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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”. 

Tässä numerossa
Täydellinen valinta maalaamolle

Paluu Envirobase HP käyttäjäksi

Sekoita maanantaina - käytä koko viikko 

Kehittyneempää IR-teknologiaa

“Red Hot Collectible”

Kevätpölyä!

Luet uunituoretta Refinish asiakaslehteä, 
jonka avulla haluamme kertoa automaalaus-
alan uutuuksista ja muutoksista, meillä ja 
muualla.

Ajoneuvojen korjausmaalausala on edelleen 
haastavan tilanteen edessä ja muiden alojen 
tavoin, yleisen talouskehityksen aikaansaaman 
paineen puristuksessa. Parempaa kohti olemme 
kuitenkin uskoaksemme kulkemassa, ja valoisia-
kin näkymiä on havaittavissa. Haluankin kiittää 
kaikkia yhteistyökumppaneitamme siitä että olette 
valinneet meidät toimittajaksenne ja että olemme 
saaneet menestyä kanssanne. Toivon että myös 
vuosi 2011 on teille menestyksekäs.

Automaalausala tavoittelee kustannustehokkuutta 
ja tuottavuutta yhtä lailla muiden alojen kanssa.
Automaalausalan yksikkökoot kasvavat, ja työt 
keskittyvät. Tämä aikaansaa paineita työskente-
lytapojen muuttamiselle, uusia haasteita läpime-
nonopeudelle ja uusia vaatimuksia kiinteistöille 
ja maalaamojen neliömäärille. Tilantarvejaot mm. 
esikäsittelyalueiden ja maalauskammioiden osal-
ta ovat myös tarkastuksen kohteena ja saattavat 
tulevaisuudessa muuttua. Työskentelytavat ovat 
muuttumassa, ja moni maalaamoyrittäjä miettiikin 
menetelmien ja työskentelyjärjestelyjen muut-
tamista.

Menetelmien nopeuden merkitys kasvaa ja tämä 
vaikuttaa tuote- ja laitevalintoihin. Energia- ja 
työvoimakustannusten merkitys kokonaistulok-

sen osalta kasvaa edelleen. Tämän aikaansaa 
tarpeen tarkemmin seurata kustannusten syntyä 
ja niiden osatekijöitä.

Mitä maalaaminen oikeasti maksaa? Esittelemme 
asiakaslehden tulevissa numeroissa tarkemmin 
muun muassa PPG PaintManager-ohjelmistoa, 
joka vastaa tähän kysymykseen tarveaineiden 
osalta. 

Tämän lehden tulevat numerot sisältävät tiettyjä 
toistuvia aihealueita; 

Kampanjat, osio jossa jokin ajankohtainen 
tuote esitellään houkuttelevan tarjouksen 
avulla.
Tekniset vihjeet, osio joka opastaa automaa-
lauksen käytännöissä, antaen neuvoa aina 
johonkin korjausmaalaukseen liittyvään 
työvaiheeseen.
Referenssit, osio jossa esittelemme jonkin 
asiakasyrityksemme käyttöönottaman rat-
kaisun, laitteiston tai menetelmän tai jonkin 
muun yhteistyökumppanin tai päämiehen.
Tapahtumat, osio jossa esittelemme aja-
nkohtaisia koulutus- ja markkinointitapahtu-
mia.

Toivon teille kaikille antoisia lukuhetkiä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy

•

•

•

•

Hyvä automaalauksen ammattilainen
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PPG Envirobase High Performance on toimiva, kehittynyt ja valmis korjausmaalausmenetelmä. Sen sävyvalikoima 
on markkinoiden kattavin. Myös vanhojen sävyjen valikoima on erittäin kattava.

Täydellisintä sävyvalikoimaa tukevat tarkka variaatiosävykartasto sekä markkinoiden tarkin sävyn-
tunnistuslaite PPG Rapidmatch. Nämä yhdessä tekevät sävyn valinnasta nopean ja helpon. Myös 
häivytys tehdään helposti ja nopeasti ilman aikaa vievää lisäaineiden ruiskuttamista. Toisin kuin 
pastapohjaisilla järjestelmillä EB HP linjalla on mahdollista sekoittaa myös pieniä maalieriä sävytark-
kuuden kärsimättä.

Sekoitussävyillä on pitkä 4 vuoden säilyvyysaika, ja myös ruiskutusvalmiin maalin säilyvyysaika on 
yli 3 kuukautta. Sekoituslinja ei vaadi sekoituskonetta, joten purkin vaihto ei keskeytä sekoitustyötä, 
eikä sekoituskanteen kerry kuivunutta maalia aiheuttamaan roskaisuutta. 

PPG Engine Bay moottoritilamaali – pinta- ja pohjamaali samassa – mahdollistaa kannattavan ja helpon sisäpuolisten osien 
maalauksen. Engine Bay moottoritilamaalille on sisäosien sävyjä varten oma värikartasto.

PPG PaintManager kaava-, työnseuranta-, ja varastonhallintaohjelman avul-
la, työskentely on helppoa ja kustannusseuranta vaivatonta. PaintManager 
ohjelmiston Internet-päivitys ja automaattinen varmuuskopiointi helpottavat  
entisestään maalaamon työskentelyä.

PPG menetelmällä on useimpien merkittävien autovalmistajien - myös vaativa 
Mercedes Benzin -  korjausmaalaushyväksyntä.

Täydellinen valinta maalaamolle

Lahtelainen automaalaamo JL Autohoito päätti loppusyksystä 2010 vaihtaa maalimerkkiä, käytettyään sitä ennen 
joitakin vuosia vain PPG automaaleja. Markkinoille tullut uusi kilpaileva automaalilaatu tuntui ensimmäisten testien jälkeen 
hyvin toimivalta tuotteelta. Päätös maalimerkin vaihdosta tehtiin viikon testin jälkeen. 

Kun uutta tuotetta oli käytetty noin kolmen kuukauden ajan, alkoivat ongelmat kasaantua siihen pisteeseen että oli löydettävä 
toinen maalilinja aluksi hyvältä tuntuneen uutuustuotteen tilalle. Maalaamon toiminnalle tärkeintä on saada työt onnistumaan 
kerralla - uusintamaalauksiin ei ole aikaa, eikä rahaa. 

”PPG:tä käyttäessä töitä ei tarvinnut kyllä maalin takia uusia”, oli maalaamon johtaja 
Jarno Lappalaisen napakka kommentti.

Harkinnan jälkeen tehtiin päätös PPG Envirobase HP maalilinjan palauttamisesta 
käyttöön.

”Ruiskutuksen ja häivytyksen helppous oli jäänyt erityisesti mieleen aikaisemmasta 
PPG käytöstä. Sävyjen täsmäävyys ja maalaustyön kokonaisnopeus ovat myös  
erinomaisia PPG tuotteilla”, perustelee Jarno päätöstään.

Paluu PPG Envirobase HP käyttäjäksi
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Uusi PPG tartuntapohjamaali D8092 on käytettävissä 
jopa viisi vuorokautta, säilyttäen edelleen erinomaisen tartuntakyvyn.
Tartuntapohjamaalilla on oma reaktiivinen ohenne D8293 ja helppo 1:1 
sekoitussuhde.

Tuote on kehitetty käytettäväksi tartuntapohjamaalina teräksen, alu-
miinin, galvanoidun ja sinkityn teräksen päällä. D8092 voidaan ruiskut-
taa kaikkien PPG kittien päälle. Se on myös päällemaalattavissa kaikilla 
PPG 2K pohjamaaleilla. 

D8092 käyttöohjeet ovat ladattavissa kotisivuiltamme. Tuote on saata-
vissa 1L astioissa. Tilauskoodit D8092/E1 ja D8293/E1.

”Tuotetta on helppo käyttää, koska 
samaa sekoitusta voidaan käyttää 
koko viikon ajan. Käytettäessä 
märkää-märälle menetelmässä, 
sumuraja ei vaadi viimeistelyä, ja 
tämä nopeuttaa maalausprosessia 
merkittävästi. Korjausmaalauksen 
laatu paranee, koska 2K tuotteen 
korroosionkestävyys ja tartuntakyky 
ovat 1K spraytuotetta paremmat”.

Sekoita maanantaina -
käytä koko viikon ajan

Finixa

Tiesitkö että infrapunakuivauksen käyttäminen ennen maalaustyön aloittamista poistaa kosteutta ja parantaa tartun-
takykyä. Se myös ehkäisee joissakin automerkeissä esiintyvän alkuperäismaalauksen hiontareunan turpoamisen. Infrapuna 
kittaustöissä varmistaa kuivan pohjan ennen pohjamaalausta, vähentäen mahdolliset kittikovetteen annosteluvirheiden 
aikaansaamat ongelmat. Myös hiomapaperin tukkeutuminen vähenee ja jatkokäsittelyajat lyhenevät.

Lyhytaaltoinen säteily kuivattaa pintaa sisältä ulospäin, siinä missä keskipitkä ja pitkä aalto, sekä kuuma ilma lämmittävät 
vain pinnalta. Kaikki IRT Hyperion kuivaimet käyttävät lyhytaaltoista teknologiaa. Lyhytaaltoinen IR tarjoaa myös täyden 
lämpötehon välittömästi, läpäisten maalipinnan pohjaan asti. Materiaali kuivuu sisältä ulospäin, eikä jätä sisäänsä liuottimia 
tai kosteutta jotka voivat aiheuttaa myöhemmin ongelmia korjaustyön edetessä.

IRT Hyperion tuoteperhe on suunniteltu yksinomaan käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden nimissä. Suurempien Hyperion 
mallien ulottuvuus on uudella tasolla, jopa korkeimpien automallien kattoon ylletään parhaassa kasettien kulmassa ja kuivain 
saadaan seisomaan vakaasti lähelle ajoneuvoa.

Vain IRT kuivaimissa on kullatut heijastuspinnat, lyhytaaltoisten lamppujen takana. 
Niiden ansiosta saavutetaan ylivoimainen kuivausteho. Uudet Hyperion FreeForm hei-
jastinkasetit tarjoavat entistä tasaisemman lämpökuvion ja laajemman kuivauspinta-alan 
entistä pienemmällä energiankulutuksella!

Kehittyneimmät Hyperion mallit on varustettu viimeisimmällä teknologialla:
Lämpötilatunnistin - lämpötilaa seurataan koko prosessin ajan ja kuivain säätää 
tehoaan automaattisesti, saavuttaakseen optimaalisen tuloksen.
Digitaalinen etäisyystunnistin - sensori ilmoittaa kun kuivausetäisyys on sopiva.
Toiminnot ovat helppoja ymmärtää ja käyttää - kaikkiin kuivaustarpeisiin löytyy  
valmis suomenkielinen ohjelma, jonka käynnistää muutamalla painalluksella.

•

•
•

Kehittyneempää IR-teknologiaa

Unohda spraypohjamaalit!

Yli 25 vuotta toiminut Chemicar   
on kehittänyt aktiivisesti omia tuotteita 
toimintansa alusta lähtien. Esimerkkeinä 
voidaan ottaa tuotemerkit kuten Follex, 
Supercup ja Gapol. 

Nyt automaalaustarvikkeet ja välineet on 
brändätty yhtenäisen nimen ja ilmeen alle. 
Sini-vihreän Finixa tuotemerkin tunnistaa 
helposti ja se on merkki laadukkaista tuot-
teista.

Suosituimpia Finixa tuotteita ovat muun 
muassa sekoitusastiat, suojakalvot, auton 
suojaustuotteet, pyyhe- ja pesupaperit, 
telineet, kammion suoja-aineet ja pientar-
vikkeet (roskanpoistoneulat, valumahöylät, 
värisihdit). Tutustu Finixa tuotekuvastoon 
kotisivuillamme - www.corarefinish.fi.
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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
www.corarefinish.fi
cora@corarefinish.fi

Dynabrade hiomakoneet ja paineilmatyökalut olivat ensiesittelyssä Auto & Korjaamo 
messuilla ja tuotteet saivat erittäin paljon kiinnostusta. 

Amerikkalainen Dynabrade on valmistanut hiomakoneita vuodesta 1969 ja on tunnettu 
innovatiivisesta suunnittelusta. Dynabrade tarjoaa kestävää teollisuuslaatua automaalaamo- ja  
korjaamokäyttöön.

Tarjoamme uutuustuotteita kevätkampanjassa hiomakonepakettina:

- Dynabrade 21039 152mm epäkeskohiomakone pölynpoistolla
- DynaBug 10292 70x198mm tallakone pölynpoistolla

Erikseen ostettuna yhteishinta 522,75 €  
Säästät 79,95 €

Myös muut Dynabrade tuotteet saatavilla kauttamme, kysy lisätietoja!

Kevätpölyä!

”Red Hot Collectible” 
SATA kevätkampanja

Ostaessasi SATAjet 4000 B HVLP tai B RP (Digital 
tai normaali malli) ruiskun, saat lahjaksi aidon ja 
ainutlaatuisen SATA Zippo sytkärin!

Kampanja voimassa huhtikuun 2011 loppuun, tai 
niin kauan kuin Zippoja riittää.

442,80 €  (sis alv.)


