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Verhojen takana tapahtuu!

Verhojen takana tapahtuu
Hyvä automaalauksen ammattilainen,
Menestyvän maalaamon tuottavuus muodostuu usean
osatekijän kokonaisuudesta, joissa maalaamon tila- ja laitetekniset ratkaisut esittävät oman osansa.

RapidMatch -ohjelmistoversio

Tuoteuutisia: MIRKA Abranet® Ace

Uuden päivityksen myötä RapidMatch -värimittarista tulee
nimensä veroisesti vielä aikaisempaakin nopeampi käyttää.

Pohjamaalaustyöt tulisi suorittaa riittävällä ilmanvaihdolla (SFS3358 ja EN13355) varustetussa erillisessä tilassa tai
ruiskumaalauskammiossa, eikä maalaamon avoimessa tilassa.
Myös Auto- ja vakuutusalan työaika- ja menetelmätutkimusten perusteella käytävät neuvottelut korjausmaalauksen korvausperusteista pohjautuvat toimintamalliin, jossa
työt tehdään nykyaikaisin menetelmin ja työturvallisuutta
noudattaen.
Moni korjausmaalausta tekevä yritys hyötyisi selkeästi esikäsittelyalueen hankinnan tuoman läpimenonopeuden
kasvusta samalla, kun siisteys, työturvallisuus ja mukavuus
paranisivat.
Investointipäätöksen tekemistä on osaltaan kuitenkin hidastanut laitteistovaihtoehtojen vähyys. Esittelemme tämän lehden uutuusosiossa kustannustehokkaan USI Fastech esikäsittelyalueen kaksi erilaista vaihtoehtoa. Ota
yhteyttä niin selvitämme mikä vaihtoehdoista sopisi juuri
teille parhaiten.
Hyvää ja menestyksekästä syksyn alkua,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Mittauksen jälkeen mittari asetetaan telakka-asemaan ja
ladattu tieto siirtyy automaattisesti kaavaohjelmaan. Monipuolinen hakuvalikko antaa mahdollisuuden etsiä sävyä joko värikoodilla tai ilman. Löytynyt sävy ilmoitetaan
edelleen Match Rating -arvon mukaisessa järjestyksessä
ja uutena ominaisuutena mukana on myös tieto metallin
karkeudesta verrattuna mitattuun kohteeseen.
Arvot ilmoitetaan seuraavasti:
metallin koko hyvä = OK
metallin koko hienompi = F
metallin koko karkeampi = C
Päivityksen yhteydessä ohjelma lataa työpöydälle RapidMatch -ohjeen, jossa kerrotaan uusista toiminnoista.

Abranet® Ace

Suosittelemme kaikkia asiakkaita siirtymään kaavaohjelmiston päivityksissä automaattiseen InternetUpdate
-päivitykseen. Automaattisen päivityksen ansiosta maalaamolla on aina käytettävissään uusimmat väritiedot ja
tuotteiden sekoitussuhteet.

Abranet Ace on pölyttömän Abranet-verkkohiontaperheen tuorein tulokas. Tuote on kehitetty koviin ja vaativiin käyttötarkoituksiin.

Jos haluat InternetUpdate -päivityksen käyttöösi, ole yhteydessä omaan jälleenmyyjääsi tai Cora Refinish Oy:n
alue-edustajaan, he suorittavat asennuksen puolestasi.
Maalaamon tarvitsee ainoastaan järjestää kaavatietokoneelle Internet-yhteys joko kiinteällä linjalla tai USB-modeemilla.

Tässä numerossa:
- Sivu 2:
- Sivu 3: 		
- Sivu 4:		
- Sivu 6: 		
- Sivu 8:		
- Sivu 9:		
- Sivu 10:		
- Sivu 11: 		
- Sivu 12: 		
- Sivu 13: 		
- Sivu 14:		

RapidMatch -ohjelmistoversio
Mirka-tuoteuutisia
Asiakasesittely: Värikaara Oy
Tekniikkanurkka: Kiillotusratkaisu
USI Fastech esikäsittelytila
CoraGolf pelattiin 29.-30.8.2014
Asiakasesittely: H-Autocolor Oy
Syksyn 2014 Cora koulutukset
Asiakasesittely: Automaalaamo Hannu Heinonen Oy
2K Greymatic UHS Prima
PPG VIP-matka Nürburgringissä
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– ylivertainen keraaminen verkkotuote pölyttömään hiontaan

Paremman reunakestävyyden, optimoidun verkkorakenteen ja keraamisten jyvien ansiosta Abranet Ace tarjoaa
erinomaisen aineenpoiston ja suorituskyvyn hiottaessa kovia puupintoja, komposiittimateriaaleja, tasoitteita, pohjamaaleja sekä kovia pintalakkoja. Abranet Ace -hiomatuote
on saatavissa karkeuksissa P80–P800.
Vinkki: Kovia pintoja hiottaessa (esim. paljasta metallia)
Abranet Ace laikan keraamiset hiomajyvät kestävät
normaalia hiomajyvää huomattavasti pidempään.
Abranet® Ace
50 kpl/ltk
Tuotenumero:
P80
AC24105080
P120 AC24105012
P180 AC24105018
P240 AC24105025
P320 AC24105032
P400 AC24105041
P500 AC24105051
P600 AC24105061
P800 AC24105081
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Asiakasesittely: Automaalaamo Värikaara Oy

Häkäräisen mukaan porukka on reilussa vuodessa kehittynyt huimasti.
Toiminnan alkuvaiheessa yhtiössä oli
luonnollisesti pientä sohellusta ja tavaratkin etsivät paikkaansa. Nyt kaikki on
loksahtanut kohdalleen. Kun homma
toimii, työt sujuvat tehokkaasti ja ilman
kiireen tuntua.

”Merelle tulee kesäisin
mentyä sään salliessa
melkein joka ilta. Pää alkaa nollaantumaan saman
tien, kun saan veneen
narut irti.”

Pitkiksi venyville työpäiville pitää saada toisinaan vastapainoa. Häkäräinen
harrastaa itse veneilyä ja suuntaa kesäaikaan merelle viikonloppuisin ja harva
se ilta.

Värikaara Oy:n toimitusjohtaja Ari Häkäräinen.

Värikaaran tila- ja työnkulkuratkaisut tukevat tehokasta toimintaa

Yhteistyö valttikorttina
kovassa kilpailussa
Kotkalainen Automaalaamo Värikaara Oy on autoliikkeiden yhteisomistuksessa toimiva vireä uusi yhtiö. Se
on yksi niistä harvoista maalaamoista,
joka on jo piirustuspöydällä suunniteltu alun alkaen suureksi yksiköksi.
Tuotteet maalaamolle toimittaa Cora
Refinish Oy:n jälleenmyyjä Röyskö Oy
ja yhteistyö on sujunut saumattomasti.
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
pätee tässäkin tapauksessa. Yhtiötä
vetävä toimitusjohtaja Ari Häkäräinen
on erittäin tyytyväinen uudenkarheisiin
tiloihin ja Cora Refinishin toimittamiin
laitteisiin.
Häkäräisen mukaan Värikaaran uusia
tiloja lähdettiin heti suunnittelemaan
yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Avainasemassa suunnittelussa olivat Sami
Röyskö ja Tom Sandell. Cora Refinish
toimitti valmiit esitykset tarvittavista
laitteista ja niiden hinnoista. Kilpailutuksen jälkeen Värikaara päätyi valitsemaan juuri Coran tuotteet.
”Suunnittelu oli tiimityötä parhaimmillaan ja yhteistyö toimi ensi metreiltä.”
Häkäräinen sanoo. ”Laitteet toimitettiin aikataulussa ja asennus sujui nopeasti. Toki tällaisessa projektissa on aina
muuttuvia tekijöitä, mutta niistä kaikista
Coran väki selvisi aivan loistavasti. PPGmaalit olivat meille jo entuudestaan tuttuja, joten maalimerkin valinta oli helppo ja luonnollinen.
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Maalaamon käynnistymisen jälkeen
saimme runsaasti teknistä tukea Cora
Refinishin Kari Kinnuselta. Kun joitain
pieniä ongelmia ilmeni, asiat korjautuivat nopeasti. Iso kiitos Coran väelle ja
Röyskön Samille.”
Häkäräinen kertoo, että häneltä on
usein kyselty muuttaisiko hän mitään
uusissa tiloissa. ”Emme ole keksineet
kuin sen, että alun perin kaksi esikäsittelytilaan suunniteltua nosturia olisivat
oikeasti olleet tarpeen. Tilojen toimivuutta ovat monet ihastelleet.”
Laaja omistuspohja varmistaa työt
Värikaara on neljän autoliikkeen eli
Auto-Sunin, Autosalvan, Länsi-Auton
ja Vauhti-Vaunun omistama. Yritys on
perustettu vuonna 2011 ja varsinainen
toiminta käynnistyi 2012 autoliikkeiden
läheisyyteen rakennetuissa tiloissa,
osoitteessa Kisällinkatu 25.
”Kotkassa maalaamot ovat tyypillisesti
pieniä ja monet niistä toimivat vanhoissa ja ahtaissa tiloissa. Monien omistajat
ovat jo lähellä eläkeikää. Autoliikkeiden
yrittäjillä oli huoli siitä, miten he saisivat
oman korjaamotoimintansa maalaukset
luotettavasti suoritettua.” Häkäräinen
muistelee.
”Yhteistyökuvio lähti alun perin siitä
liikkeelle. Malli kopioitiin Lappeenrannasta, jossa vastaava konsepti on toiminut jo useamman vuoden.” Häkäräinen
kertoo. Autoliikkeiden omistamia maalaamoja ei Lappeenrannan ja Kotkan
lisäksi ole tiettävästi muualla, tosin Lahdessa asia lienee jossain määrin edennyt. Auto-Suni on omistajana sekä Lappeenrannassa, että Kotkassa ja toimi

liikkeellepanevana voimana Värikaaran
perustamisessa.
”Uskon, että pienyrityksetkin pärjäävät
tulevaisuudessa, mutta tehostamistarve
ja autotehtaiden kasvavat vaatimukset
aiheuttavat paineita myös maalaus-työhön – vaatimustaso kasvaa koko ajan.
Ei ole kuin ajan kysymys, kun vaaditaan
laatustandardi maalaamoilta.”
Henkilökuntaa Värikaarassa on Ari
Häkäräisen lisäksi viisi maalaria ja kuljettaja. Liikevaihto oli ensimmäisenä
kokonaisena toimivuotena noin 700
000 euroa. Töiden läpimenomäärä on
parhaana kuukautena ollut noin 170
autoa, vuositasolla noin 1600. Keskivertokuukaudessa uutta maalipintaa saa
noin 120-140 autoa, kapasiteettiä olisi
enempäänkin.
Omistajatahojen lisäksi Värikaaran asiakkaana on Etelä-Kymen Auto. Lähiaikoina on suunnitelmissa laajentaa toimintaa myös yksityisten markkinoiden
suuntaan. Omistuspohjan laajuuden
vuoksi Värikaaran automerkkien kirjo on
suuri, reilut 20 merkkiä. Isoista merkeistä puuttuu vain Kia ja Mazda.
Osaava henkilökunta ratkaisee pelin
”Henkilökunnastani olen todella ylpeä.
Sen verran voin itseänikin kehua, että
olen onnistunut saamaan tosi hyvän porukan. Siinä oli tosin suhteilla ja tuurillakin oma osansa. Tälle porukalle ei voi
kuin nostaa hattua.” Värikaaran henkilöstöstä muut, paitsi Häkäräinen ja Petri
Julin, ovat alle kolmekymppisiä. ”He
ovat nuoria, innokkaita ja erittäin motivoituneita työtään kohtaan – ammattiylpeys tekemisistään on heille tärkeää.”

Kuvassa vasemmalla esikäsittelyalue ja edessä kaksi
läpiajettavaa maalauskammiota.

Esikäsittelyalueella tehdään sekä pohjamaalaus-,
että pintamaalaustöitä.

Suunnittelun lähtökohtana oli saada maalaustöiden kulkusuunta
mahdollisimman sujuvaksi ilman
edestakaista autoliikennettä.
Maalaamossa on kaksi läpiajettavaa
maalauskammiota, joiden edessä
erinomaisella ilmanvaihdolla varustettu esikäsittelyalue kolmella autopaikalla. Maalauksen valmistelevat
työt tehdään upotettuna asennetuilla
Herkules nostimilla ja siirretään sitten
esikäsittelyalueelle maalattaviksi.
Vähäistä valmistelua edellyttävät ja
pienemmät työt maalataan suoraan
esikäsittelyalueella.
Maalauskammioon menevät työt viimeistellään
kammioiden takapuolella, jolloin läpimeno on sujuvaa, koska autoja ei palaudu esikäsittelyalueelle. Väriensekoitushuone ja pesulaitehuone ovat
kammioiden välissä, jolloin kulkuetäisyydet ovat lyhyitä ja työskentely on
pölyltä suojattua.

Pohjapiirros Värikaara Oy:n tila- ja työnkulkuratkaisusta.
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MIRKA Kiillotusratkaisu

Pidä kone
liikkeessä

Pienten vaurioiden korjaus
1

2

3

Toimenpide: Käytä aina
vettä hioessasi, lisää
vettä sekä hiomatuotteelle että vaurioalueelle.
Käytä: Mirkan kostutinta,
saat parhaan tuloksen.

Huom! Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä oikeaa
hiomatuotteen ja pehmeän alustallan yhdistelmää:

Järjestelmä 1 Polarshine 10 “YKSINKERTAINEN”
Vanhan maalipinnan uusimis- & kiillotusprosessi
Järjestelmä 2 Polarshine 15 + 10 “PERUS”
Vanhan maalipinnan uusimis- & kiillotusprosessi

Toimenpide: Kiillotus/Viimeistely

1

Toimenpide: Kiillotus
Käytä: Mirka
ROP2312NV:tä + Keltainen luonnonvillaa +
Polarshine 10:tä.

Toimenpide: Vaurion poisto (katso kohdat 1 ja 2)
Toimenpide: Kiillotus

3 Tuore maali, pienellä

alueella. Käytä: Polarshine™ 15:ttä + keltaista
waffle-tyynyä.

* Toinen vaihe vain tummia värejä varten
Polarstar® SR - 32 mm
Tuotenro: FS3000XXXX

Mirka® AOS130NV
Tuotenro: 8992330111

Kiillotusratkaisu yhtä ainetta käyttäen –
Polarshine 10

4 Iso alue ja vanha maali. Käytä: Polarshine™
15:ttä + lampaanvillaista
tyynyä.

Toimenpide: Vaurion poisto

TAI

1 Toimenpide: Vaurioiden
poisto. Käytä: Microstaria P1200 tai P1500 +
5 mm:n välilaippaa. Hio
keskinopeudella,
6 - 7.000 rpm.

Polarshine®
mikrokuitupyyhe
Tuotenro: 7991200111

taaksi ja tarkista pinta.
Toista 3. vaihe tarvittaessa.
Käytä: Mirkan keltaista
mikrokuituliinaa.

Kiillotusratkaisu kahta ainetta käyttäen –
Polarshine 15 + 10

Järjestelmä 3 Polarshine 35 (+ 10*) “NOPEA”
Vanhan maalipinnan uusimis- & kiillotusprosessi

Toimenpide:
Hio kevyesti koneen painolla 2-3 sekunnin ajan.

4 Toimenpide: Pyyhi puh-

Käytä kiillotusainetta
säästeliäästi

Kiillotusratkaisu / -järjestelmä

Toimenpide: Vaurion poisto
Toimenpide: Vaurion
poisto. Käytä: Polarstar
SR:ää ja AOS-konetta tai
ROS 150NV:tä.

Kiillota alhaisella nopeudella

Mirka® ROS 150NV
Tuotenro: 8992450111 Kostutin Finessing damper 60 ml
Tuotenro: 9190101001

Lisävaihe: tehokkaaseen hologrammien poistoon
käytä Mirkan mustaa tyynyä + Polarshine 5:ttä

2

Toimenpide: Naarmujen
pienentäminen
Käytä: Abralonia P3000,
märkähionta. Hio alhaisella nopeudella, 6.000
rpm.

Toimenpide: Kiillotus

3 Käytä: Polarshine™ 10:tä

+ lampaanvillaista tyynyä.

Toimenpide: Kiillotus/Viimeistely

5 Käytä: Polarshine™ 10:tä

+ keltaista waffle-tyynyä
ja ROP2 512:ta tehokkaaseen hologrammien
poistoon. Pyyhi ja tee lopullinen puhdistus Mirkan
pehmeällä kuituliinalla.

Huom! Parhaiten onnistut 15:llä käyttämällä maltillista nopeutta
1.200-1.500 rpm. Kiillotuksen lopputuloksesta tulee parempi!

Nopea kiillotusratkaisu kahta ainetta käyttäen: Polarshine 35 + 10
Toimenpide: Vaurion poisto (tarvittaessa)
Katso kohdat 1 ja 2, vaihtoehtoisesti käytä WPF:ää käsin.

2 Toimenpide: Annostele

pieni määrä kiillotusainetta. Paina konetta pehmeästi ja käytä maltillista
nopeutta. Pyyhi puhtaaksi
ja tarkista pinta. Tarvittaessa toista prosessi.

Toimenpide: Kiillotus/Viimeistely
Mirka® ROP2 312NV
Tuotenro: 8994210311

Keltaiset luonnonvillaiset
Polarshine® PRO -kiillotuslaikat
Tuotenro: 7990XXXXXX
7991XXXXXX

3
Toimenpide: Kiillotus
Käytä: Keltaista waffletyynyä + Polarshine 10:tä

4 Käytä: Polarshine™ 10:tä
+ keltaista waffle-tyynyä.
Pyyhi ja tee lopullinen
puhdistus Mirkan pehmeällä mikrokuituliinalla.

Huom! Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä oikeaa
aineen/tyynyn ja pehmeäreunaisen alustallan yhdistelmää:

Keltaiset Polarshine®
Waffle -kiillotustyynyt
Tuotenro: 79934XXXXX

4 Toimenpide: Annostele

pieni määrä kiillotusainetta. Paina konetta pehmeästi ja käytä maltillista
nopeutta, pyyhi puhtaaksi
ja tarkista pinta. Tarvittaessa toista kiillotusprosessi. Käytä: Mirkan keltaista
mikrokuituliinaa.
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Polarshine®
mikrokuitupyyhe
Tuotenro: 7991200111

Polarshine® 10 - Hieno kiillotusaine
Tuotenro: 79950XXXXX

Alustalla 135mm, M14 pehmeä
Koodi: 8297902011

Toimenpide: Kiillotus

3 Käytä: Polarshine™ 35:tä

+ lampaanvillaista tyynyä.

Toimenpide: Kiillotus/Viimeistely

3c Käytä: Polarshine™ 10:tä
+ keltaista waffle-tyynyä
pyörteiden ja hologrammien poistamiseen.

»» Käytä Microstaria pehmeään, tuoreeseen maaliin
»» Käytä Polarstaria koviin maaleihin
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USI Fastech esikäsittelyalue - laatua, innovaatiota, tuottavuutta.

CoraGolf pelattiin 29. - 30.8.2014

Maalaamon tehokkuus paranee kun läpimeno nopeutuu.
Kun teemme mahdollisimman monen työn valmiiksi ilman turhia edestakaisia siirtoja, saavutamme tämän tehokkuuden.

Tämänvuotisen CoraGolfin näyttämönä oli Helsingin
kauneimmaksi kaupunginosaksi valitun Vuosaaren
Golfklubi. Kaksipäiväisen kilpailun pelaajat majoittuivat
Ramsinniemessä meren rannalla sijaitsevassa Hotelli
Rantapuistossa. Pelin ja pikaisen saunan jälkeen lähdimme
iltakävelylle Aurinkolahteen ja tekemään makumatkan
Nepalilaiseen keittiöön. Ruokailun jälkeen teimme
autoillen sightseeingin 36 000 asukkaan Vuosaaressa
ja pistäydyimme iltadrinksulla paikallisissa baareissa ja
yökerhoissa. Osallistujat ihastuivat Vuosaaren tarjoamiin
näkymiin ja mahdollisuuksiin.

Suorita esikäsittely- ja pohjamaalaustyöt erillisessä tilassa,
joka on varustettu hyvällä ilmanvaihdolla ja valaistuksella.
Työn laatu paranee, ja samalla työskentely-ympäristö ja
-turvallisuus ovat asianmukaisella tasolla.
Fastech on ratkaisuna vaivaton asentaa myös olemassa olevaan maalaamoon, sillä laitteet asennetaan lattian päälle,
jolloin lattiakanavia tai sokkelia ei tarvita.

Perjantainen pelipäivä oli sään puolesta monipuolinen.
Välillä aurinko helotti hien pintaan, välillä rankat
sadekuurot kastelivat pelaajat läpimäriksi. Lauantaina
pelikeli puolestaan oli koko ajan upea. Links kentän raffit,
syvät bunkkerit ja viettävät greenin reunat olivat monille
koettelemus.

Kattosuodattimien ja päivänloisteputkivalaistuksen ansiosta
työskentelytila on kammiota vastaava.
Taajuusmuuttajaohjauksella säädät ilmanvaihdon sopivaksi oman kiinteistösi ilmanvaihtoon nähden. Laitteessa on
ilmankierrätysvaihe ja ulospuhallusvaihe. Ulospuhallusvaiheessa ilmaa (ruiskutussumu) poistetaan kiinteistöstä
sivu- tai takaseinälle sijoitetun, väriloukkusuodattimilla varustetun, imuseinälaatikon kautta. Ulospuhallusvaiheessa
korvausilma otetaan ympäröivästä tilasta (hallista).

CoraGolfissa kilpailumuoto on pistebogey, ja sen
voittajaksi selviytyi 66 pisteellä Ari Rantasalo, joka näin
ikuisti nimensä CoraGolf –pystiin. Kakkoseksi pelasi
tasaisen varmasti Anne-Maija Summanen ja kolmanneksi
Jarmo Tuovinen. Lähimmäksi lippua napautti Kari
Summanen ja pisimmän draivin sivalsi Jarmo Tuovinen.

Laitteessa on esiohjelmoituna 3 pyörimisnopeutta kierrätysvaiheelle ja 3 pyörimisnopeutta ulospuhallusvaiheelle,
jolloin löydät helposti kiinteistösi korvausilman määrään ja
lämpötilaan parhaiten sopivan ilmanvaihtomäärän.
Laitteistojen hinnat alkaen 14 500 € (alv 0 %).
USI Fastech esikäsittelyalueen pohjapiirros.

USI Italia maalauskammiot
ja esikäsittelyalueet
räätälöidään Cora Refinish Oy:n toimesta aina asiakkaan
tarpeiden mukaan.

Vuosaaren Links –kentän luonnetta kuvastaa se, että vain
harva sai lyöntipelituloksen, useimpien kadotettua jossain
vaiheessa pallonsa heinikkoon.
Kiitokset kaikille osallistujille ja onnittelut tällä kertaa
menestyneille!
Ensi vuonna CoraGolf Invitational pelataan
Kytäjällä 21. - 22.08.2015.

Lakkojen ohenteiden erityispiirteet
Nopealla haihdutuksella parempaan lopputulokseen

Tuoteuutuus: Envirobase High Performance sävy ‘Rajoitettu käyttö’:
T4037/E0.25 – Silver Glass Flake
T4037 Silver Glass Flake on lanseerattu täydentämään PPG:n Envirobase High Performance
tuotelinjaa ja varmistamaan parhaan vastaavuuden alkuperäisvalmistajien sävyihin.
Lanseerattavan sekoitusvärin pohja sisältää lasihiutaleita, jotka on pinnoitettu hopealla.
Saavutettu efekti on merkittävästi kirkkaampi ja heijastavampi, kuin mitä saadaan saman
kokoluokan alumiinipigmenteillä. Pigmentillä on erittäin voimakas efekti auringonvalossa,
missä on lämmin kullan sävy.
T4037 on kehitetty erityisesti Envirobase High Performance vesivärilinjalle ja tuote on
suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää tavallisen Envirobase sävyn tapaan.
Tuotteen lanseeraushetkellä n. 30 sävyssä tullaan käyttämään T4037 Silver Glass Flake
sekoitusväriä.
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Perinteisillä lakoilla pidemmällä välihaihdutuksella
saadaan
parempi
lopputulos. Yhden kovettajan järjestelmässä tämä toimii
päinvastoin – nopeus on ohentajassa ja muuttuneiden
ominaisuuksien ansioista päästään nopeaan välihaihdutukseen, ruiskutusajat lyhenevät ja töiden läpimeno
nopeutuu. Tuloksena on työtehokkuuden kasvu ja
maalaamon parempi tuottavuus.
Kun tuotteen nopeus tulee poishaihtuvasta ohenteesta,
päästään lyhyellä välihaihdunnalla parhaimpaan lopputulokseen ja pitkä haihdunta puolestaan vähentää
kiiltoa. Myöskään haihduntareikää ei tule enää lyhyillä
välihaihdutuksilla, vaan päinvastoin. Ylipitkä välihaihdutus
vetää pinnan kiinni ja mahdollista jälkikuivumista voi
esiintyä, jolloin lakan pinta saattaa vetäytyä.

Suositeltu välihaihdutusaika on maksimissaan 5 minuuttia.
Yksittäisen osan välihaihdutus on 0 - 5 minuuttia ja
kolmen lakattavan osan välihaihdutus 0 - 2 minuuttia.
Parantuneiden ominaisuuksien ansiosta ennen uunitusta
riittää 0 - 5 minuutin välihaihdutus.

Ohenteet (nopeasta hitaaseen):
D8714/E2.5 Catalyst Thinner
D8713/E2.5 Kiihdytetty Ohenne
D8717/E5 Nopea Ohenne
D8718/E5 Low VOC Ohenne, normaali
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Asiakasesittely: H-Autocolor Oy

Ilmajoen toimipisteessä tehdään myös pyöränsuuntaukset,
ilmastointilaitteen huollot, alustan mittaukset sekä moottoripyörän rungon mittaukset. Suomen Vahinkotarkastus SVT
Oy:n Seinäjoen alueen lunastettujen autojen keräyspiste sijaitsee myös Erkin tiluksilla. Molempien toimipisteiden yhteenlaskettu liikevaihto on yhteensä noin 1,6 milj. euroa ja
töitä menee läpi maalaamoissa noin 160 kpl kuukaudessa.
Erkki naurahtaa, että pelkästään Coran toimittamien uusien laitteiden myötä normaalilla työtahdilla saadaan päivässä valmiiksi ainakin yksi auto enemmän, kuin muutoin.
Erkki halusi vielä nostaa esille muutaman asian
Cora Refinish Oy:stä:

H-Autocolor Oy:n historia juontaa
juurensa vuoteen 1977, jolloin Erkki
Haapamäki perusti yhden miehen
yrityksen maatilan yhteyteen. Yritys sai nimekseen Kolarikorjaamo E.
Haapamäki.
Vuonna 1985 kolarikorjaamo muutti
nykyiselle paikalleen Ilmajoen keskustan tuntumassa olevalle teollisuusalueelle. Paremman sijainnin myötä
asiakasmäärä lisääntyi ja syntyi tarve
laajentaa toimitilaa. Vuonna 1989 tiloihin tehtiin 500 neliön laajennus,
jonne investoitiin mm. ajanmukaiset
korinoikaisuun tarvittavat laitteistot.
Työntekijämäärä oli samalla kasvanut
yhdestä henkilöstä neljään henkilöön.
Vuonna 1999 hankittiin uusi läpiajettava maalauskammio ja jatkettiin laajennusta 900 neliöön saakka. Tuolloin
yritys työllisti jo kahdeksan henkilöä ja
palveli asiakkaita korinoikaisusta aina
maalaukseen - täydenpalvelun kolarikorjaamo.

Vuonna 2008 toteutuneen yrityskaupan myötä toiminta laajeni Seinäjoelle. Seinäjoen toimipisteen nimeksi
tuli H-Autocolor Oy.
Kaupan mukana henkilöstömäärä
kasvoi viidellä henkilöllä. Työmäärän
lisäännyttyä tuli jälleen tarve isompiin
toimitiloihin, sekä nykyaikaisemmille
ja energiatehokkaille laitteille.
Kesäkuussa 2014 H-Autocolor Oy
avasi ovensa Seinäjoella kokonaan
uusissa yli 1000 neliön toimitiloissa,
jonne Cora Refinish Oy toimitti uudet ja nykyaikaiset maalaamolaitteet.
Toimitilat Seinäjoella varusteltiin läpiajettavalla USI Italia ENERGO S
suorakaasulämmitteisellä maalauskammiolla, joka sisälsi upotetutun
Herkules HLS 1200-14 ajoneuvonostimen. Lisäksi Seinäjoelle toimitettiin kaksi kappaletta USI Italian valmistamia erillisiä henkilöajoneuvojen
esikäsittelytiloja, sekä IRT Hyperion
4-2 PcAuto infrapunakuivain. Erkki
kehuu tyytyväisenä kahden erillisen
esikäsittelytilan toimivuutta ja käytettävyyttä. Uudessa toimitilassa satsattiin laatuun myös asiakaspalvelutilojen suhteen.
H-Autocolor Oy ja Kolarikorjaamo E.
Haapamäki työllistävät tänä päivänä
14 henkilöä, joista perheen jäseniä on
viisi:
- Erkki Haapamäki, jolla on yrittäjyyttä takana jo 37 vuotta!

Uusissa toimitiloissa on satsattu myös
asiakaspalvelutilojen viihtyvyyteen.
Kuvassa Jenny Ekman.
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- Ari Haapamäki vastaa Ilmajoen toimipisteen toiminnasta

- Jouni Haapamäki toimii Erkin kanssa Seinäjoen toimipisteen työnjohdossa
- Ritva Haapamäki ja Jenny Ekman
vastaavat yritysten kirjanpidosta, sekä
autojen puhtaudesta.

”Yhteistyömme alkoi vuonna 2008 ja on jatkunut hyvänä
tästä eteenpäin. Tavarantoimitukset kulkevat todella hyvin
ja PPG maalit ovat toimineet moitteettomasti sekä kustannustehokkaasti. Coran tietotaito maalauskammio-, ja
maalaukseen liittyvissä teknisissä asioissa painaa vahvasti
vaakakupissa tulevaisuutta silmälläpitäen.”

H-Autocolorin toimitilat on varusteltu läpiajettavalla USI Italia
ENERGO S suorakaasulämmitteisellä maalauskammiolla.
Kuvassa Jarkko Paski.

Erkin sanoin: ”huippuluokan kokonaisuus”.

Lisäksi Seinäjoella työskentelee 3
maalaria ja 2 peltiseppää, sekä Ilmajoella 2 maalaria ja 2 peltiseppää.
Yrityksestään kertoessa Erkki nostaa
useasti esille uskollisen henkilökunnan. Pisin voimassaoleva työsuhde
on kestänyt jo yli 30 vuotta ja lyhin 8
vuotta, muut tietysti siitä väliltä.
Perheyrityksen toimintamalli on perustunut aina ajatukseen, että korjaus kuin korjaus tehdään laadukkaasti
- saman katon alla, avaimet käteen
periaatteella.

Tehokkaan työnkierron takaa kaksi kappaletta USI Italian
valmistamia erillisiä henkilöajoneuvojen esikäsittelytiloja.

Syksy 2014 Cora Events -koulutukset ja tapahtumat
Cora Events -tapahtumat kokoavat alamme toimijoita yhteisiin tilaisuuksiin. Tapahtumissa on koulutusta, keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuudesta, hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia sekä virkistävää ohjelmaa.
”Cora Events” on yleisnimitys erilaisille Coran järjestämille
asiakastapahtumille:

H-Autocolor Oy.n omistaja Erkki
Haapamäki.

Cora Akatemia järjestää ammatti- ja tuotekoulutusta
Cora Care järjestää liikkeenjohdon koulutus- ja
verkostoitumistapahtumia
Cora Sport järjestää hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia
Cora Travel järjestää tutustumismatkoja eri kohteisiin
Cora Events -tapahtumista ilmoitamme ja kerromme nettisivuillamme www.corarefinish.fi ja Facebookissa. Valitse
mieleisesi tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan. Tapaa kollegoita, jaa omia kokemuksia ja opi toisilta. (Tilaisuudet ovat
avoinna ainoastaan asiakkaillemme.)
Syksyn Cora Akatemia –koulutuksissa aiheina yhden kovettajan järjestelmä, kirkaslakan ruiskutusmenetelmä ja
taloudelliset työtavat. Kurssit soveltuvat PPG Certified
-jatkokoulutukseksi.

12.9.2014
PPG Delfleet kurssi Tampere / TAKK
Kouluttajana Jani Salminen
25. - 26.9.2014
PPG Envirobase HP Sävytyskurssi / TTS Rajamäki
Kouluttajana Kari Kinnunen
9. - 10.10.2014
PPG Deltron kurssi Tampere / TAKK
Kouluttajana Jani Salminen
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Asiakasesittely: Automaalamo Hannu Heinonen Oy
Automaalaamo Hannu Heinonen Oy
on Laitilassa sijaitseva vuonna 1997
perustettu maalaamo, joka siirtyi
vuonna 2007 PPG maalimerkin tyytyväiseksi asiakkaaksi.
Maalaamon työnkuvaan kuuluu kaikenlaiset automaalaukset, sekä myös
pienet peltityöt. Yrityksessä työskentelee Hannu Heinosen lisäksi Eemil
Heino ja Jenni Nyberg.

erinomaisen korroosiosuojan, kalvon
paksuuden, pinnan tasaisuuden, sekä
kiillonpysymisen monenlaisilla pinnoilla.

Heinonen listaa tuotteen käyttöeduiksi mm. nopean kuivumisajan, erinomaisen ruiskutettavuuden, sekä helpon hiottavuuden.

UHS Prima voidaan ruiskuttaa pohjamaalina sekä ruiskutäytteenä, jolla on
hyvä kalvopaksuus.

Pohjamaalit
Kirkaslakat
Mattalakat
UHS-pintamaali

Yhteistyötä Cora Refinish Oy:n kanssa
Hannu Heinonen kehuu laadukkaaksi
ja toimivaksi. PPG tuotteiden osalta
Hannu listaa hyviksi asioiksi tuotteiden
käytettävyyden ja kustannustehokkuuden, sekä aina saatavilla olevan teknisen tuen alati kehittyvällä alalla.
2K Greymatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja, joka sopii käytettäväksi monenlaisissa maalaamoissa suoritettavissa töissä. UHS Prima antaa

Ainutlaatuinen yhden kovettajan
järjestelmä PPG:ltä

Ilman kompromisseja - pohjasta pintaan
yhdellä kovettajalla
Kuvassa keskellä Hannu Heinonen Jenni Nybergin ja Eemil Heinon kanssa.

2K Greymatic UHS Prima
2K Greymatic UHS
Prima toimii PPG:n
yhden kovettajan järjestelmässä, D8302
UHS Kovete. Ohenteena tuotteessa on D8715 Productive Thinner.
Samaa ohennetta käytetään myös
DP4000 2K Primer (märkää-märälle)
värissä. Myös D8717 Nopea ohenne on ohennevalikoimassa mukana,
mutta tämä on hitaampi kuin D8715.

epätasaisuudet huomaa helpommin.

PPG:n vanhemmista tuotteista 2K
Greymatic UHS Primaa parhaiten
vastaava tuote on Rapid Greymatic. Samankaltaista tuotteissa on
ohjehinnan lisäksi nopeat välihaihdunnat ja lopullinen kuivuminen.

Välihaihdutus- ja kuivatusvinkkejä:
Välihaihdutuksen yhteydessä on hyvä
muistaa, että maalin pinta ei mene mataksi, vaan jää kiiltämään. Välihaihdunta on valmis silloin, kun sormella kosketettaessa suojapaperi ei enää tartu.

D8024 2K Greymatic Harmaa
Tuotenro: D8024/E3

2K Greymatic UHS Priman etuna on
mm. entistä parempi ruiskutettavuus (ei karheita rajoja), sekä sileä ja
puolikiiltävä lopputulos. Tuotteella
on lisäksi useita eri ohennusvaihtoehtoja, aina ohentamattomasta 1,5
osaan ohennetta. Yleisohennukseksi
suosittelemme 0,5 osaa ohennetta.
Tasopinnoille puolestaan 1 osa ohennetta antaa parhaan lopputuloksen.

Oikea välihaihdunta-aika on n. 3-10
min., olosuhteista riippuen. Käyttökokemuksen myötä pinnan muutokset
tulevat tutummaksi ja on helpompi
nähdä pinnasta, milloin välihaihdunta
on valmis.

Muut tuotteet:

Puolikiiltävän lopputuloksen ansiosta
pinnan mahdolliset pohjavirheet on
helposti havaittavissa ja myös pienet
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Myös tuotteen hiontaominaisuudet
ovat parantuneet entisestään – pohjamaali on todella pehmeää ja helppoa hioa. Hiontaominaisuudet ovat
suorastaan puuterimaiset ja hiottaessa tuote ei tuki laikkaa. Tuote on
myös entistä neutraalimpi, joten se
ei ole niin herkkä ”rinkuloille” kuin
aiemmin.

Maalin voi joko ilmakuivattaa, uunittaa tai infrapunakuivattaa. Tällöin
pääsemme seuraaviin läpikuivumisaikoihin:

Uunitus: 30 min 60 asteessa
Ilmakuivaus: 2 – 6 h, kalvonpaksuudesta riippuen
IR-kuivaus: 15 min
Yhden kovettajan hiontaväri:
D8018 2K Greymatic Valkoinen
Tuotenro: D8018/E3
D8019 2K Greymatic Tummanharmaa
Tuotenro: D8019/E3

D8302 UHS Kovete
Tuotenro: D8302/E2.5
D8715 Productive Thinner ohenne
Tuotenro: D8715/E2.5

D8717 Nopea ohenne
Tuotenro: D8717/E5
DP4000 2K Primer (märkää-märälle)
- D8501/E1 (Vaaleanharmaa)
- D8505/E1 (Harmaa)
- D8507/E1 (Tummanharmaa G7)

Jälleenmyyjä:
Cora Refinish Oy
Puh. 010 8210 100
www.coravari.fi

PPG. OEM- valmistajien ja maalaamoiden valinta.

www.ppgrefinish.com
© 2013 PPG Industries. All rights reserved.

Make it happen. With PPG
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Cora Refinish Oy ja PPG ”Made it happen” Nürburgringissä
Kisatunnelmia päästiin seuraamaan Dunlopin VIP-katsomosta.

PPG ja Skandinavian kutsuvieraat.
Ruoka tarjottiin ajan hengessä perinteisiltä puulautasilta ilman ruokailuvälineitä. Ruokailun lisäksi ohjelmassa
oli erilaisia pelejä, historiallisia tarinoita, sekä ritarien mittelö.

PPG Refinish kutsui 35 pohjoismaista asiakastaan VIP-tapahtumaan Saksan Nürburgringille 1.
- 3.8.2014. Viikonvaihteen ajan ryhmä pääsi tutustumaan aitoon Motorsport tunnelmaan Nürburgringin
vanhalla radalla.
Nürburgringin rata on yli 24 km pitkä
ja lähes kauttaaltaan mäntymetsän
ympäröimä, mistä juontuu myös paikan lempinimi ”the Green Hell”, eli
”Vihreä Helvetti”.

VIP-baari. PPG:n järjestämä ohjelma
oli kuitenkin niin mielenkiintoista,
että Coran joukkue päätti pysytellä
kahvilinjalla - nimittäin viisi onnekasta osallistujaa pääsivät ainutlaatuiselle reissulle testaamaan, mitä voisi
olla oikean kilpakuljettajan arki Nürburgringillä.

VIP-katsomossa PPG:n vieraat pääsivät tapaamaan kuljettajia ja saivat
ensikäden tietoa mm. kuljettajista,
varikkotoiminnasta ja tietysti tulevasta kisasta. Kisan jälkeen päästiin vielä
selostetulle linja-autokierrokselle legendaariselle Nordschleifen radalle.

Osallistujat pääsivät seuraamaan
aivan vierestä, miten oikea kilpatiimi toimii – lisäksi PPG:n järjestämän
oheisohjelman puitteissa kilpailtiin
karting-radalla ja ruokailtiin, kuin
1800-luvun kuninkaalliset. Kolmen
päivän ajan pohjoismaiden joukkue
nautti tiivistunnelmaisesta tapahtumasta palaneen kumin ja bensantuoksun siivittämänä. Eräs Coran
asiakkaista totesikin: ”Tämä oli paras matka, mitä minulla on koskaan
ollut.”
Itse kilpailua seurattiin Dunlopin VIPkatsomosta, josta on mitä parhaimmat näkymät pääsuoralle ja varikolle.
Myös tarjoilusta oli huolehdittu loistavasti ja osallistujien käytössä oli oma
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Suomen tiimistä kolme (Ari Haapamäki, Eero Kettunen ja Kari Kinnunen) pääsivät McLaren MP4-12C
GT3:n kyytiin, jonka huippunopeus on
333 km / h. Kuljettajina toimivat Arno
Klassen ja radan nopeimman kierroksen omistaja Kevin Estre. Arvonnan
voittajat pääsivät lisäksi tutustumaan
McLarenin VIP-tiloihin, sekä saivat tilaisuuden jutella Dörr Motorsportin
omistajan vaimon, Evelyn Dörrin,
kanssa.

Ruokasalissa kuin kuningas
Hevosvoimien ja bensan lisäksi matka tarjosi myös erittäin epätavallisen,
kirjaimellisesti historiallisen, ruokailukokemuksen Cochemin kaupungissa
sijaitsevassa 1300-luvun linnassa.

Kuvassa (vas.) Eero Kettunen,
Ari Haapamäki ja Kari Kinnunen.

Illallisen juonsi hauska kartanonherra
Squire, joka kertoi tarinoita linnan historiasta ja nostatti tunnelmaa ennen
ruokailua.

Pohjoisen taistelu
Matka päättyi todelliseen kilpailuun,
jossa PPG laittoi eri maiden asiakkaat
kilpailemaan toisiaan vastaan Nürburgringin sisäkarting-radalla.
Coran joukkue osoitti, että suomalaisilla on ”bensaa suonissa” ja voitti
pohjolan taistelun valtaamalla korokkeelta kaksi paikkaa kolmesta; ensimmäisen ja kolmannen sijan, sekä
kilpailun nopeimman kierroksen.
PPG:n Tanskan joukkue kunnostautui
sijoittumalla toiseksi, kun taas Ruotsin
joukkueet palasivat kotiin kirvelevän
tappion kohdanneena.

Legendaarinen pohjolan karting-kilpailu.
Kuvassa (vas.) Jorma Korjansalo, Marko Olkkonen ja Seppo Saarnio.

Seuraa meitä Facebookissa!
Coran tapahtumista kerrotaan Facebook-sivuillamme. Lukeminen ei
edellytä omaa FB-tiliä ja/tai kirjautumista. Coran Facebookiin pääset
mm. kotisivuillamme olevasta linkistä.
Jos sinulla on Facebook-tili, ja kirjaudut ”ystäväksemme”, saat tiedotteen
päivityksistä sähköpostiisi ja voit myös
kommentoida tapahtumia.
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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 maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

PPG tarjouskampanja
automaalauksen ammattilaisille
Kampanjat voimassa 30.11.2014 asti
Asiakkaidemme toiveesta jatkamme
D8173 lakka ja D8302 kovettaja kampanjaa.
Kampanjahinta (alv. 0 %)

Tuote: 		
D8173/E5
D8302/E2.5
D8714/E2.5

Astia: 			
Hinta:
Premium UHS Kirkaslakka 5L 142,00 €
UHS Kovete 2,5L
108,00 €
Ohenne 2,5L 		
58,00 €

Sekoitussuhde 3:1:0,6
PPG:n kirkaslakka, kovete ja ohenne - täydellinen
valinta maalaamoille, jotka vaativat kirkaslakalta
nopeutta kuivumiseen ja käsiteltävyyteen.

Lisäämme kampanjaan vielä yhdenkovettajan järjestelmään
soveltuvan hiomavärin, 2K Greymatic UHS Prima:
Kampanjahinta: 70,00 € (alv. 0 %) / prk (3L)

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

D8018/E3
D8019/E3
D8024/E3
D8302/E2.5
D8715/E2.5

– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.

Supersuosittu kittikampanja
jatkuu vielä marraskuun loppuun saakka!

Valkoinen
Tummanharmaa
Keskiharmaa
UHS Kovete 2,5L
Ohenne 2,5L

108,00 €
58,00 €

Sekoitussuhde 6:1:0,5-1,5

UNIVERSAL KITTI A730 on saatavana
kampanjahintaan 15,60 € / 2 kg (alv. 0 %).

Coraväri Oy © 2014

Kitti on on saanut paljon kehuja ominaisuuksistaan ja on
helposti hiottavissa vielä useammankin päivän jälkeen.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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

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