D8173 Premium Lakka
Deltron 2K kirkaslakka
”Näiden tuotteiden osalta keskityimme minimoimaan materiaalin kulutusta ja näin ollen nostamaan maalaamoiden kannattavuutta maalaustyön
osalta. Suurta osaa näyttelivät nykyaikaiset työkalut sekä PPG tehtaan
suosittelemat ruiskutusmenetelmät”,
Jani jatkaa.
”Hyvin rakennettu ja kohdennettu
koulutusohjelma”, ”Tuotteet olivat
erinomaisia ja kurssi mukava”, ”Paljon asioita lyhyessä ajassa selkeästi”
– ovat lainauksia kurssilaisten antamasta palautteesta.

Asiakkaamme pääsivät tutustumaan
myös MIRKA:n nykyaikaiseen sekä
nopeaan roskanpoistojärjestelmään.

CABAS on laskentajärjestelmä, joka
kertoo kolarikorjaukseen käytettävät
ohjeajat. CABAS laskentajärjestelmän avulla saa kustannusarvion, joka
sisältää vauriokorjauksessa käytettävät ohjeajat, maalauksen materiaalit
ja varaosat. Järjestelmä tuottaa kaikki
kustannusarviossa tarvittavat tulosteet
korjaamolle ja vakuutusyhtiölle. CABAS käyttäjiä on Suomessa noin 650.
Suomessa Cabas–järjestelmän uusi
versio otetaan käyttöön vuoden 2014
aikana. Pilottivaihe, johon on valittu
6 erityyppistä yritystä, on käynnissä ja
kestää huhtikuuhun 2014. Muille Cabas käyttäjille tarkoitettu koulutus- ja
käyttöönottojakso alkaa ensi vuoden
maaliskuussa päättyen lokakuussa
2014. Järjestelmän tulee olla kaikilla
käytössä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kun korjaamo on osallistunut
uuden järjestelmän koulutukseen,
poistuu vanhasta järjestelmästä uusien
laskelmien tekotoiminto, joten kaikki
laskelmat tehdään jatkossa uudella
Cabas- järjestelmällä. Vanhojen laskelmien lähettäminen ei ole mahdollista
31.12. 2014 jälkeen.

cel laskenta-alusta. Siihen syötettäviä
tuotehintoja on vain 4 kpl, ja näiden
perusteella muodostuu Cabakseen
syötettävä (ja vakuutusyhtiöille ilmoitettava) maalausmateriaalin ohjearvo.
Muiden maalaustarvikkeiden materiaalikustannus perustuu yllä laskettuun
ohjearvoon, ja sisältyy automaattisesti
Excel-laskentaan. Tutkimuksessa on
todettu, että nämä 4 tuotetta edustavat 85% koko maalauksen materiaalikustannuksesta ja siksi on riittävää
seurata vain näiden hintakehitystä.

Uuden Cabas laskentajärjestelmän
käyttöönotto tarkoittaa ja edellyttää
myös täysin uuden 23-sivuisen maalausohjeiston käyttöönottoa. Uusi
normisto perustuu mainittuun aika- ja
menetelmätutkimukseen. Esim. tutut
OV- ja P-maalausluokat poistuvat ja
tilalle tulevat UUSI ja VANHA, irrallaan
tai kiinni (autossa) sekä PELTI/MUOVI.
”Uusi ohjeisto antaa kullekin työlle aiempaa tarkemman todellisuutta vastaavan ohjetyöajan” sanoo LVK:n tekninen päällikkö Heimo Jokinen.
SKKL:n puheenjohtaja Vesa Vaihisen
mukaan useita asioita on avoinna ja
hän korostaa, että neuvottelevat osapuolet Autoalan Keskusliitto ry (AKL),
Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Autotuojat ry (AT) eivät (tätä kirjoitettaessa)
ole vielä allekirjoittaneet sopimusta.
Koko ”Cabas käyttöönottosuunnitelman” löydät netissä Googlettamalla.

Nämä materiaalihinnat ovat:
- HS Hiontamaali,
- vesiohenteinen Basecoat (värimassa),
- kirkaslakka,
- pesuaine (rasvanpesuneste)
Kaikki hinnat syötetään verollisina ruiskutusvalmiina seoshintoina. PPG käyttäjä löytävät valmiit seoshinnat Paint
Manager-kaavaohjelmasta. Korjaamo/
maalaamo voi antaa harkintansa mukaisesti tuotteiden hankintahinnan,
tuotteiden myyntihinnan tai tuotteiden bruttohinnan. Excel-laskentaalusta antaa tulokseksi materiaalin

Uusi järjestelmä on web-pohjainen,
jossa työasema ja Cab-palvelin (jossa
tietokannat sijaitsevat) ovat yhteydessä Internetin välityksellä. Vauriokorjauksen ohjeajat ja materiaalimenekit
perustuvat CABin kehittämään tietokantaan ja uusimpaan pohjoismaiseen,
myös Suomessa tehtyyn työaikatutkimukseen. Uudessa järjestelmässä on
monia merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Yksi kokonaan uusista asioista
järjestelmässä on se, että jatkossa korjaamo/maalaamo määrittää itse järjestelmään tuntiveloitushinnan lisäksi
myös materiaalikorvauksen laskentaa
varten yrityksen käyttämän maalausmateriaalin hintatiedon. Työkohtaiset
materiaalimenekit perustuvat tehtyyn
tutkimukseen.
Maalausmateriaalien hintatiedon laskemiseksi maalaamoille toimitaan Ex-
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SKKL puheenjohtajan palsta: Korikorjausten laatu hukassa
Huolestuttavinta mielestäni oli kuitenkin kuulla ja nähdä esimerkkejä
laskelmissa ja laskuissa esitetyistä varaosista, joita ei kuitenkaan oltu vaihdettu, tai kokonaan tekemättömistä
töistä, kuten esimerkiksi ohjauskulmien säädöistä, joita ei kuitenkaan oltu
tehty. Tyypillinen laiminlyönti oli myös
häivytysalueen osien purkamatta jättäminen, jotka oli kuitenkin muistettu
laskuttaa.

AVK piti 13.11 Vantaalla Heurekan auditoriossa tiedotustilaisuuden, jossa
käsiteltiin vakuutusyhtiöiden toimeksiantona suoritettujen korikorjausten
laatutarkastusten tuloksia. Vastaavanlaiset tilaisuudet pidettiin myös Oulussa ja Jyväskylässä.
Tutkimusten tulos oli mykistävä! Eikä
positiivisessa mielessä!
98% tutkituista töistä oli jouduttu palauttamaan takaisin korjaamoille töiden loppuun saattamiseksi. Vikoja
oli löytynyt laidasta laitaan: Väärin/
vastoin valmistajan ohjeita tehtyjä
osien vaihtoja, kuten esimerkkinä ollut virheellinen runkoaisan katkaisu ja
liitos, oikaisematta jätettyjä sisäosia,
puutteita ja virheitä hitsauksissa, huolimattomasti tehtyjä, tai kokonaan
laiminlyötyjä ruoste-estokäsittelyjä,
puuttuvia saumakittauksia, puutteellisesti tehtyjä maalauksia, painuneita
pohjustuksia, purettaessa ja kasattaessa rikottuja osia ja kiinnikkeitä, palovaurioita verhoiluissa, teräsmuruja
ja kipinäreikiä verhoiluissa, jne. Listaa
voisi jatkaa sivun verran!

Tämänkaltainen huomio alaamme
kohtaan ei ole hyväksi. Voimme olla
varmoja siitä, että lähiaikoina vastaavia testejä tullaan tekemään huomattavasti enemmän, sekä tulemme joutumaan myös alan lehdistön
silmätikuiksi. Laatua ja laadun varmistamista tulee lisätä kaikkien työvaiheiden kohdalla. Työmenetelmiä
tulee kehittää, ja hankkia korjaamolle
asianmukaiset työvälineet ja mittalaitteet, jotta luodaan mahdollisuudet
laadukkaalle työlle. Korimekaanikkojen ja automaalareiden osaamista ja
motivaatiota, sekä ennen kaikkea ammattiylpeyttä pitää kehittää pikaisesti
jotta vastaavanlaista tulosta ei jatkossa tutkimuksissa ilmenisi. Valitettavasti useissa korjaamoissa käytössä oleva
tulospalkkaus motivoi korimekaanikkoja ja maalareita suoriutumaan töistä mahdollisimman rivakasti, ja tällöin
usein laatu ei pysy vauhdissa mukana.
Myös
korjauskustannuslaskelmien
laatua tulee selvästi parantaa. Pihalla suoritetulla pintapuolisella tarkastuksella ei voida todeta läheskään
kaikkia vaurioita, jolloin helpolla jää
monia asioita huomioimatta. Tämä
johtaa monesti siihen, että korjauksen aikana havaitut vauriot jätetään
korjaamatta varaosien puuttuessa, tai
luovutusaikataulun painaessa päälle.
Valitettavasti myös sovittujen, tiuk-

kaan hinnoiteltujen korjausurakoiden
kohdalla kiusaus jättää näkymättömiin jääviä asioita korjaamatta, on
suuri.
Laadukkaat korjaamolaitteet ja henkilöstön koulutus nielevät rahaa. Laadukkaasti suoritettu korjaustyö vie
aikaa varmastikin sen verran, mitä
laskentajärjestelmän mukaan saa veloittaa. Siksi onkin tärkeää huomioida
oikeelliset veloitukset, jotta voidaan
taata yritykselle resurssit hoitaa työ,
kuten se kuuluu, sekä luodaan mahdollisuus kehittää osaamista ja välineistöä.
Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto
ry auttaa jäsenistöään niin ammatillisen, kuin taloudellisen menestyksen
saavuttamisessa, sekä opastaa välttämään pahimpia karikoita. Ota yhteyttä ja liity porukkaamme. Yhteystiedot
löytyvät sivuiltamme www.skkl.fi
Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry
Vesa Vaihinen
puheenjohtaja

REACH säädöksen (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals) mukaisesti
lyijyllisten maalien käyttö päättyy Euroopan talousalueella
21.5.2015 mennessä.
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Tämä koskee koko pinnoiteteollisuutta eikä ole toimittaja- tai valmistajasidonnainen. Tyypillisemmin kyse on
maalissa käytettävästä lyijykromaatista, jota esimerkiksi uusimmissa korjausmaalaustuotteissa ei ole käytössä.
Päivämäärä on tärkeä huomioida jo
nyt, sillä kielto koskee myynnin lisäksi

3Mi sävyntarkastuslamppu näyttää muuttumattomalta
mutta… Testattaessa uutta ja vanhaa rinnakkain ovat erot
melko selkeät. Vanhaa uudessa lampussa on vain rungon
muotoilu. Valokeila on huomattavasti isompi, tasaisempi,
ilman selkeää reunaa. Myös valoteho on parempi uuden
50w lampun johdosta (vanhassa 35w). Akku on päivitetty
paremmin kestäväksi NIMH akuksi, vanha oli NICD akku.
Laturin teho on kaksinkertaistunut, mahdollistaen nopeamman ja paremman latauksen. Myös heijastin on uusittu paremmin valoa hajottavaksi himmeäksi.

UUTUUS!

Huomaa, ettei uusi akku sovi vanhaan sävyntarkastuslamppuun. Kaikesta päätellen uusi lamppu on edeltäjäänsä tehokkaampi ja päivitetympi versio, joka saa hyvät pisteet
testaajalta, kertoo Kari Kinnunen.
16550 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslamppu, akku, laturi sekä johto
16551 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslampun polttimo
- Tehokkaampi 50W polttimo
16552 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslampun valonhajoitin - Uutta
16553 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslampun suojarenkaat - Uutta
16555 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslampun akku
- Parempi kesto, pidempi käyttöikä
16556 3M™ PPS™
Sävyntarkastuslampun akun latauslaite
- Nopeampi latausaika
Tutustu 3M-valikoimaan kotisivuillamme www.corarefinish.fi. Tuotteet esillä Auto&Korjaamo 2014-messuilla ensi
tammikuussa!

Katoava metalliväri?

Lyijylliset tuotteet poistuvat käytöstä 21.5.2015
Ennakkotiedote

3M 16550 Sävyntarkastuslamppu on uudistunut!		

myös varastointia ja käyttöä. Suositeltavaa onkin siirtyä uudenaikaisten
ja ympäristöystävällisten tuotteiden
käyttöön hyvissä ajoin.
PPG:n käyttäjänä ja asiakkaana saat
aina käyttöösi kattavan valikoiman kilpailukykyisiä tuotteita jotka ovat lainsäädännön kanssa yhteensopivia, nyt
ja tulevaisuudessa.

Moni teistä on saattanut nähdä kuvan kaltaisen ilmestyksen. Värimassa
muuttaa väriään lakan alla – alumiini
katoaa - vaikka lakkapinta on täysin
ehjä ja sileä. Herää ihmetys, että mistä tämä oikein johtuu? Tämä sähkökemiallinen reaktio johtuu siitä, että
värimassan alumiinikiteet ovat liian lähellä sinkittyä metallia. Yhdessä nämä
muodostavat reaktion, jossa vesivärin
alumiinipigmentti katoaa. Maalimerkistä riippumatta kaikilla käy samoin,
jos maalataan suoraan sinkityn metallin päälle vesimassalla, tai pohjamaalikerros on hiottu puhki/jäänyt liian
ohueksi.
Tästä johtuen reunojen ja kanttien
kohdalla tulee hioa varoen, ettei kalvo ohene liikaa – hiontasieni on tässä kätevä. Vesimassaa ei ikinä saa

ruiskuttaa puhki hiotulle kohdalle, ei
edes silloin kun kohta on pieni. Aina
pitää ruiskuttaa tasainen märkä kerros, joko spraypohjaa D8421/6/7 tai
DP4000 väliin, jotta estetään reaktion
syntyminen. Huom. pohjustekalvon
on oltava riittävän paksu, harso ei riitä
eristämään. Suositeltava minimikalvonpaksuus eristäväksi kerrokseksi on
30 mikronia.
Oheinen kuva on otettu 3 kuukautta
maalauksen jälkeen. Tässä tapauksessa oli vedetty ohut harso puhki hiottuihin kohtiin. Kyseinen auto oli molempien kylkien maalauksessa ja työ
meni kokonaan uusiksi. Eli pieni säästö tuli kalliina miinuksena takaisin :(
Teksti: Kari Kinnunen
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Kevään 2014 koulutukset ja tapahtumat

SATAminijet 4400 B – pieni koko, korkea suorituskyky

”Cora Events” on yleisnimitys Coran järjestämille
asiakastapahtumille.

Uusi kompakti SATAminijet 4400 B
on suunniteltu käytettäväksi pienten
alueiden ruiskutuksiin. Ruisku korvaa
erittäin menestyneen edeltäjänsä SATAminijet 3000B-ruiskun. Täysin uudistuneen muotoilun lisäksi ruiskuun
on tehty käytettävyyttä parantavia
teknisiä uudistuksia.

Cora Events nimikkeen alla:
- Cora Care - järjestää liikkeenjohdon koulutus- ja
verkostoitumistapahtumia
- Cora Sport - järjestää hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia
- Cora Akatemia - järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta
- Cora Travel - järjestää tutustumismatkoja eri kohteisiin

SATAminijet 4400B.n profiili on muotoiltu ergonomisesti edeltäjäänsä
paremmin. Ruiskun asetuksia pystyy
säätämään helposti, jopa työhansikkaat kädessä. Viuhkansäädin mahdollistaa ruiskutuskuvion säätämisen nopeasti ja tarkasti vain 3/4 kierroksen
liikkeellä.

Cora Events tapahtumat kokoavat alamme toimijoita yhteisiin tilaisuuksiin. Ohjelmissa on koulutusta, ajankohtaisia aiheita, keskustelua alan haasteista ja tulevaisuudesta,
hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia sekä virkistävää
ohjelmaa.
Vuoden 2014 Cora Events tapahtumista kerromme hyvissä
ajoin nettisivuillamme. Seuraa kutsuja ja tapahtumauutisia
kotisivuillamme www.corarefinish.fi ja Facebookista. Valitse mieleisesi tapahtuma ja osallistu. Tapaa kollegoita, jaa
omia kokemuksia ja opi toisilta.
Tilaisuudet ovat avoinna ainoastaan asiakkaillemme.

Seuraava Cora Akatemian koulutus:

27.-28. 2. 2014 PPG Deltron ja Delfleet
kurssi Tampere / TAKK
Kouluttajana: Jani Salminen

SATAminijet 4400 B on saatavana
HVLP ja RP- versioina sekä SR (Spot
Repair) suuttimilla.
Sekä HVLP SR että RP SR ruiskuille on
tyypillistä niiden venytetympi ruiskutusviuhka joka on laajempi kuin HVLP
ja RP-ruiskujen viuhka. Tämä estää
kehien ja raitojen syntymistä paikkamaalauksessa, jota voi esiintyä erityisesti hopeisten sävyjen kanssa.
Ruiskun syöttöpaine vaihtelee riippuen ruiskutusmenetelmästä ja ruiskusta.
Digitaalista
mittausta ja tarkkaa
tulopaineen säätelyä

varten tavallinen mikrometri voidaan
korvata SATA adam2 minillä, joka on
saatavana lisävarusteena. Merkittävä
työskentelyä helpottava uudistus on,
että nyt kaikkia kolmea kokoa SATA
RPS kupeista voidaan käyttää SATAminijet 4400B:n kanssa ilman adapteria.
Tutustu SATA-valikoimaan kotisivuillamme www.corarefinish.fi. Tuotteet
esillä Auto&Korjaamo 2014-messuilla
ensi tammikuussa!

UUTUUS!

Yhden kovettajan järjestelmä
VOC (Volatile organic compound)
-lainsäädännön tullessa voimaan vuonna 2007 joutuivat maalintoimittajat
kehittämään uusia lakkoja, maaleja,
kovettajia ja ohentajia, koska vanhat
silloin käytössä olleet tuotteet eivät
enää vastanneet uusia VOC -päästörajoja.
Tämä johti maalaamoissa hankalampaan varastohallintaan purkkimäärien
kasvaessa, ja saattoi johtaa epähuomiossa jopa tuotteiden virheelliseen
käyttöön kovettajien sekoittuessa keskenään.

Nyt PPG on kehittänyt tuotevalikoimaansa jälleen kohti ”vanhaa hyvää
mallia” tuomalla markkinoille ns. yhden kovettajan järjestelmän, jossa
myös ohenteet soveltuvat useiden
tuotteiden kanssa käytettäviksi.

Alla tehtaan taulukko tuotteista joissa
uutta D8302 kovettajaa käytetään.

Tämä alentaa maalaamon varastoarvoa ja helpottaa varastointia ja takaa
samalla teknisesti parhaan mahdollisen tuotteiden toimivuuden, kun käytetään pohjasta pintaan samaa kovetetta.

PPG:n yhden kovettajan järjestelmä
Tuote

Koodi

Suhde
Kovete
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Nopea

Normaali
Ohenne

Hiontaväri, UHS Prima

D8018_19_24

6:1:0.5-1

Märkää - märälle, DP4000

D8501_05_07

4:1:1.75

Kirkaslakat

D8171

3:1:0.6

D8173

3:1:0.6

D8122

3:1:0.5

Tulossa:

D8141

3:1:0.6

D8717

D8135

3:1:0.6

Mattalakat

D8115/17

5:1:3.5

Uhs Akryyli

D6XXX

2.5:1:0.7

Ohenne
D8715

D8718/19
D8714

D8302

Tulossa:
D8713
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Tekniikkavinkkiä – haussa parhaat työmenetelmät
Tekniset henkilömme Jani Salminen,
Kari Kinnunen, Teemu Haverinen ja
Jarno Miikkulainen kokoontuivat lokakuussa Tampereen TAKK:ssa. Tarkoituksena oli yhtenäistää työmenetelmiä ja haussa oli paras, toimiva,
turvallinen menetelmä, jolla kaikki
saavat saman lopputuloksen.
Oli tiedossa, että jopa esittelijöillä
on työmenetelmissä jonkinasteisia
eroja, maalareista puhumattakaan.
Esittelijöiden kohdalla kuitenkin todettiin, että erot tuotteiden erilaisissa
käyttötavoissa olivat hyvin vähäiset.
Lopputulosten kannalta eroa ei edes
huomannut. Ehkä jos sekä aika- että
materiaalinkulutus olisi tarkkaan mitattu, niin jotain hyvin pieniä eroja olisi todettu. Maalaamoissa on havaittu
paljon merkittävämpiä menetelmäeroja.
Kaikki esittelymaalaukset on aina tehty tehtaan ohjeita noudattaen - joskus nopealla menetelmällä, ja joskus
hitaammalla, useamman kerroksen
menetelmällä. Nyt teimme pieniä
hienosäätöjä
yhtenäistääksemme
esittelymenetelmiä. Jatkossa pyrimme tuomaan entistä enemmän esiin
tuotteidemme nopeutta, materiaalin kulutuksen vähyyttä, sekä tietysti
mahdollisuuksien mukaan yhden kovettajan järjestelmää. Seuraavia vihjeitä noudattamalla maalari varmistaa
onnistumisen ja saa tuotteista parhaan hyödyn irti.

värin tai wet-on-wet primerin ruiskutusta
- Käyttöaika tuotteella on 5 vuorokautta, sekoita maanantaina ja käytä
koko viikko

DP3000 Enviro primer – hiontaväri
Maailman ensimmäinen korjausmaalaustuote, joka hyödyntää kierrätysmateriaaleja. Raaka-aineena käytetään PET muovilastuja. Tuoteperhe
sisältää värit G1, G5 sekä G7, joita
sekoittamalla saadaan aina tarvittava
pohjasävy jokaiselle pintamaalille.
Tuotteen ruiskutusominaisuudet ovat
huippuluokkaa ja tämä takaa nopean
ja helpon maalausprosessin. Mahdolliset sumurajareunat eivät myöskään
tässä tuotteessa aiheuta lisätöitä
edes hiottaessa. Tuote on neutraali,
joten läpihiottujen kohtien reunoille
ei synny ns. rinkuloita.

- Kuivumisaika 12min infralla tai 20
asteessa 3-6 tuntia riippuen kalvon
vahvuudesta.
DP4000 Wet-on-Wet primer
Uusinta pohjamaaliteknologiaa hyödyntävä DP4000 on suunniteltu nopeuttamaan pohjamaalaus prosessia.
Voimakkaan tartunnan ansiosta D4000
ei vaadi E-Coat (alkuperäisvaraosien
musta tai beige pinnoite joka suojaa
sinkitystä sekä peltiä) pinnoitteiden
hiontaa ennen ruiskutusta. Tuoteperhe sisältää värit G1, G5 sekä G7, näitä sävyjä sekoittamalla saadaan aina
tarvittava pohjasävy jokaiselle pintamaalille. DP4000 kuuluu PPG:n yhden
kovettajan järjestelmään.
Käyttövinkkejä DP4000 tuotteelle:
- Aktivoi tuote kovettajalla D8302 ja
ohenna D8715 ohentimella käyttäen
sekoitussuhdetta 4:1:1,75.
- Ruiskuta yksi tasaisen märkä kerros.
- Käytäthän Sata 4000 RP ruiskussa
1,2-1,3mm suutinta
- Kun tehdään häivytysmaalaus, riittää
kun käy pinnan läpi pölyrätillä, karkeaa sumurajaa ei tule!!!
- Haihdutus aika ennen pintamaalia
minimi 15min ja maksimi 5 vuorokautta ilman välihiontaa.
- Tuotteella voit korjata myös pienempiä kittipaikkoja märkää märälle menetelmällä, koska DP4000 on
neutraali tuote, eikä näin ollen nosta
hiontareunoja näkyviin.

Ja jotta tuotteiden ominaisuuksista
saadaan paras irti, on tärkeää, että
menetelmien lisäksi myös työvälineet
(ruiskut) ovat suositusten mukaiset ja
virheettömässä kunnossa.
Tuotteet joita käsiteltiin olivat
seuraavat:
D8092-Tartuntapohjamaali
Tämä tuote on väriltään vihertävän
harmaa ”happopohjamaali”. Sumurajat, jotka syntyvät paikkamaalauksessa, eivät vaadi jatkokäsittelyä kuten hiontaa.
Käyttövinkkejä tuotteelle D8092:
- Aktivoi tuote omalla D8293 reaktiivisellla ohenteella 1:1 ja anna tuotteen
asettua 10min ennen ruiskutusta
- Ruiskuta yksi tasainen kerros
- Anna haihtua 15min ennen hionta-
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Käyttövinkkejä DP3000 tuotteille:
- Aktivoi tuote sen omalla kovetteella D8225 sekoitussuhteella 3:1:0,5 tai
3:1:1 käyttötarkoituksen mukaan.
- Käytäthän sopivaa 1,6mm suuttimella varustettua ruiskua (SATA 100B RP)
- Ruiskuta max 3 kerrosta ja anna tuotteen haihtua täysin mataksi kerrosten
välillä.
- 3 kerrosta antaa kuivakalvon vahvuudeksi yli 200µ
- On tärkeää huomioida tuotetta ruiskutettaessa, että vaikka ruiskutusprosessi on nopea, niin silti kalvon vahvuutta syntyy jopa 2x enemmän kuin
perinteisillä hiontaväreillä.

Deltron Progress UHS DG -suorakiiltomaali
Tuote on erittäin hyvän peittokyvyn
omaava UHS pintamaali, joka myös
kuuluu PPG:n yhden kovettajan järjestelmään. Tuotteen nopean ruiskutettavuuden sekä nopean kuivumisen
ansiosta tuote tarjoaa maalaamoille
mahdollisuuden tuottavaan työskentelyyn. Hyvästä peittokyvystä johtuen

tuote on myös erinomaisen riittoisa.
Keulan maalaamiseen riittää vain 2dl
maalia.
Käyttövinkkejä Deltron Progress
new UHS DG:
- Aktivoi tuote kovettajalla D8302 sekoitussuhteella 2,5:1:0,7
- Maalin sekoitusohje: 1) Lisää vaa’alla
Paintmanager -ohjelman mukaisesti
sävyt D60xx. 2) Sekoita seos hyvin. 3)
Lisää kovete ja ohenne vaa’alla Paintmanager -ohjelman mukaisesti 4) Sekoita jälleen hyvin.
- On suositeltavaa sekoittaa värikomponentit ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä! Kun kovete ja ohenne annostellaan vaa’alla, saattaa tämä
jäädä tekemättä.
- Valitse käyttökohteen mukaan oikea
ohenne
- D8714 kuivatus 60 astetta 15min
(käyttöaika 15-20min)
- D8718/19 Kuivatus 60 astetta 35min
(käyttöaika 1,5-2h)
- Ruisku Sata RP 1.2 paine 2 - 2.2bar
- Ensimmäinen kerros:
- Kiristä neulan säätö kiinni ja avaa sitten n. 3 kierrosta.
- Ruiskuta tasainen märkä kerros, EI
neulanreikiä. Ruiskutusetäisyys 1015cm.
- 3 paneelia tai enemmän välihaihdutusta ei tarvita.
- Toinen kerros: avaa neulaa ja ruiskuta valmis pinta.
DELTRON Envirobase HP
Envirobase HP on vesiohenteinen
sekoitusvärilinja, joka vähentää merkittävästi liuotin päästöjä maalaamoilta. HP sävyillä voidaan tuottaa kaikki
alkuperäiset solid-, metalli-, helmiäisja efektisävyt. PPG Envirobase HP
erottuu kilpailijoista erinomaisilla
häivytysominaisuuksilla sekä sävytarkkuudella. Tuotteella on myös nopea
kuivumisaika sekä helppo ruiskutusprosessi.
Käyttövinkkejä Envirobase HP tuotteelle:
- Ohenna tuote metalliväreissä MAX
20% käyttäen T494 sekä T492 suhteessa 50%/50%
- Solid väreissä 10% + 5% MAX
- T492 käyttö parantaa tuotteen ominaisuuksia kuivumisesta alkaen. Suosittelemme T492 käyttöä jokaisessa
maalauksessa.
- Ruisku 1.3 HVLP paine 2bar
- Ruiskuta kevyt harso 65%
- Kuivatus n.20sek
- Ruiskuta toinen kerros 85%

- Puhalla kuivaksi - Tarkista peittävyys
- Kontrollikerros 1.5bar
- Tarvittaessa häivytyksen viimeistely
0.8 Bar
- Puhalla kuivaksi
- Haihduta 15min ennen lakkausta.
- HUOM!!! Älä yliohenna. Tämä hidastaa haihtumista ja heikentää peittävyyttä.
D8130 UHS kirkaslakka

D8130 on kaikenlaiseen korjausmaalaukseen soveltuva edullinen peruslakka. Tuote on erittäin helppo ruiskuttaa ja antaa hyvän lopputuloksen
pinnan laadun sekä kiillon suhteen.
D8130 on varma valinta jokaiseen
maalaamon.
Käyttövinkkejä D8130 lakalle:
- Aktivoi lakka kovettajalla D8242 sekoitussuhteella 2:1
- Ruiskuta kaksi kerrosta ja anna 5min
välihaihdunta kerrosten välillä
- Kuivatus 25min 60 astetta
- D818 kiihdyttimen lisäys pienentää
kuivumisaikaa.
D8173 Premium kirkaslakka
D8173 on PPG:n ensiluokkainen huippuominaisuuksia sisältävä kirkaslakka,
joka on suunniteltu käytettäväksi PPG
Envirobase HP basecoatin päällä.
- Itsestään korjautuva pinta
- Hyvin naarmuuntumista kestävä lopputulos
- Täysin kirkas lakka
- Erinomaiset ruiskutusominaisuudet
- Tuote kuuluu myös PPG:n yhden kovettajan järjestelmään.

Käyttövinkkejä D8173 Premium
lakalle:
- Aktivoi tuote kovettajalla D8302 sekoitussuhteella 3:1:0,6
- Valitse käyttökohteen mukaan oikea
ohenne
- D8714 kuivatus 60 astetta 20min
(käyttöaika 40min)
- D8718/19 Kuivatus 60 astetta 25min
(käyttöaika 75min)
- Ruisku Sata RP 1.2 paine 2 - 2.2bar
- Ensimmäinen kerros:
- Kiristä neulan säätö kiinni. Avaa sitten n. 3 kierrosta.
- Ruiskuta tasainen märkä kerros, EI
neulanreikiä. Ruiskutusetäisyys 1015cm.
- 3 paneelia tai enemmän välihaihdutusta ei tarvita.
- Toinen kerros: avaa neulaa ja ruiskuta valmis pinta.
- Käytettäessä D8714 ohennetta tulee
pinta ruiskuttaa ns. valmiiksi pinnaksi.
D8718 ohennetta käyttäessä lakka
jälkitasoittuu, mutta lopullinen kuivaminen hidastuu ja ei voida ilmakuivattaa.
Ruiskutustapoja on yhtä monta kuin
on maalareita, mutta noudattamalla
tätä Cora Refinish:in ohjeistusta päästään varmasti hyvään lopputulokseen,
vältytään ylimääräisiltä ongelmilta, ja
säästetään materiaalia. Lisätietoja
antavat tekniset henkilömme Jani
Salminen, Kari Kinnunen, Teemu Haverinen ja Jarno Miikkulainen.
Teksti: Jani Salminen
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Mattalakat D8115 / D8117
D8115 ja D8117
on suunniteltu käytettäväksi Envirobase HP
basecoatin päälle.
Mattalakka järjestelmä koostuu kahdesta eri kiiltoasteisesta lakasta,
D8115 (FC01) ja D8117 (FC05), jotka
tarjoavat yhdessä laajan valikoiman
matta-asteita. Normaalista kiiltoasteen vaihtelusta (sävyn, automallin,
korjauksen kohteen, jne.) johtuen lopullinen kiiltoaste täsmätään sekoittamalla D8115 ja D8117 korjauksen
kohteen perusteella.
D8115 / D8117 voidaan ruiskuttaa
jäykkien muoviosien päälle ilman erillisen joustoaineen tarvetta.

- 1 täysi kerros, jota seuraa heti kevyempi (½ kerros) ristiin.
- Haihdunta ennen uunitusta, kunnes
tasaisen matta.
- Haihdunta kerrosten välissä 15 - 30
min tai kunnes kauttaaltaan tasaisen
matta. Haihdunta ennen uunitusta
tai IR kuivausta 15 - 30 min tai kunnes
kauttaaltaan tasaisen matta.
HUOM: On tärkeää antaa pinnan
haihtua kerrosten välissä ja ennen
uunitusta kauttaaltaan, jotta saavutetaan tasainen pinnan lopputulos
ja kiiltoaste koko alueella. Todelliset
haihdunta-ajat vaihtelevat riippuen
kovete/ohenne valinnasta, vaihdellen

15-45 minuuttiin. Liian lyhyt haihdutus
aika nostaa lakan kiiltoastetta ja voi
aiheuttaa epätasaisen lopputuloksen.
Huomautus: Väri ja kiilto on tarkistettava ennen maalausta ruiskuttamalla
testipaneelit. On tärkeää ruiskuttaa
mallipaneelit samalla lailla kuin autokin tehdään, jotta varmistetaan sama
lopputulos kiillon suhteen.
Teksti: Kari Kinnunen

Eräät autonvalmistajat ovat aloittaneet mattalakkojen käytön osana
muotoiluaan. Näillä mattalakoilla voi
olla kiiltoaste, joka vaihtelee 10-50
välillä. Osa autonvalmistajista asettaa varauksen värisävyn ja kiillon eron
suhteen, jos auto korjausmaalataan.
Joidenkin autonvalmistajien ehtojen
mukaisesti autonostajan on jopa allekirjoitettava asiakirja, jolla autonostaja itse ottaa vastuun sävyn ja kiillon
eroavaisuudesta korjausmaalauksessa. Alla lukijoillemme tiedoksi sisältöä tiedotteesta, jonka laatijoina ovat
Danmarks Farve- og Limindustri, Bilbranchen, AutoBranchen Danmark,
FAI & DAF.
Automaalareiden ja värivalmistajien
kokemukset mattalakoista

Mattalakan ruiskutusmenetelmä, jolla varmistat aina parhaan mahdollisen lopputuloksen:

Mattalakkoihin on lisätty mattausaine, joka on heikosti maidonvalkoinen,
mikä muuttaa värisävyä riippuen mattalakan kalvonpaksuudesta. Tämän
johdosta tyydyttävän värin täsmäävyyden saavuttaminen korjausmaalauksessa on vaikeaa.

- Suutinkoko: 1.2 - 1.3 mm
- Ruiskuta 1 täysi kerros
- Haihdunta kunnes tasaisen matta

PPG Low-Gloss Clearcoat Guide, jossa FC01-FC05 kiiltoasteet:
Kiiltoaste:
FC01 Matta, esim. Lamborghini matta
FC02
FC03 Matalakiilto, esim. Mercedes, Smart, BMW, Fiat matta
FC04
FC05 Puolikiilto, esim. vanhemmat Mercedes muoviset sivuosat

Herkules HLS3200-DUO11

Mattalakat voivat muuttaa kiiltoa kun
mm:
- Lakkaan kohdistuu kosketusta, kuten ovikahvojen ja takaluukun alueilla.
- Ihosta siirtyvä rasvaisuus nostaa kiillon tasoa
- Pintaa käsitellään mekaanisesti,
esim. autopesussa tai hyönteisten
poistoissa.

Yllä olevan johdosta maalinvalmistajat eivät voi mattalakoissa luoda
alkuperäismaalauksen
kiiltoasteen
kanssa tyydyttävällä tavalla täsmääviä reseptejä samalla tavalla kuten
kirkaslakoissa. Mikäli mattalakattu
auto korjausmaalataan osittain, tulee
kiiltoaste jokaisessa tapauksessa erikseen arvioida ja täsmätä automaalarin
toimesta.

Suomessa mattalakattujen autojen
määrän arvellaan toistaiseksi olevan
hyvin vähäinen, mutta alan toimijat
seuraavat tilannetta ja ryhtyvät tarvittaessa Tanskan mallin mukaisiin toimiin.

Lakkaus mattalakoilla aikaansaa seuraavia ongelmia:
- Häivytysten sumurajoja ei voi kiillottaa.
- Korjausmaalaus mattalakoilla voi aikaansaada värieroja. Esimerkiksi etuovessa olevan vaurion korjaaminen
tyydyttävästi samankaltaisella kiiltoasteella verrattuna auton muihin osiin
voi olla melkein mahdotonta maalaamalla vain ovi. Tai jos auto saa vaurion takalokasuojaan, eikä lokasuojan
ja katon välillä ole luonnollista osan
katkeamaa, voi olla tarpeen lakata takalokasuoja, katto sekä vastakkaisen
puolen takalokasuoja yhteneväisen
lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Alkuperäislakan ja korjausmaalauslakan kemiallinen koostumus on erilainen. Yllä mainituilla kosketuksella
sekä mekaanisella rasituksella ei tämän vuoksi ole samankaltaista vaikutusta näihin kahteen erilaiseen tuotteeseen, mikä voi johtaa siihen, että
väri- ja kiiltoaste korjausmaalatussa
autossa muuttuvat ajan kuluessa.

Drester Boxer ruiskupesurit
Uusi Duo-nostin nostaa pyöristä tai
helmoista, ja soveltuu sekä peltikorjaamo- että maalaamonostimeksi.
Nostin on suunniteltu erityisesti pienemmille pakettiautoille sekä tila-autoille ja nostokyky on peräti 3,2T.
Nostin voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. Saatavana on
myös HLS1200-Duo11 henkilöautokalustolle.
Tutustu Herkules-valikoimaan Auto&
Korjaamo2014-messuilla ensi tammikuussa!
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Mattalakattujen autojen korjausmaalauksesta

Uudesta Boxer-mallistosta löydät
itsellesi sopivan mallin.
Yhdestä neljään pesuria samassa laitteessa, oman valintasi mukaan.
DB44C on neljän pesutoiminnon yhdistelmä, jolla voit pestä sekä liuotinettä vesituotteilla, automaattipesurilla tai manuaalisesti.
Tutustu Drester-valikoimaan kotisivuillamme www.corarefinish.fi. Tuotteet
esillä Auto&Korjaamo 2014-messuilla
ensi tammikuussa!

www.corarefinish.fi

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

SATA RPS KAMPANJA

Tilatessasi vähintään 2 laatikkoa SATA RPS kuppeja
saat SATA RPS telineen erikoishintaan!
UUTUUS!

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

Kaikki SATA RPS komponentit samassa
telineessä! Säästää tilaa ja nopeuttaa työskentelyä. Telineessä kupit, kannet ja sihdit
pysyvät puhtaana pölystä. Teline soveltuu
0.3l, 0.6 ja 0.9l kupeille. Teline sisältää 2x
mukiputki, 2x kansiputki ja 2x sihtiputki
Ovh 313,76 € (alv 0%)
KAMPANJAHINTA 185 € (alv 0%)

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.
Tuotteiden saatavuus ja
kehitys – Olemme valinneet
tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Coraväri Oy © 2013

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

Taitto:
www.casamedia.fi
www.corarefinish.fi

SATA RPS annostelija
195784

SATA RPS annostelijan lisäosa
195776

UUTUUS!

Lisää säilytystilaa SATA RPS kupeille. Annostelijan lisäosalla saat kätevästi lisättyä
putkien määrää ja tilaa SATA RPS Kupeille.
Lisäosa sisältää 1x mukiputki, 1x kansiputki
ja 1x sihtiputki. Se on myös helppo liittää
alkuperäisen telineen jatkoksi.
Ovh 136,86 € (alv 0%)
KAMPANJAHINTA 80 € (alv 0%)

KAMPANJATUOTTEET JA TILAUSKOODIT
TILAUSKOODI
SATA RPS 0.3L
118281
118406
118299
118414
SATA RPS 0.6L
125062
125040
SATA RPS 0.9L
118471
118489

TUOTE
SATA RPS 0.3l standard 125µm sihdillä, 60 kpl/lkt
SATA RPS 0.3l standard 200µm sihdillä, 60 kpl/lkt
SATA RPS 0.3l minijet 125µm sihdillä, 60kpl/lkt
SATA RPS 0.3l minijet 125µm sihdillä, 60 kpl/lkt
SATA RPS 0.6l 125µm sihdillä, 57 kpl/laatikko
SATA RPS 0.6l 200µm sihdillä, 57 kpl/laatikko
SATA RPS 0.9l 125µm sihdillä, 40 kpl/laatikko
SATA RPS 0.9l 200µm sihdillä, 40 kpl/laatikko

Kampanja voimassa
31.1. 2014 asti

