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Materiaalivarastot kuntoon

Materiaalivarastot kuntoon

Cabas-laskentajärjestelmä

Oikea tuote ja määrä, oikeaan aikaan

Uuden Cabaksen maalausmateriaalihinnan laskenta askarruttaa

Korjausmaalauksessa käytettävien materiaalien hankinta
ja tuotevarastojen ylläpito voi olla yllättävän aikaa vievää.
Usein toimimme hieman jälkijunassa, jolloin kiireellä on
taipumus aikaansaada entistä vaikeampia tilanteita ja lisää
seurannaiskustannuksia. Suomessa osan vuodesta vallitseva kylmä ilmasto tuo tähän kaiken lisäksi omat haasteensa
viime hetkellä saapuvien tuotteiden viskositeettimuutosten muodossa.
Miksi toimimme vielä vuonna 2014 näin?
Valtaosa korjausmaalauksessa käytettävien tuotteiden
menekistä muodostuu ns. vakiotuotteista, joiden kulutus
on helppoa ennakoida. ProMa (Process Manager) varastohallintajärjestelmää käyttämällä maalaamo lukee viivakoodilukijalla käyttöön otettavat tuotteet sitä mukaa, kun
tuotteet otetaan käyttöön.
Sovit yhdessä tavarantoimittajasi kanssa, kuinka paljon
tuotteita haluat varastoida, asetat tilausrajat ja päätät,
kuinka suuria täydennyseriä haluat toimitettavan.
Miksi sinä käyttäisit aikaasi vakiotuotteiden tilaamiseen
puhelimitse, kun voit helpolla tavalla automatisoida tämän
ja käyttää aikasi tuottavaan työhön?
ProMa järjestelmää käyttämällä pienennät varastoarvoja
ja saat aina halutessasi ajantasaisen inventaariluettelon.
Kun otat ProMa:n käyttöön, saat samalla arvokasta tietoa
materiaalikustannuksistanne suhteessa veloitettuihin korjausmaalaustöihin.
Hyvää ja menestyksekästä loppuvuotta,

Uuden Cabas-laskentajärjestelmän käyttöönotto on taas
vauhdissa. Auto- ja vakuutusala ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen maalausaikakertoimesta, sekä kertoimen
käsittelystä siirtymäajalla 2014 - 2016: Maalausaikatason
kertoimeksi on sovittu aluksi 1.3. Vanhan järjestelmän tuki
päättyy 31.3.2015, jonka jälkeen vanha versio ei ole enää
käytössä.
Maalaamon tulee ilmoittaa maalausmateriaalin veloitusperuste
Maalaamon on määritettävä maalausmateriaalin hinta heti
uuden Cabas-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Maalaamon tulee laskea ja ilmoittaa itse tämä veloitusperuste.
Hintatieto lähetetään erikseen jokaiselle vakuutusyhtiölle
hyväksyttäväksi. Tämä koskee myös jokaista pelkästään
alihankintaa tekevää maalaamoa.
Maalausmateriaalien hinnan laskennassa on 4 päätuotetta
- hiomaväri, sävypohjamassa, kirkaslakka, ja rasvanpesuneste. Nämä materiaalit vastaavat 85 % materiaalikustannuksista. Loput 15 % materiaaleista sisältyvät automaattisesti laskentaan. Tulos on perusta Cabas-laskennassa
käytettävälle maalaamon saamalle maalauksen materiaalikorvaukselle.
Laskennassa tuotehinnaksi otetaan tuotteiden ruiskutusvalmiin seoksen (rvs) hinta. Rvs-hinnan ja tuotteiden
yhteishinnan voi laskea esim. Prestian (www.prestia.fi)
kotisivuilta ladattavalla Excelillä. Exceliin syötetään tuotehintojen lisäksi käytetty sekoitussuhde. Lopputulos on
rvs-hinta. Sävypohjamassan hinta on työläämpi laskea, jos
sekoitusvärit ovat erihintaisia. Tarkan keskihinnan määrittelyyn tulee selvittää sävykohtainen kulutusmäärä.
Ruiskutusvalmiiden seosten hintalaskurin, rvs-hinnat ja/tai
tuotteiden yhteishinnan saanee myös omalta maalitoimittajalta. PPG asiakkaat voivat ladata valmiiksi hinnoilla täytetyn laskurin Coran kotisivuilta (www.coravari.fi) kohdasta
”Mielenkiintoista uutta!”.

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Tässä numerossa:
- Sivu 2:
- Sivu 4:		
- Sivu 6: 		
- Sivu 7:		
- Sivu 8:		
- Sivu 9:		
- Sivu 10:		
- Sivu 11: 		
- Sivu 12: 		
- Sivu 14:		
- Sivu 15:		

Cabaksen maalausmateriaalihinnan laskenta
Asiakasesittely: Autopeltikorjaamo Eloranta Oy
Tekniikkanurkka: PPG Envirobase HP Sävytys
Tuoteuutuuksia: PPG, Herkules ja IRT Hyperion
Cora Akatemia: PPG Delfleet koulutus
Koulutuspalvelu Vaurio: Repair Focus 2014 tapahtuma
SPS - Scandinavian Paint Solution A/S
ProMa-varastohallintajärjestelmä
Tuoteuutuuksia SATA:lta
Cora Akatemia: PPG Yhden Kovettajan Järjestelmä
Finixa-tuotekampanja
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Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan vain laskennan tulos. Siis vain
materiaaliveloitushinta euroa per neliömetri, joka sisältää
myös myyntikatteen. Laskentalomaketta, perusteluja tai
selvitystä myyntikatteen määrästä ei toimiteta.
Maalaamoiden tavoitteena on asettaa maalausmateriaalin
hinta sellaiselle tasolle, mikä vastaisi vanhan laskentajärjestelmän antamaa materiaalikorvausta. Tämä laskenta ja
vertailu on erittäin vaativaa johtuen useista seikoista. Uutta
ja vanhaa Cabasta ei voi käyttää rinnan. Uuden Cabaksen
tuloksia voi kuitenkin verrata PaintPlaniin, jos se on käytössä. Vertailussa on huomioitava, että vanhassa pinta-alat
olivat 10 dm2 jaolla, kun uusi toimii 1 dm2:n jaolla. Vanhassa maalausluokkia oli P (pintamaalaus) ja OV (oikaistu/ vaihdettu), uudessa on ”Uusi osa irrallaan”, ”Uusi osa
kiinni”, ”Vanha osa irrallaan” ja ”Vanha osa kiinni”. Uusi
Cabas antaa samalla osalle enemmän pinta-alaa, kuin vanha. Uusi Cabas antaa pinta-alaa myös alueille (esim. sisäosat, puskurin alle jäävät pinnat), jotka vanhassa maalattiin
korvauksetta. Muoviosien maalauslaskenta on muuttunut
ehkä eniten. Oheisessa taulukossa materiaalikorvauksen
vertailua.
Maalausmateriaalivertailu
Osan kuvaus
Lasinkehys
Lokasuoja
Oven alaosa
Puskuri
Takapuskuri
Puskuri+lokasuojat.oik+vas.
Puskuri+lokasuojat+konepelti
Puskuri+lokas.+konep.+etuovet
Koko auto

tä käytäntöä ei lehden painoon mennessä vielä ole. Hyvä
kysymys onkin, miksi maalaamo edes näkee vaivaa laskea
tarkkaa materiaalihintaa, jos lopputulos kuitenkin tulee
neuvottelemalla? Suosittelemme kuitenkin laskennan tekemistä ja sen tallettamista, koska tarkoitus on, että jatkossa maalaamon materiaalikorvaus muuttuu aina tuotteiden hintamuutoksia vastaavasti.
SKKL:n puheenjohtaja Vesa Vaihinen huomauttaa, että
maalausmateriaalilaskuri ei sisällä maalausuunin lämpö-,
valaistus-, eikä ilmanvaihtoenergiaa, eikä mitään suodattimia tai kammionsuojamateriaaleja. Myöskään ongelma
jätekustannuksia tai ruiskutushaalareita ei ole materiaalilaskurissa huomioitu. Veloitukset näistä tulee sijoittaa joko
materiaali-, tai tuntiveloitukseen. Näiden osalta neuvottelut kuulemma jatkuvat.
Myös muovikorjausnormistot muuttuvat laskentajärjestelmän vaihtuessa. Vakuutusyhtiöille lähetettävässä ilmoituksessa, eli ”tarjouksessa”, on myös kohta nimeltään ”Muovimateriaali €/tunti”.

Vanha Cabas (PaintPlan)
Materiaalin hintakorjaus: 25%
dm2
13
40
73
124
166
198
291
485
890

OV
80,59
109,66
138,74
186,78
224,83
253,25
346,85
504,06
809,18

P
76,36
96,73
117,10
150,65
177,30
197,28
262,99
372,89
586,43

Uusi Cabas
Maalausmateriaali: 80,- eur/m2
Uusi osa
Vanha osa
irti
kiinni
irti
kiinni
89,22
90,56
119,26
111,04
114,88
138,88
165,39
183,13
195,01
242,65
249,53
334,73
324,09
507,30
478,01
797,45

Kuva 1. Automaalaamo Julkusella Tuusulassa oli vanhassa Cabaksessa materiaalikorjauskerroin 25 %. Nyt Julkunen on asettanut materiaalihinnaksi
80,- eur/m2. Taulukossa Julkunen on verrannut vanhan ja uuden Cabaksen antamaa materiaalikorvausta eri osien maalauksessa. ”Keskimäärin kohdallaan, mutta lopullinen tulos riippuu siitä, millaisia töitä eniten on jatkossa”, tuumi Tero.

Veloitusperusteeksi muodostuu 93,85 €/m2
Cora Refinishin neuvo on käyttää laskennassa PPG tukkunettohinnaston hintaa. Myyntikate kohtaan laitetaan
kertoimeksi 50 %, jolloin myyntikate on 33,3 %. (Prestian
laskurissa oleva nimitys ”Myyntikate” on kerroin, ei myyntikateprosentti).
Näin laskettuna veloitusperusteeksi muodostuu 93,85 €/
m2 (sis. alv 24 %). Tämä materiaalihinta vastaisi entisen Cabaksen antamaa korvausta per neliömetri, mikäli Cabasohjelmassa oli käytössä +21 % korotuskerroin. Oikeampi
korotuskerroin kuitenkin olisi +32 %.
Nimettömän lähteemme mukaan maalaamoiden ilmoittamat materiaalikorvaushinnat ovat toistaiseksi vaihdelleet 40 - 130 euron välillä. Toimituksen saamien tietojen
mukaan Auto- ja vakuutusala käyvät edelleen keskusteluja oikeasta materiaalikorvauksen tasosta. Keskustellaan
jopa siitä, mikä on maksimi korvattava määrä. Yhtiöiden
hyväksymät veloitustasot vaihtelevat yhtiöittäin. Yhtenäis-

Tämä tarkoittaa muovikorjausmateriaalia, jonka veloitus
olisi sidottu käytettyyn muovikorjausaikaan. Toinen tapa
on laskuttaa muovikorjausmateriaali erikseen.
Cabas kurssit käynnissä
Kurssien ajankohdat ja ilmoittautuminen: www.korjaamorekisteri.fi/lvk/kurssit. Uuden hinnoittelurakenteen ymmärtämiseksi Cabas koulutuksiin osallistuminen on suositeltavaa, vaikka ei itse ottaisikaan järjestelmää käyttöön.
SKKL ja Prestia ovat myös suunnittelemassa heti vuoden
vaihteen jälkeen toteutettavia Cabas-maalausohjeiston
perehdyttämistilaisuuksia ympäri Suomea. Tilaisuudet toteutettaisiin yhdessä maalimaahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa.
Jarmo Tuovinen
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Asiakasesittely: Autopeltikorjaamo Eloranta Oy

Cora Akatemia -koulutuksen ja PPG
testijakson aikana esiteltyjen tuotteiden helppokäyttöisyys, sekä nopeus,
vakuuttivat pitkäaikaisen Spies Hecker
-käyttäjän vaihtamaan PPG tuotteisiin.
Myös PPG:n yhden kovettajan järjestelmän tuoma varastonarvon merkitys vaikutti osaltaan kaupan syntymiseen.
PPG tuotekokonaisuuden lisäksi päätöksen kannalta merkittävä asia oli Cora
Refinishin halu ja kyky palvella, sekä
opastaa asiakasta.

Täydenpalvelun kolarikorjaamossa hoidetaan kaikki työvaiheet itse - 500 neliön toimitiloissa autoja tehdään alusta loppuun valmiiksi n. 10 kappaleen viikkovauhdilla.

Autopeltikorjaamo Eloranta Oy on täyden palvelun kolarikorjaamo ja maalaamo Kankaanpään keskustassa.

henkilöä, jotka vastaavat kukin omalla
osaamisalueellaan töiden valmistumisesta ajallaan.

Yritys on perustettu vuonna 1988 Pansian teollisuusalueelle Eero Elorannan
toimesta. Eero toimii yhä yrityksen toimitusjohtajana, sekä palvelee asiakkaita vahvalla ammattitaidolla töiden vastaanotossa.

Eero Eloranta - Toimitusjohtaja, Työnjohtaja, Maalari, Peltiseppä…
Marko Corell - Maalari, Peltiseppä
Kimmo Järvinen - Maalari, Peltiseppä
Akseli Eloranta - Asentaja
Vahur (Vahka) Välimäe - Maalariopiskelija
Oskari Eloranta - Asentajaopiskelija

Eero hallitsee asiakaspalvelun lisäksi
hyvin myös kaikki korjaamossa ja maalaamossa suoritettavat työvaiheet. Hän
työskentelee päivittäin korjaamon ja
maalaamon puolella, mikäli asiakaspalvelun töiltään ehtii. Eero on suorittanut
mm. autokorimestaritutkinnon vuonna
2007.
Ensimmäisinä toimintavuosina keskityttiin tekemään ruosteenestokäsittelyitä
ja kolarikorjauksia kaupungin omistamissa pienteollisuustiloissa. Vuonna
1997 työllisyystilanne oli lähtenyt kehittymään entistä positiivisempaan suuntaan ja tuli aika investoida omiin toimitiloihin. Tuolloin päädyttiin rakentamaan
yli 500 neliön uudet toimitilat, missä yritys edelleen toimii. Uusiin toimitiloihin
investoitiin myös uudet korikorjaamolaitteet ja maalauskammio.

Yrityksen nykyaikaisessa toimintamallissa pyritään siihen, että asiakkaalle riittää
yksi käynti korjaamolla. Tällöin tehdään
mm. vahinkoarvio, avustetaan vahinkoilmoituksen teossa, sekä sovitaan
asiakkaalle sopiva korjausaika. Oman
auton korjauksen ajaksi asiakkaalla on
mahdollisuus vuokrata käyttöönsä sijaisauto.
Korjaamo suorittaa kolarivauriokorjaukset aina alusta loppuun omissa toimitiloissaan, jolloin korjausten aikatauluttaminen on sujuvaa ja nopeaa.
Kun työt tehdään kokonaan itse, myös

asiakkaan kanssa sovituista aikatauluista pystytään pitämään kiinni. Tällä toimintamallilla autoja tehdään viikossa
valmiiksi noin 10 kappaletta.

Tällä hetkellä Autopeltikorjaamo Eloranta Oy työllistää 6 ammattitaitoista
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PPG PaintManager -ohjelman varaston-

Kysyimme vielä Eerolta, voisimmeko
parantaa toiminnassamme joitain yksityiskohtia - Eeron vastaus tähän oli jämäkkä:
”Suoraan sanoen mitään parannettavaa ei ole tällä hetkellä.”

”Vuosien aikana ala on muuttunut haasteellisemmaksi vauriokorjausten sekä
uusien värisävyjen osalta. Kalliin autoilun
Suomessa korjausten laadusta ollaan hyvinkin tarkkoja”, Eero toteaa.

Eeron mielestä kokemukset yhteistyöstä Cora Refinishin kanssa ovat olleet
myönteisiä. Cora Refinishillä on luotettava ja järkevä tyyli tehdä kauppaa.

Nyt muutaman viikon PPG maalausten
osalta Eero on havainnut, että läpimeno tulee kasvamaan muutamilla autoilla
per viikko, vaikka työtahti pysyykin samana. Tämän mahdollistaa nopeat ja
helppokäyttöiset PPG tuotteet.
Nykypäivän muuttuneessa korjaamomaailmassa kustannukset näyttelevät
suurta osaa. Tämä oli yksi syy, minkä
vuoksi Autopeltikorjaamo Eloranta Oy
lähti kilpailuttamaan eri maalimerkkejä.
Tavoitteena oli kustannusten leikkaaminen yksittäistä työtä kohden, sekä varastoarvon pienentäminen.
Vaihtoprosessin aikana he kokeilivat
myös Lechler- ja Spies Hecker HI-TEC
maaleja löytämättä kuitenkaan näistä
yritykselle tarpeellisia hyötytekijöitä.
Autopeltikorjaamo Eloranta Oy on ollut
Spies Hecker -asiakas yrityksen perustamisesta alkaen.

Ajan saatossa ruosteenestokäsittelyt
ovat jääneet pois ja toiminta keskittynyt vahvasti peltikorjaus- ja maalaamotoimintaan. Myös korjaamotoiminnan
rutiinit ovat muuttuneet alkuajoista
merkittävästi mm. työmenetelmien ja
tietoliikenteen osalta.
Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2013
noin 600 000 € luokkaa.

PPG tuotteiden käyttöönottokoulutuksen yhteydessä Cora Refinishin henkilökunta koulutti Autopeltikorjaamo Eloranta Oy:n maalarit työskentelemään
myös erittäin kustannustehokkaasti.
Tämä jos jokin palvelee Eeron ajatusta
optimoida maalaustyön kustannuksia.

hallinta, sekä työkohtainen kustannusten seuranta, olivat tärkeässä asemassa
ostopäätöksen syntymisessä. ProMa
(Process Manager) varastohallintajärjestelmän mahdollistama automaattinen
tilaus-toimitusketju vakuutti lopullisesti
Eeron aloittamaan yhteistyö Cora Refinishin kanssa. PPG käyttäjäksi yritys siirtyi lokakuussa 2014.

Hyvää Joulua!
Cora Refinish Oy toivottaa kaikille asiakkailleen
rauhallista joulunaikaa ja menestyksekästä uutta
vuotta!
Joulukortti- ja lahjarahat olemme lahjoittaneet
Uusi Lastensairaala 2017-projektin hyväksi.

Seuraa meitä Facebookissa!
PPG ColorCenter on sekoitushuoneen tehotyöpiste, mistä löytyvät kaikki tarvittavat välineet maalien punnitsemiseen. Laitteistoon on kytketty myös Prophet II sävyntunnistuslaite.

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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UUTUUKSIA!

PPG Envirobase HP Sävytys -koulutuksen aiheita
Tämän kertaisen teknisen vinkin aiheita käsiteltiin 25. - 26.9.2014 järjestetyssä Cora Akatemia: PPG Envirobase HP Sävytys -koulutuksessa (TTS,
Rajamäki). Koulutus järjestettiin nyt
ensimmäistä kertaa ja koska koulutus sisälsi runsaasti hyviä sävytysvinkkejä, päätimme käsitellä osaa niistä myös
tässä asiakaslehden numerossa.

PPG PaintManagerin kaavavertailu

Koulutuksen aiheita:
- Sivuflopin vertailu
- T491 mattauslisäaineen käyttö sävytyksessä
- Metallisävyjen flopin muutos
- Kaavavertailu
- Värityökalut
- Sävyjen ominaisuudet

Värityökalut

Sivuflopin vertailu
Sivufloppia tulisi aina katsoa mahdollisimman monesta eri
kulmasta. Tämä on erittäin tärkeätä etenkin, jos valitaan
sävyä häivytykseen tai puskuriin. Häivytyksessä liian tumma floppi tekee maalatun pinnan sivukuvaan pallomaisen tumman alueen, vaikka itse häivytys onnistuisi hyvin.
Puskureissa taas floppi on tärkeä, koska harvoin puskuria
pääsee katsomaan aivan kohtisuoraan. Varsinkin etupuskureissa vino lähtökulma tekee flopin merkitykselliseksi.

PPG PaintManagerin kaavavertailu on oivallinen työkalu,
kun mietitään vaihtoehtoista kaavaa x-variaatioista. Kaavat
vierekkäin asettamalla pystyy nopeasti katsomaan mm.
metallin oikean karkeuden, flopin tummuuden/vaaleuden
jne. Kaavavertailulla päästään nopeammin parempaan
lopputulokseen ja värimallien maalaustarve vähenee.

Värityökalujen oikealla käytöllä päästään parempaan tuottavuuteen. PaintManagerissa esimerkiksi % merkin käyttö
helpottaa vaikeiden värien löytämistä. % merkki on ns.
”jokeri”, joka voidaan laittaa ennen tai jälkeen haettavan
värin koodin (tai osan koodista). Tämä korvaa kaikki joko
ennen tai jälkeen tulevat merkit (esim. koodin numerot)
riippuen merkin sijainnista. Prosenttimerkkiä voi käyttää
ennen ja jälkeen esim. %6464% - tässä tapauksessa löytyisi
kaikki värit, jonka koodi sisältää 6464.

ENVIROBASE® High Performance & Daisy Wheel
Automaattinen Daisy Wheel -sekoitusjärjestelmä yhdessä
PPG:n vesiohenteisen maalijärjestelmän kanssa tarjoaa
täydellisen yhdistelmän, jolla kaikki ajoneuvovalmistajien
värisävyt voidaan sekoittaa täsmällisesti mahdollisimman
lyhyessä ajassa. Sekoitusvirheiltä vältytään, jolloin aikaa
säästyy muuhun ja työprosessin tehokkuus ja turvallisuus
kasvaa - täysin automaattisesti!
Korkeampi annostelutarkkuus:
- Ei virheitä sekoitusvaiheessa
- Pienempi materiaalinkulutus
- Parempi sävytäsmäävyys
- Mahdollistaa myös hyvin pienien määrien sekoittamisen
Automaattinen sekoitus:
- Aikaa säästyy muihin töihin
- Sekoitustila pysyy siistinä
- Ei manuaalisten virheiden mahdollisuutta
Kompakti järjestelmä modernilla muotoilulla!

Herkules energiayksikköpaneeli

T491 mattauslisäaineen käyttö sävytyksessä

RapidMatch värimittari on oivallinen työkalu etsittäessä
oikeaa sävyä. Esimerkiksi, jos saman värinumeron alla on
paljon x-variaatioita, eikä malleista löydy tarpeeksi hyvää
sävyä, mittarilla saadaan listasta ”perattua” nopeasti parhaimmat vaihtoehdot. Jos saman vuotiseen- ja malliseen
autoon on tehty x-kaava, se on hyvä tarkistaa. Kokemuksien perusteella vuosi/malli-merkityt kaavat pitävät hyvin
paikkansa saman aikakauden ja mallin autojen osalta.

Moni ajattelee, että T491 sävyn kanssa ei ole merkitystä
vaikka sitä ”lorahtaisi” liikaa, koska se on väritöntä. Mutta… 10 % lisäys T491 muuttaa metallin karkeutta yhden
pykälän karkeammaksi, jolloin suorakuva tummuu ja sivukuva vaalenee. Tämä johtuu siitä, että T491 nostaa metallikidettä pystyyn.

Koulutuksessa mitattiin vaaleanvihreä 70-luvun Datsunin
väri, johon ei ollut koodia. Mittarin avulla löydettiin variaatiokartastosta suoraan häivytyskelpoinen sävy. Tämä on
tärkeätä maalaamon läpimenon kannalta, sillä mikään ei
tule niin kalliiksi maalaamolle, kuin oven maalaus, joka koitetaan saada ”jyrkillä” tehdyksi.

Herkules pölynpoistojärjestelmän energiayksikköpaneeli
on nyt saatavana myös upotusasennusta varten.

Kuvan esimerkissä on maalattu T472 ilman T491, 10 %
T491 ja 20 % T491. Kuten kuvasta huomaa, muutos on
hurja jopa sävyn suhteen. Eli T491 tulisi käyttää harkiten ja
ainoastaan metallin hienosäätöön.

Maalatun oven sävy todetaan huonoksi ja häivytetään
viereisiin osiin. Näissä tapauksissa maalaamo menettää
kalliiden työtuntien lisäksi materiaalia, sekä yhden auton
läpimenon ko. viikolla. Värin valinta ja päätös häivytyksen
tarpeellisuudesta on yksi tärkeimmistä työvaiheista maalausprosessissa.
Värien ominaisuuksia
Tässä on lueteltuina muutamia tärkeimpiä sävyjä, joita käytetään värisävyjen muokkaamiseen.

Metallisävyjen flopin muutos
Trace white sävyt T401/2/3 ovat työkaluja flopin tummuuden säätöön. Nyrkkisääntönä on, että 1-2 % lisäys T402
muuttaa flopin tummasta vaaleaan muuttamatta värin
suorakuvaa.

Upotuspaneeli soveltuu erityisesti esikäsittelytilojen seinärakenteisiin asennettavaksi. Helppokäyttöinen ja ergonominen ratkaisu, joka tuo tarvittavat liitännät siististi oikeaan paikkaan. Valitse haluamasi ulosotot oman tarpeesi
mukaisina.

IRT Hyperion: IR- ja UVA-Kuivaimet
Kaksi kuivainta - Yksi laite

IRT COMBI 4-1 IR-UVA 1
Tuotenro: 194463

UV-kuivuvien tuotteiden yleistyessä IRT on lanseerannut
IR- ja UVA-kuivaimen yhdistelmälaitteen.
Helposti liikuteltava IR- ja UV-yhdistelmäkuivain on varustettu yhdellä tai kahdella erittäin tehokkaalla 1000W
UVA-lampulla, mikä mahdollistaa äärimmäisen nopean
kuivauksen. IR- (infrapuna) ja UV- (ultravioletti) lamppuja
voi käyttää sekä yhdessä, että erikseen. Kuivainmalli on
myös muunneltavissa erilaisiin kokoonpanoihin.
IRT IR- ja UV-kuivainta voi käyttää 2K tuotteiden, kitin, täytemaalien ja kirkaslakkojen kuivaukseen, sekä vesiliukoisten basecoatien haihdutukseen ja vesiliukoisten kirkaslakkojen kuivaukseen.

Esimerkiksi tummissa sinisissä flopin punaisuutta pystytään säätämään T444 ja T443 sävyillä. Näistä T443 on voimakkaampi, violetimpi, ja muuttaa myös suorakuvaa. T444
on punaisempi ja tuo muutosta enemmän floppiin.
Kouluttajana kurssilla toimi Cora Refinishiltä Kari Kinnunen.
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Täysin automaattinen ENVIROBASE®
High Performance Sekoitusjärjestelmä.

UV-kuivain soveltuu kaikkien UV-materiaalien kuivaukseen,
kuten UV-kittien, täytemaalien ja kirkaslakkojen, sekä 1K ja
2K UV-tuotteiden kuivaukseen.
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Cora Akatemia: PPG Delfleet Raskaankaluston Maalausmenetelmät

REPAIR FOCUS 2014 - Thatcham, Englanti

Ryhmä suomalaisia kouluttajia osallistui kesäkuussa 2014 Repair Focus -tapahtumaan Thatchamissä, Englannissa.
Matka oli kaikin puolin onnistunut ja
uudet koulutusyhteistyökuviot ovatkin
jo rakenteilla.

Kuvassa (vas.): Risto Uusivirta, Heikki Paavola, Matti Laulaja, Jarmo Välimaa,
Jani Salminen, Kari Kinnunen, Inka Krauel, Kimmo Pursiainen, Juha-Matti Ouni
ja Markku Vataja

Cora Refinish järjesti 12.9. PPG Delfleet Raskaankaluston Maalausmenetelmät -koulutuksen Tampereella
TAKK:n tiloissa. Koulutukseen osallistui kymmenkunta maalaamoiden
ammattilaista Suomen suurimmista
kori- ja runkotehtaista, sekä raskaankaluston maalaamoista.
Koulutuksessa käsiteltiin useita erilaisia raskaankaluston maalausrakenteita, sekä eri nopeudella toimivia
korjausprosesseja
raskaankaluston
vaativiin kohteisiin. Maalikalvon oikeaoppinen rakentaminen oli keskeinen osa koulutusta.
Osallistujat pääsivät itse laskemaan,
kuinka paljon 20 litrassa maalia vain
2 litran yliohentaminen vaikuttaa
maalikalvon vahvuuteen. Tulokset herättivät suurta hämmennystä. Myös
vaativien pintojen, kuten alumiinin
ja muovin, oikeaoppista esikäsittelyä
käytiin läpi.
Kurssin ohella tutustuttiin muuttuvaan lainsäädäntöön, joka rajoittaa lyijyllisten pigmenttien käyttöä
21.5.2015 alkaen. Lyijyllisten maalien
käyttö päättyy Euroopan talousalueella edellä mainittuna päivämääränä. Päivämäärä on tärkeä huomioida
jo nyt, sillä kielto koskee käytön lisäksi
myös varastointia ja myyntiä.
PPG on varautunut hyvissä ajoin säädöksen muutokseen ja on valmistanut
kolme (3) kappaletta korkean peittokyvyn pigmenttejä Delfleet-tuoteperheeseen korvaamaan aiemmat lyijyä
sisältäneet pigmentit:
- F3521 High Strength Organic Yellow
- F3531 High Strength Splendid Yellow
- F3532 High Strength Permanent Orange
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Koulutuksessa perehdyttiin myös uusien pigmenttien tarjoamaan korkeaan peittokykyyn, sekä kromaattisen
kartaston käyttöön. Pigmenttien korkea peittokyky yllätti monet osallistujat.
Yksi koulutuksen aiheista ylitti ylivoimaisuudella sekä nopeudella kaikki
muut aiheet: PPG Rapid Repair Process.
Kuvitelkaa tilanne; edessänne on
uudehkon kuorma-auton tuuliohjain, joka odottaa hiontaväriä korjatulle alueelle. Aikaa on 1h 40min,
kunnes asiakas tulee noutamaan
pintamaalatun tuuliohjaimen. Käytössänne ei ole infrapunakuivainta
tai lämmitettävää maalauskammiota.
Sinun tulee ruiskuttaa hiontaväri ja
hioa kuivunut hiontaväri ennen pintamaalausta. Totta kai pintamaaliin
tulee muutama roska, jotka täytyy
kiillottaa pois – ja aikaa on vain 100
minuuttia. Ei hätää, PPG Rapid Repair
Processia käyttämällä suoriudut tehtävästä hyvin annetun ajan puitteissa.
Osallistujat pääsivät todistamaan
PPG Rapid Repair Process -menetelmän nopeuden. Hiontaväri kuivui 25
minuutissa hiontakuivaksi ja pintaväri kuivui 40 minuutissa niin, että siitä
pystyi ottamaan roskat pois. Pintamaalin kiiltoaste säilyi huikeana tälläkin nopeudella. Voiko maalausmenetelmä olla enää tämän tuottavampi?
Myös F4942 Märkää-märälle akryylipohjamaalin ominaisuudet vakuuttivat kaikki osallistujat.
”Voiko oikeasti märkää-märälle maa-

lauksen lopputulos olla vastaava, kuin
koville pohjille tehtynä?” Kyllä voi.
F4942:n pinnan laatu kuivuttuaan on
todella korkea - pinta on kiinteä ja
kiiltävä. Tämän johdosta pintamaali ei
imeydy ollenkaan pohjamaaliin, eikä
aiheuta valmiin pintamaalikerroksen
mattaantumista.
Koulutuksessa kävimme
läpi seuraavat tuotteet:

kattavasti

- F397 Etch Primer (korroosionesto tartuntapohjamaali)
- F393 Kromaattivapaa tartuntapohjamaali
- F333 High Build PUR pohjamaali
- F392 / F3976 High Build 2K pohjamaalit
- F4942 Märkää-märälle akryylipohjamaali
- F4900 Kromaattivapaa HS epoksipohjamaali
- F3113 Premium UHS pintamaali
- F3111 UHS Mattapintamaali
- F3460 UHS Kirkaslakka

Osallistujien palautteet kertoivat, että
kurssi oli kokonaisuudessaan erittäin
onnistunut:
”Oppi uusia asioita paljon.”
”Paljon uutta asiaa joita aiemmin ei edes
ole tullut ajatelleeksi.”
”Tuotteilla korkea kiiltoaste ja helppous
käyttää.”
”Kiilto 10+”
”Nopeat menetelmät.”

Miksi ryhmä suomalaisia kouluttajia
suuntasi vierailunsa Thatchamiin ja
Repair Focus -tapahtumaan? Vierailua
oli suunniteltu jo useamman kerran,
mutta jostain syystä se oli kariutunut.
Nyt matkalla olivat mukana Tuomo Toivanen LVK:lta, Mikko Kittelä
TTS:ltä, Kari Kaaja AEL:stä, Martti
Holmikari (eläkkeellä viran puolesta)
ja Riku Kangastie Koulutuspalvelu
Vauriosta. Matka oli kaikin puolin onnistunut ja uudet koulutusyhteistyökuviot ovatkin jo rakenteilla.
REPAIR FOCUS 2014 tapahtuma järjestettiin 12.6. Englannissa. Tapahtuma
oli kaikille avoin ja osallistumismaksua
ei ollut. Tilaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua yhden päivän aikana
autonvalmistajien uusimpiin rakenneratkaisuihin - unohtamatta myös erilaisten vaurioiden korjausratkaisuja.
Päivän aikana oli tunnin välein ajankohtaisiin aiheisiin perustuvia luentoja,
joilla käsiteltiin mm. hiilikuitutekniikan
korjausratkaisuja, AEB-järjestelmien
toimintaperiaatteita, sekä saatiin tietoa Thatcham Escribe -järjestelmästä.
Tilaisuudessa oli esillä myös varaosa-,
laite- ja ohjelmistotoimittajia.

toimittajana
Deros-sähköhiomakoneillaan. Ohjelmistotoimittajat koostuivat erilaisista vauriolaskenta- ja
työmääräinjärjestelmistä.
Englannissa vauriokorjauksen toiminnot ovat hieman Suomea suuremmat
ja pelkästään vauriolaskentajärjestelmiä heillä on käytössä kymmeneltä eri
ohjelmistovalmistajalta.
Taustatietoa
Thatcham on perustettu samana
vuonna, kuin Suomessa nykyisen Liikennevakuutuskeskuksen alla toimiva
VAT-palvelu Oy. Perustamisvuosi oli
molemmilla 1969. Thatcham on Englantilaisten ja Eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden omistama tutkimus-,
kehittämis- ja koulutusorganisaatio.
Thatchamilla työskentelee tällä hetkellä vajaa 200 henkilöä.
Tutkimus ja koulutus
”Thatcham” nimi on tullut vastaan
vuosia internetissä lähinnä tyyppivahinkotestien ja työmenetelmien aikapohjien tekijänä, mutta he tekevät
paljon muutakin.

Thatcham Escribe korjausmetodia ei ole saatavilla, mutta vaihtoehtoinen työmenetelmä
on tutkimuksen alla (sininen teippi). Valmistajan katkaisulinja on merkitty punaisella teipillä
(pilarin yläosassa).

ta tänä päivänä on autonvalmistajien
korjausmenetelmien tutkiminen ja
kehittäminen. Tutkimustulosten perusteella he ovat tehneet Thatcham
Methods
-korjausohjejärjestelmän,
josta löytyy yhdestä paikasta korjausmetodit kaikkiin merkkeihin ja malleihin. Järjestelmän markkinointinimi on
Thatcham Escribe.
Kaikki korjaukseen liittyvät korjausohjeet (metodit) eivät siis ole 1=1 autonvalmistajien vauriokorjausohjeiden
kanssa. Eroavaisuuksia löytyy muun
muassa vaihdettavien pintaosien katkaisulinjoissa (hitsaamalla tai liimaamalla).
Kuvan esimerkkitapauksessa liitosmenetelmää osan liittämiseksi ei ole
muutettu, vaan osan ”korjausmetodi
katkaisulinjoineen”, joka poikkeaa autonvalmistajan vauriokorjausohjeesta.
Thatcham lähettää analysoidun korjausmetodin aina autonvalmistajalle
hyväksyttäväksi ja osa valmistajista hyväksyy tutkitun korjausmetodin vauriokorjausohjeisiinsa, kun taas vastaavasti
osa ei.
Nähtäväksi jää, milloin Escribe-järjestelmä rantautuu Suomeen?
Riku Kangastie
Koulutuspalvelu Vaurio

Yleisesti ottaen kurssilaisille jäi erittäin hyvä fiilis kurssista ja kurssin hyvä
toteutus oli mainitsemisen arvoista,
selviää osallistujapalautteesta.
Kouluttajana kurssilla toimi Cora Refinishiltä Jani Salminen.
Suomalainen Mirka oli mukana laite-

Thatchamin yksi merkittävin toimin-
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SPS – Scandinavian Paint Solution A/S

Tanskassa maalaamotilat on tarkkaan käytössä.

Process Manager päätteeltä näkee helposti missä vaiheessa mikin työ on.

Valmiita sävyjä tehdään aamusta iltaan. Suurin astiakoko
on 180 litraa. Sarjat valmistuvat nopeammin, kun tehdään
kahdella vaa’alla.

Kuvassa keräysvaunu. Myös maalaamossa käytetään viivakoodilukijaa.

Scandinavian Paint Solution AS
toimisto ja varasto Odensessa

Tanskassa jo yli puolet asiakkaista
käyttää Process Manageria
PPG Scandinavian myyntipäällikkö
Søren Krogh on monille asiakkaillemme tuttu. Mutta missä on Søren nyt?
Søren siirtyi 2011 PPG:n palveluksesta
PPG Nexan jälleenmyyjäksi Tanskaan.
Yhdessä kahden kollegansa, Henrik
Bangin ja Bert Bredewoldin, kanssa
he ostivat Iversen Industrilakker A/S:n
liiketoiminnan Odensessa. Perustetun uuden firman nimi on SPS – Scandinavian Paint Solution A/S, ja se on
nykyisin hyvin merkittävä PPG Nexan
ja teollisuusmaalien jälleenmyyjä
Tanskassa.
Sørenin ostaessa Iversenin oli yhtiön
palveluksessa 9 henkilöä ja liikevaihtoa noin 2,56 miljoonaa euroa. Kaksi
vuotta myöhemmin SPS:n liikevaihto
oli jo 5 miljoonaa euroa ja nyt 2014
yhtiö työllistää 14 henkilöä ja liikevaihto saavuttaa 7 miljoonaa euroa.
SPS:n myynnistä noin 65 % tulee
Nexa-henkilöautomaalien myynnistä.
Merkittävä on myös Selemix- ja Nexa
Turbo -raskaskalustomaalien myynti.

Process Manager -varastonhallintaa.
Täyttä Process Manager -järjestelmää, jossa on mukana maalaamon
työtilausten hallinta, käyttää 15 maalaamoa.
Miksi Process Managerin varastohallinta on niin suosittu?
”Kun ProMa:n varastohallinta on käytössä, saa maalaamo ilman mitään
lisävaivaa tarkan tiedon materiaalimenekistään”, vastaa Søren, ”sekoitussävyt, lakat, pohjamaalit - kaikki on
eriteltynä, tarvittaessa jopa työkohtaisesti”. Lisäksi asiakkaiden kanssa on
sovittu, että kun maalaamon ilmoittaa
kuukausittain laskutuksensa suuruuden, syöttää SPS eri maalaamoiden
luvut ohjelmaan ja asiakas saa takaisin keskimääräiset alan vertailuluvut
materiaalikulutuksesta.
”Asiakkaamme ovat päässeet merkittäviin säästöihin, kun ovat tulleet
tietoisiksi materiaalin kulutuksestaan
ja siitä, mikä olisi tavoitetaso”, kertoo
Søren.

Tanskassa on paljon suuria maalaamoita, joilla saattaa olla useita toimipisteitä. Suurin SPS:n Nexa-asiakas
pyörittää yhdeksää maalaamoa ja
vuosiostot ovat noin miljoona euroa.
Søren arvioi Nexa automaalien markkinaosuudeksi Tanskassa 25 - 30 %.

Lisäksi maalaamo säästää aikaa, koska tilauksia ei tarvitse tehdä. SPS lukee etäyhteydellä asiakkaan ProMa:n
ilmoittaman menekin ja toimittaa automaattisesti täydennykset. Maalaamossa on aina oikea määrä tarvittavia
tuotteita - ilman hyllyjen laskentaa,
purkkien ravisteluja ja puhelimessa
jonottamista. Aikaa säästyy tilauksissa
ja maalausprosessi nopeutuu.

Yli puolet kaikkiaan noin 80:stä Nexasekoituskoneasiakkaasta käyttää jo

”Toista PPG Process Managerin kaltaista ohjelmaa ei markkinoilla ole. Jo
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pelkkä materiaalimenekin seuranta
auttaa asiakkaitamme arvioimaan ja
kehittämään liiketoimintaansa ennennäkemättömällä tavalla. Työnhallinta
puolestaan selkeyttää olevaa ja tulevaa työtilannetta, sekä säästää niin
autoliikkeiden kuin oman maalaamon
työjohdon sekä maalareiden aikaa,
kun töiden eteneminen näkyy kaikille
web-selaimessa yhdellä vilkaisulla”,
hehkuttaa Søren Krogh.
SPS on kasvanut vauhdilla. Mikä on
menestyksen salaisuus?
”Hyvä palvelu, erinomainen Nexaautomaali ja PPG Process Manager”,
vastaa Søren epäröimättä.

Terveisiä suomalaisille - kannattaa
ottaa Process Manager käyttöön!

ProMa-varastohallinta
Miten järjestelmä toimii?
Tarvitset:
- Tietokoneen ja internet-yhteyden
- Viivakoodilukijan
- Sopimuksen PPG tavarantoimittajasi kanssa
Miten käytät ProMa:a?
- Luet tuotteet käyttöön sitä mukaa,
kun otat ne hyllystäsi (esim. työskentelykärryyn tai sekoituskoneeseen)
- Luet saapuneet tuotteet varastoon,
kun PPG tavarantoimittajasi on lähettänyt täydennystoimituksen
Mitä saat?
- Automaattisen varastojärjestelmän
maaleille ja maalaustarvikkeille
- Tarkan tiedon materiaalikulutuksesta verrattuna liikevaihtoosi
- Tuotteiden tilaamisesta säästyvän
työ- ja puhelinajan
- Alhaisemman varastomäärän ja
-arvon
- Ajantasaisen inventaarin
- Oikeat tuotteet ja määrät oikeaan
aikaan

Esimerkkitapauksessa yllä maalarinteipin yksiköt: 1 rulla / 1 ”pötkö” / 1 laatikko

Miltä ProMa näyttää?
ProMa näkymä kertoo kulutushistorian yhdellä silmäyksellä. Voit määritellä itse varastossa pitämäsi tuotteet ja
määrät.
Lisätietoja ratkaisusta saat PPG edustajaltasi.
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UUTUUKSIA!

SATAjet 5000 B – uusi, monipuolinen maaliruisku
SATA:n uusi huipputehokas maaliruisku on nyt entistä
monikäyttöisempi. Ruiskun suunnittelussa kehitettiin
mm. ruiskutuspainetta ja -etäisyyttä, sekä mukautuvuutta erityyppisten maalijärjestelmien vaatimuksiin. Ruisku
on saatavilla HVLP ja RP tekniikalla.

mahdollistaa näin entistä tarkemman lopputuloksen.

SATAjet 5000 B ruiskun pinta on viimeistelty korroosionkestävällä satiinihohtoisella ”pearlchrome™” pinnoitteella ja se on helppo puhdistaa, samoin kuin myös kaikki
maalikanavat, QCC kuppiliitäntä ja QC ilmansuuttimen
kierre.
Ruisku on laadukkaiden tiivisteiden ja muiden osien ansiosta lähes huoltovapaa. Uudessa ruiskussa on mukana aiempien mallien testatut ja hyväksi havaitut ominaisuudet,
kuten itsesäätyvä ilmamännän ja värineulan tiiviste, jonka
ansiosta neula on suojattu, vankka messinkinen ilmansuutin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu suutinsarja
ja neula.
SATAjet 5000 B DIGITAL mallissa on saatavilla ruiskun
kahvaan integroitu digitaalinen painemittari tarkkaan ja
tehokkaaseen ruiskutuspaineen hallintaan. Digitaalinen
painemittari SATA adam 2 on myös mahdollista jälkiasentaa standardi ruiskuun. Molemmat ruiskumallit ovat erittäin kompakteja ja kevyitä käyttää.
SATAjet 5000 B digitaalisen version kahva on nyt identtinen
standardimallin kanssa, joten ruiskua on entistä helpompi
ja mukavampi käsitellä. Myös painemittari on nyt merkittävästi suurempi ja näppärämpi säätää. Ruiskutuskuvion
säätö pyöreästä tasaiseen onnistuu vain 1/2 kierroksella ja

SATAjet® 5000 B

Yhtä monipuolinen kuin sinä
mitä tahansa maalaatkin: uusi huipputehokas maaliruisku on
juuri sitä mitä tarvitset. kohteesta, ympäristön lämpötilasta,
ruiskutuspaineesta tai -etäisyydestä riippumatta – sAtAjet 5000 B
asettaa uudet standardit monipuolisuudelle.
Erittäin monipuolinen maaliruisku huipputuloksiin
- ruiskutuspaineen säätö 0,5 - 2,4 bar ja ruiskutusetäisyys 10 - 21 cm materiaalista, ympäristön olosuhteista ja omasta mieltymyksestä riippuen.

koe uusi laatu.
www.sata.com/SATAjet5000B

Malli					Tuotenumero
SATAjet 5000 RP 1,2mm RPS		
209775
SATAjet 5000 RP Digi 1,2mm RPS
209924
SATAjet 5000 HVLP 1,3 RPS		
210575
SATAjet 5000 HVLP Digi 1,3 RPS		
210690
SATAjet 5000 B:n muotoilu on toteutettu yhteistyössä Porsche Design Studion kanssa.

SATA air vision 5000 - uusi hengityssuojainjärjestelmä
Hengityssuojainhuppu SATA air vision 5000 suojaa hengitysteitä ja koko pään aluetta liuotinkaasuilta ja ruiskutussumulta.

SATA air vision 5000: Säädettävän hupun ja laajan
näkökentän ansiosta hengityssuojain on erittäin
mukava käyttää.

Moderni malli takaa täydellisen käyttömukavuuden ja istuvuuden. Hupussa on helppo ja käytännöllinen säätömahdollisuus, joten se sopii kaikille käyttäjille. Optimoitu
ja pehmeä hengitysilman virtaus, sekä laaja näkökenttä,
edistävät entisestään käyttömukavuutta.
Uusina ominaisuuksina verrattuna SATA vision 2000 malliin
on mm. 50 % laajempi näkökenttä, sekä aiempaa matalampi melutaso 64 dB (A). Tämän lisäksi huppu on varustettu jämäkällä kallonsuojalla, joka tekee hankalapääsyisillä alueilla työskentelyn turvallisemmaksi.
Uusi, ekstra-leveä ja pehmustettu tukivyö on erittäin mukavakäyttöinen. Vyössä on kaksi sovitinta lisävarusteyksiköille, joiden ansiosta yksiköiden kiinnittäminen ja irrottaminen on helppoa.
Lisävarusteyksiköiden paikkaa pystyy vaihtamaan nopeasti puolelta toiselle. Myös SATA hiilisuodatinyksikköä voi
kääntää tarvittaessa jopa 45°. SATA hiilisuodatinyksikössä
on lisäksi sisääntaitettava tukivarsi, johon hengityssuojainhuppu on helppo ripustaa taukojen ajaksi.

SATA air vision 5000 hengityssuojainhuppu vyöyksikön
kanssa, sekä SATA ilmansuodatin ovat saatavilla jo nyt.
Lisävarusteyksiköt lanseerataan vasta vuoden 2015 alkupuolella. Markkinoilla oleva SATA vision 2000 on edelleen
saatavilla.
Tuotenumero: 213819 SATA air vision 5000

SATA-tuotteiden maahantuoja ja jälleenmyyjä:
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Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
puh. 010 8210 100
fax. (09) 8256 6555
sähköposti: cora@coravari.fi
internet: www.coravari.fi
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Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

Cora Akatemia: PPG Yhden Kovettajan Järjestelmä 9.-10.10.2014

KAMPANJA!

Vuoden viimeinen Cora Akatemia
-koulutus järjestettiin lokakuussa
Tampereella TAKK:n koulutustiloissa.
Erittäin suositulle PPG yhden kovettajan järjestelmä -koulutukselle osallistui jälleen useita automaalauksen
ammattilaisia eri puolilta Suomea.
PPG yhden kovettajan järjestelmän
lisäksi koulutuksessa käsiteltiin mm.
ruiskutustekniikan vaikutusta materiaalin kulutukseen, sekä tutustuttiin ProMa (Process Manager) varastohallintajärjestelmään.
Lisäksi
MIRKA:n kouluttaja Tomas Kantola ja
aluepäällikkö Kari Myllylä vierailivat
esittelemässä omia hionta- ja kiillotusratkaisujaan.
PPG:n yhden kovettajan järjestelmä
Yhden kovettajan järjestelmä todettiin erittäin helppokäyttöiseksi ja varmaksi ratkaisuksi. Myös oheistuotteiden vähyys herätti paljon keskustelua.
Erityishuomiota sai D8024 UHS Prima
hiontaväri. Tuote on hiontaominaisuuksiltaan erittäin hyvä, minkä lisäksi
se kuivuu nopeasti. UHS Prima vakuutti jälleen kaikki osallistujat - jopa
MIRKA:n kouluttaja Tomas Kantola
yllättyi tuotteen hiontaominaisuuksista niin, että tilasi tehtaan tarpeisiin
useamman purkin UHS Prima hiontaväriä.
Lisäksi PPG D8173 kirkaslakan käytön
helppous ja vaivattomuus todettiin
koulutuksen aikana. Etenkin tuotteen
nopeat maalausmenetelmät ilman
välihaihduntoja, sekä nopea kuivuminen (10 min) kiillotuskuivaksi hämmästytti osallistujia.
Ruiskutustekniikan vaikutus materiaalin kulutukseen
Koulutuspäivien aikana kiinnitettiin
huomiota materiaalin kulutukseen,
sekä maalausprosessin nopeuteen.
Pienillä tekniikkamuutoksilla, esimer-
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Koulutuksessa oli tästä esimerkkinä
lokasuojan Envirobase -maalaus, johon käytettiin aikaa n. 3,5 minuuttia
ja lakkaukseen 90 g lakkaa. Lokasuoja
oli ecoat-pinnoitettu varaosa. Pinnoitteen päälle ruiskutettiin ilman hiontaa
DP4000 pohjaväri yhdellä kerroksella, jonka päälle ruiskutettiin Envirobase maalikerros. Kuivuneelle pinnalle
ruiskutettiin edellä mainittu 90 g kirkaslakkaa.
Moni osallistujista arveli, että maalikalvo olisi vajaa pienen materiaalikulutuksen vuoksi, mutta toisin kävi.
Seuraavana päivänä mitattu kalvonpaksuus oli 90 - 95 µm. Myöskään pinnan laatu ei kärsinyt vähäisestä materiaalin kulutuksesta tai työprosessin
nopeudesta.
PPG tuote- ja tekniikkakoulutuksen
lisäksi osallistujat tutustuivat MIRKA:n

- D8092 Tartuntapohjamaali Kromaattivapaa happoväri
- DP4000 2K pohjamaali (märkäämärälle)
- Deltron Progress UHS DG suorakiiltomaali
- PPG Envirobase HP
- D8115 ja D8117 mattalakat
Tällä kertaa erityisen positiivista palautetta sai PPG tuotteiden nopeus,
materiaalikulutuksen vähyys ja nykyaikaiset ruiskutustekniikat.
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Kampanjahinta:
35,00 € (Ovh. 63,14 €)

Taloudellinen kertakäyttöruiskutushaalari.

Erittäin laadukas, likaa ja vettä hylkivä
antistaattinen työtakki, joka helpottaa
suojautumista ruiskutuksen aikana.
Tuotenro / Koko
TCC07 S 42-44
TCC08 M 46-48
TCC09 L 50-52
TCC10 XL 54-56
TCC11 XXL 58-60

Nitriili kertakäyttökäsineet ovat kolme
kertaa vahvemmat kuin vinyyli- tai lateksikäsineet ja tarjoavat optimaalisen
suojan ja mukavuuden.
Tuotenro / Koko
GCN08 M
GCN09 L
GCN10 XL

MAS00 Ruiskutussuojain

QR-koodien lukeminen
Käynnistä asentamasi qr-koodin lukija ja
vie kamera qr-koodin päälle.

SAS turvakenkä

Kampanjahinta:
28,00 € (Ovh. 49,28 €)

Kampanjahinta:
90,00 € (Ovh. 157,08 €)

- Parempi käyttömukavuus
- Helposti puhdistettava silikoni
pohja
- Helposti säädettävä pituus
- Vakiona yhdessä A1P2, vaihtoehtona myös A2P3 patruuna

Komposiittirakenteisen varvassuojan ja kevlarista valmistetun
pohjan ansiosta tuote on EX
hyväksytty.
Tuotenro / Koko
SAS38 38
SAS43 43
SAS39 39
SAS44 44
SAS40 40
SAS45 45
SAS41 41
SAS46 46
SAS42 42

Finixa sekoitusastia ja kansi 5 L

FPS ruiskutuskansivalikoima on kasvanut - nyt saatavana
myös 0,4 L astioihin
Kampanjahinta: 60,00 € (Ovh. 105,00 €), 50 kpl/ltk

Kouluttajina kurssilla toimivat Cora
Refinishiltä Jani Salminen ja Teemu
Haverinen.

Katso video: Finixa Maalausjärjestelmä
QR-koodin asentaminen
Puhelimen kameran lisäksi tarvitset QR-koodin lukemista varten ohjelmiston, joka on ladattavissa
internetistä ilmaiseksi lähes kaikkiin älypuhelimiin.

Kampanjahinta:
5,00 € (Ovh. 7,84 €)

GCN10 Nitriilikäsine sininen
Kampanjahinta: 11,50 € (Ovh. 20,30 €), 100 kpl / ltk

toimesta mm. Abranet® Ace hiontatuotteiden kestävyyteen yhdistettynä sähkökäyttöisen epäkeskohiontakoneen käyttömukavuuteen, sekä
MIRKA:n OSP-hiontajärjestelmään.
Aiemmin mainittujen tuotteiden lisäksi koulutuksessa käsiteltiin seuraavia tuotteita, sekä niiden tarjoamia
hyötyjä maalaamoille jokapäiväisessä
käytössä:

TCC Teflon Carbotec
ruiskutustakki, harmaa

Tuotenro / Koko
CSO08 M
CSO09 L
CSO10 XL
CSO11 XXL

Kuvassa koulutuksen osallistujat: Inka Krauel (vas.), Tommi Hämäläinen, Jouko
Pylkkönen, Timo Vaajakari, Jarno Miikkulainen, Jori Aho, Kimmo Järvinen, Jarmo Peltomaa, Hannu Aurio ja Matti Äijö. Ovella lisäksi Risto Uusivirta ja haalarit
päällä maalaa kouluttaja Teemu Haverinen.

kiksi lokasuojan lakkauksessa, voidaan säästää jopa 1 dl verran lakkaa.
Tämä ei ole ehkä iso säästö yksittäisen lokasuojan kohdalla, mutta vuositasolla puhutaan jo merkittävistä
litrasäästöistä.

CSO Kertakäyttöhaalari,
valkoinen

FPS0400125 Vihreä kansi 125 µm
FPS 0400190 Valkoinen kansi 190 µm

Sekoituskuppijärjestelmä on täydentynyt 5 litran astialla
ja kannella!
MCP5000 Sekoitusastia 5000 ml 1,10 €/kpl (Ovh. 1,99 €)
MCL5000 Kansi 5000 ml 0,30 €/kpl (Ovh. 0,49 €)

Adapterivalikoima sisältää 9 erilaista vaihtoehtoa, joten järjestelmä sopii kaikkiin yleisimpiin maaliruiskuihin
FPS01 - FPS09
15,00 €/kpl (Ovh. 25,20 €)
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CORA Refinish
Asiakaslehti
Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.
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SPEC2400 Spectratek infrapunakuivain
Kampanjahinta: 1178,00 €
(Ovh. 2 142,00 €)

Kuivauspinta-ala: 0,75 m2
Kuivausalue:
1,55 m pystysuunnassa
Jännite: 230 V
Teho: 2,4 kW
Valaisimet: 2 kpl
Ajastinohjaus

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

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

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

TRT27 FINIXA Sisäosien irrotussetti

KAMPANJA!

Kampanjahinta: 40,00 € (Ovh. 66,64 €)
Muovityökalusarja, jonka avulla osien irrotus
onnistuu helposti vahingoittamatta paneeleita.
Hävikki pienenee, kun työkalut eivät vahingoita
osia!

SPEC3400S Spectratek infrapunakuivain
Kampanjahinta: 3064,00 €
(Ovh. 5 572,00 €)

Kuivauspinta-ala: 1,00 m2
Kuivausalue:
2,20 m pystysuunnassa
			
1,90 m vaakasuunnassa
Jännite: 230 V
Teho: 3,4 kW
Valaisimet: 4 kpl
Tietokoneohjaus

EQU57 Finixa Paperiteline
(30, 60 ja 90 cm)
Kampanjahinta: 95,00 € (Ovh. 169,40 €)

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

Tuotenro
MAPB020 - 20 cm 09,00 € (Ovh. 16,38 €)
MAPB030 - 30 cm 13,50 € (Ovh. 24,50 €)
MAPB040 - 40 cm 18,00 € (Ovh. 32,62 €)
MAPB060 - 60 cm 27,00 € (Ovh. 49,00 €)
MAPB090 - 90 cm 40,50 € (Ovh. 73,36 €)
MAPB120 - 120 cm 54,00 € (Ovh. 97,86 €)

Coraväri Oy © 2014

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

Finixan laadukkaat suojapaperit
40g/m2, ruskea (450 m)
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