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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
eCORA - vaivaton tilaustapa netissä

DP4000 - uuden sukupolven pohjamaali 

Uusi PaintManager 4.0

CORA  Akatemia - valmennusohjelma

Maaliruiskun oikeaoppinen puhdistus

Selemix System - maalitehdas ulottuvillasi

CORA VIP matka Pietariin

Finixa kittikampanja

Kevät on kulkemassa kohti loppuaan ja kesä 
aluillaan. Työtilanne maalaamoissa on paikoin 
jo ruuhkautunut, ja moni yritys tasapainoilee 
luovutusaikataulujen kanssa. Lisää töitä olisi 
jopa tarjolla, mutta pystytäänkö ja ehditäänkö 
tarjolla olevat työt tekemään?

Maalaamoiden laajentamis- ja kehittämisprojek-
teja on käynnissä ympäri maata, ja toimenpiteisiin 
on ryhdytty jotta voitaisiin vastata kasvaneeseen 
kysyntään.

Valitettavasti esikäsittelytila jää usein liian vähälle 
huomiolle uusia laajennussuunnitelmia tehtäessä. 
Esikäsittely on maalausprosessin aikaa ja tilaa 
vievin vaihe. Ajansäästö esikäsittelyssä kasvat-
taa kuitenkin eniten maalaamon tehokkuutta ja 
kannattavuutta. Tämän saavuttamiseksi harki-
taan entistä ahkerammin uusia tuoteratkaisuja, 
menetelmiä ja laitteistoja. Nopeasti ja alhaisissa 
lämpötiloissa kuivuvat tuotteet, uuden sukupolven 
tehokkaat infrapunakuivaimet, ja monikäyttöiset 
pohjamaaliratkaisut ovat hyviä työkaluja läpime-
non parantamiseksi.

Kotimaisen standardin SFS3358 asettamat 
vaatimukset esikäsittelyn ja varsinaisen maalaa-
motilan ilmanvaihdon minimimääristä ovat niin 
alhaisella tasolla, ettei pelkästään niitä noudat-
tamalla toteuteta nykyaikaisen automaalausalan 
tarpeita tyydyttävää tehokasta kohdeilmanvaih-
toa.

Työturvallisuus ja -mukavuus, työskentelyergono-
mia ja työtehokkuus kulkevat usein käsi kädessä.
Investoimalla työskentelyolosuhteisiin, varmiste-
taan läpimenonopeus sekä työvoiman saatavuus 
ja pysyvyys kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Läpimenon kasvattaminen on avain kannattavuu-
teen. Sitä kehittämään pyrkiville yrityksille tarjo-
taan kaikenlaisia uusia ratkaisuja. Näinhän ala ja 
menetelmät kehittyvät. 

Maalaamojen tulee kuitenkin olla investointipäätök-
sissään entistäkin tarkempia ja puntaroida asioita 
huolella jotta löytävät heille parhaiten soveltuvat 
ja käytännössä toimiviksi todetut ratkaisut.

Tässä numerossa esittelemme:
Ajankohtaista sähköistä tilaustapaa ja sen 
tuomia etuja.
PPG DP4000 pohjamaalin käyttöä.
PaintManager 4.0 uusia ominaisuuksia
CORA Akatemiaa.
SATA ruiskujen huoltoa.
Selemix kevyen teollisuuden maaleja
FINIXA kittituotekampanjan

Hyvää ja menestyksekästä kesää,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy
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Hyvä automaalauksen ammattilainen
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eCORA on vuonna 2008 lanseerattu Internet-pohjainen tilauskanava, jonka avulla asiakas voi tehdä 
maali- ja tarviketilauksensa haluamanaan aikana välittämättä puhelinpalvelun ruuhkasta. Nettitilaamisen edut ovat kiistat-
tomat: käyttö on helppoa, tilauksen voi suunnitella rauhassa, toimitusvirheet vähenevät ja tuotevalikoima on laajasti selat-
tavissa. eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla, jolloin vältytään mm. osoitetietojen täyttämiseltä ja tilauksen teko 
on tarvittaessa erittäin nopeaa.

Palvelun käyttöliittymä on selkeä ja tuotteita voi etsiä selaamalla tuoteryhmittäin tai hakemalla hakusanoilla. Esimerkiksi 
hakusana ”CoraLux” listaa ruudulle kaikki myynnissä olevat CoraLux-tuotteet. Halutut tuotteet siirretään ostoskoriin, jota 
pääsee milloin tahansa tarkastelemaan ja muokkaamaan. Kun tilattavat tuotteet on lisätty ostoskoriin, saadaan tilaus lähetet-
tyä parhaimmillaan vain kahdella hiirenklikkauksella. Myös tilausnumeron ja tilaukseen liittyvien kommenttien lisääminen on 
mahdollista. Aiemmin tehdyt tilaukset löytyvät tilaushistoriasta ja omia perustarvetilauksia voi tallettaa käteviksi tilauspohjiksi, 
jolloin laajemmankin rutiinitilauksen tekeminen onnistuu jopa minuutissa. eCORA:ssa on näkyvillä tuotteiden ohjehinnat.

eCORA:n käyttö on saavuttanut kiitettävää suosiota ja useat asiakkaamme käyttävätkin sitä ensisijaisena tilaustapanaan. 
Viime aikoina olemme kehittäneet palvelua muun muassa selkiyttämällä tuotevalikoimaa. Haluammekin, että eCORA:n käyttö 
on mahdollisimman vaivatonta ja siksi pyrimme edelleen kehittämään palvelua asiakkaiden toiveiden mukaan.

eCORA:n käyttöön pääsee tutustumaan kotisivuiltamme löytyvän linkin 
kautta (www.coravari.fi -> eCORA netti-tilaus). Testikäytön kirjautumis-
tunnus sekä salasana ovat molemmat ”TESTI” (isoilla kirjaimilla, ilman 
lainausmerkkejä). Oikeat tunnukset saa tilattua kätevimmin lähettämällä 
sähköpostia asiakaspalveluumme cora@coravari.fi.

eCORA – vaivaton tilaustapa netissä

Autonvalmistajat  kehittävät jatkuvasti uusia menetelmiä autojen pinnoitukseen. DP4000 helpottaa korjausmaalausta myös 
uusien paneeleiden herkillä pinnoilla. Yksinkertainen ruiskutusmenetelmä, hionnan tarpeettomuus ja nopeat kuivumisajat 
nopeuttavat työskentelyä. Ajansäästö esikäsittelyssä kasvattaa maalaamon tehokkuutta ja kannattavuutta, kun käytetään 
enemmän ”non-sanding” menetelmiä ja uusitaan paneeleita korjaamisen sijaan. DP4000 tarjoaa joustavat ja tuottavat kor-
jausprosessit tähän tarkoitukseen. 
 
DP4000 ei vaadi electrocoat pinnoitettujen uusien paneelien hiontaa, jolloin korroosionsuoja säilyy koko paneelissa. DP4000 
toimii valmistelevana pohjamaalina, jolloin useita eri töiden uusia paneeleita voidaan pohjamaalata etukäteen isompina 
erinä. Näin pohjustetut paneelit voidaan varastoida jopa viideksi päiväksi ennen pintamaalausta, ilman välihionnan tarvetta. 
Etukäteen valmistellut paneelit ovat valmiina korjausmaalausvaiheessa ja yksi työvaihe jää pois ruuhkaisessa maalauskam-
miossa.

DP4000 voidaan ruiskuttaa yleisimmille metallipinnoille suoraan läpihiotuille kohdille, mukaan 
lukien alumiini ja galvanoitu teräs. Erillinen happopohjamaali jää tarpeettomaksi. DP4000 
sopii herkkien pintojen eristämiseen, jolloin eliminoidaan hiomareunojen turpoaminen ja uusin-
tatöiden määrä vähenee. DP4000 on myös erinomainen pohjamaali useimmille muoville. Hyvän 
pysyvyyden ansiosta se on helppo ruiskuttaa monimuotoisille osille ilman valumia.

Huomioimalla seuraavat tekniset vinkit varmistat ensiluokkaisen lopputuloksen, sekä 
nopean prosessin, käytettäessä tuotetta hiontavapaana pohjamaalina:

Ruiskuta yksi täysi kerros, kalvonpaksuus 25-35 micronia.
Älä ruiskuta liian paksua kerrosta – saavuta tasainen pinta.
Pintamaalattavissa 15 minuutin kuluttua ja jopa 5 päivän ajan ilman välihionnan tarvetta.
Suutinkoko RP 1.2 / HVLP 1.3.
Parhaan lopputuloksen saamiseksi suosittelemme 10-15 min lämpöpiikkiä 30-40 *C. 
Nopeuttaaksesi välihaihduntaa märkää-märälle menetelmässä, ohenna DP4000 ohjeen mukaisesti käyttäen seosta joka 
sisältää normaali ohennetta D807 sekä katalyyttiohennetta D8714 suhteessa 50/50. Huomio että ohenteet tulee sekoittaa 
keskenään ennen tuotteeseen lisäämistä.

•
•
•
•
•
•

DP4000 - uuden sukupolven pohjamaaliteknologiaa
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PPG PaintManager (ent. Color Tribe) ohjelmaversio 4.0 tuo 
mukanaan täysin uudistetun ulkoasun ja uusia ominaisuuksia! Uusi 
ohjelmaversio on osa 2/2011 päivitystä, joka internet päivityksen käyt-
täjille on jo tarjolla.

Ohjelma on saanut täysin uuden, nykyaikaisemman ulkoasun. Vanha 
logo on korvattu uudella PaintManager “tähtäimellä”. Tärkeimpiä uusia 
ominaisuuksia ovat muun muassa:

“Liikennevalot” värimittarin hauissa - helpottavat nopealla silmäyk-
sellä löytyneen kaavan täsmäävyyden arviointia.
Värimittarin hakemien kaavojen “säätäminen” - Välttävästi 
täsmäävien kaavojen automaattinen korjausmahdollisuus.
Värimittarin hakujen merkittävä nopeutuminen.
Kiinto- ja metallisävyille uudet erilliset tarkemmat hakutekniikat.
Ohjelman yleistä toimintanopeutta ja vakautta on entisestään 
parannettu.

PPG:n PaintManager on mark-
kinoiden monipuolisin kaava-
ohjelma, sisältäen myös ma-
teriaalinhallinnan, varaston ja 
laajat raportointimahdollisuu-
det. Yhteensopivuus PPG:n 
muiden värityökalujen kanssa 
tekee sen käytöstä joustavaa ja 
nopeaa. Päivitykset internetin 
kautta 12 kertaa vuodessa!

•

•

•
•
•

Uusi PaintManager 4.0

2009-2010 toteutimme yhteistyössä Mercuri International Oy:n kanssa ensimmäisen automaalaamoyrittäjille suun-
natun ”PPG Leader” -johtamisen valmennusohjelman. Sen tavoite on kehittää osallistujien taitoja yrityksen ammattimaiseen 
johtamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmaan osallistuneiden automaalaamoyrittäjien palautteet ohjelmasta koettiin niin hyviksi, 
että olemme päättäneet toteuttaa ohjelman uudelleen vuosina 2011-2012. Ilmoittautumiset on aloitettu ja ohjelmaan otetaan 
mukaan 20 osallistujaa.

Ensimmäisen yritysjohtajan valmennusjakson osallistujien kommentteja:
”Ohjelman parasta antia oli aiheiden sparraus oman alan ihmisten kesken – samat huolet ja niihin ratkaisujen ideointi.”
”Vetäjä oli loistava saamaan meidät mukaan aiheiden käsittelyyn. Hänellä on käytännönläheistä kokemusta elämästä ja 
yrittäjän arjesta.”
”Jokaisen valmennusvaiheen jälkeen tein toimenpiteitä omassa firmassani – ja yhä vielä päivittäin asioita palautuu 
mieliin ja uudistaminen on yhä vauhdissa.”
”Helkkarin hyvä ohjelma – mitään ei jäänyt uupumaan. Kokonaisuus oli täydellisesti kohdallaan.  
Tärkeintä itselle oli ottaa aikaa ajatteluun- kaiken kiireen keskellä.”
“Ruutia ei keksitty uudelleen, mutta opin näkemään asioiden – myös  
pienten asioiden – merkitystä uudella tavalla. Tekemään oikeita  
valintoja, oikealla hetkellä. Jokaisen vaiheen yhteydessä tein  
parannustoimenpiteitä ja uudistamisia oman firman toimintaan.”

Valmennusohjelma alkaa alkusyksystä 2011. Koko valmennus kestää noin
1,5 vuotta, jona aikana on 6 kpl 2 pv:n jaksoa, joiden aikana joutuu 
olemaan poissa työpaikalta. Yritysjohtajan valmennusohjelman aikana 
osallistujan johtamisvalmiudet kehittyvät ja kullekin osallistujalle valmistuu 
oman yrityksen analyysi ja kehityssuunnitelma.

Toivotamme Sinut tervetulleeksi PPG-Leader 2011-ohjelmaan!

Lisätiedot ja ohjelmaan ilmoittautumiset:
jarmo.tuovinen@coravari.fi

•
•

•

•

•

CORA Akatemia – yritysjohtajan valmennusohjelma

Envirobase HP  
kostealla kelillä
Alkukesän kosteilla ilmoilla on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota vesiohenteisten 
basecoatien kuivumiseen. 

Kuten kaikkien muidenkin vesiohenteisten 
tuotteiden, Envirobasen kuivumisprosessi 
voi kostealla ilmalla olla totuttua pidempi ja 
matalta vaikuttava pinta saattaa olla vielä 
liian kostea lakkaukseen.

Liian kostea basecoat voi johtaa yllättäviin 
tartuntaongelmiin ja pinnan lopputuloksen 
heikkenemiseen.

AKATEMIAAKATEMIA
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Maaliruiskun oikeaoppinen puhdistus

Tuotekoodi huoltosetille:
162628



	 	 Sävysi	täsmäävät		
	 	 muita	paremmin.
	 	 Joten	miksi	
	 tyytyisit	kompromisseihin?

SATAjet® 4000 B
German Engineering

Tarvitset maaliruiskun, joka 

on täydellinen työkalu sinul-

le. Uusi SATAjet	4000® B: 

Parempi ergonomia. Kevy-

empi. Korkeampi tarkkuus. 

Pehmeämpi viuhka. 

Tutustu tarkemmin: 

www.satajet4000.com

UUTUUS



PPG: Ammattitaitoa automaalaukseen.

Automaalausalalla, menestyksen mitta on ammattitaito väriteknologiaan ja sävytarkkuuteen. Maailman 
johtavana automaalien valmistajana PPG tarjoaa laajaa osaamistaan maalaamoasiakkaidensa eduksi.

PPG:n läheinen yhteistyö autonvalmistajien alkuperäismaalien toimittajana antaa merkittäviä etuja myös 
korjausmaalaustuotteisiin. Kokemuksemme autojen alkuperäismaalauksista ja ennakkotieto markkinoiden 
uusista väritrendeistä mahdollistaa variaatioiden tunnistamisen nopeasti ja erittäin tarkan täsmäävyyden 
myös korjausmaalauksissa PPG tuotteilla. Tämä takaa että PPG asiakkailla on aina käytössään ajan tasaista 
tietoa virheettömän korjausmaalauksen saavuttamiseen.

PPG:n laaja ammattitaito - alkuperäismaalauksesta korjausmaalaukseen - varmistaa maalaamoasiakkaiden 
tehokkaan ja tuottavan toiminnan nyt ja tulevaisuudessa. Ole ajan hermolla ja valitse PPG.

PPG. Autonvalmistajien ja ammattimaisten korjausmaalaamoiden valinta.

www.ppgrefinish.com   -   www.corarefinish.fi

Make it happen. With PPG
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PPG:n kevyen teollisuuden maali Selemix tarjoaa korkealuok-
kaista maaliteknologiaa kaikenlaiseen maalaukseen. Hyllymateriaaleista 
polkupyöriin, huonekaluista maatalouskoneisiin, autotallin ovista metal-
lirakenteisiin, mitä tahansa haluatkin maalata.

Selemix System pitää sisällään 5 erilaista pohjamaalisideainetta ja 
35 erilaista pintamaalisideainetta sekä 17 erilaista sävytyspastaa. 
Maalilaatuina Akryyli-, Polyuretaani-, Epoksi-, Selluloosa- sekä 
Synteettinen sideaine. Selemix sisältää myös EU:n VOC-lainsäädän-
nön mukaisen UHS-sideaineen. Valitessasi oikeata maalijärjestelmää 
Selemix-järjestelmästä on siinä kiinnitetty huomiota neljään tärkeään 
kriteeriin: Nopeus, kestävyys, ulkonäkö ja hinta. näin löydät aina 
vaatimuksiasi vastaavan ratkaisun.

Selemix System tarjoaa laajan valikoiman sävyjä jotka perustuvat johta-
viin kansainvälisiin sävystandardeihin kuten RAL, PANTONE, BRITISH 
STANDARD, MUNSELL ja NCS. Sävyvalikoimaa on täydennetty teol-
lisuus- ja yrityssävyjen sarjalla kattaen koneet ja laitteet, öljytankkerit 
sekä julkisten palveluiden sävyt. Parhaan sävytäsmäävyyden saavut-
tamiseksi haluttu sävy voidaan sekoittaa kaikissa maalityypeissä.

Selemix System -  
maalitehdas käsiesi ulottuvilla

Jälleen oli aika ryhmän PPG asiakkaita pakata matkalaukut ja suunnata koulutusmatkalle, joka tällä kertaa kohdis-
tui keväiseen Pietariin 12. - 15.5. Saimme kokoon 19 hengen ryhmän motivoituneita kouluttautujia ympäri Suomea, mutta silti 
aikaa jäi myös akkujen lataamiseen.

Matkaan lähdimme uudella Allegro-junalla missä matka taittui molempiin suuntiin 
nopeasti ja tullimuodollisuudet hoituivat joustavasti. Majoituspaikkamme Hotelli 
Moskva sijaitsi loistavalla paikalla Pietarin pääkadun Nevski Prospektin vieressä, 
josta oli kävelymatka Pietarin nähtävyyksiin. 

Matkan aikana vertailimme automaalaustyön eroja Suomen ja Venäjän välil-
lä. Tutustuimme paikallisiin automaalaamoihin, työmenetelmiin sekä vakuu-
tusyhtiöiden toimintaan - loistavan oppaamme Denis Munchakin avustuk-
sella. Denis työskentelee paikallisen PPG jälleenmyyjän myyntipäällikkönä ja 
hoitaa yhteistyötä Pietarin asiakkaiden kanssa. Tiukasta aikataulusta huolimatta 

ehdimme tutustua Pietarin merkittävimpiin nähtävyyksiin kiertoajelulla, kauniin sään meitä helliessä. Illallisen yhteydessä 
saimme seurata perinteiseen venäläiseen tyyliin mitä erilaisimpia 
lauluesityksiä sekä revyytä.

Rymän loistava yhteishenki ja rento tunnelma kuvastivat onnis-
tunutta koulutusmatkaa. Ryhmänjohtajamme antaa kiitosta mat-
kalaisille myös sovittujen aikataulujen noudattamisesta, jolloin 
jokainen sai matkasta irti parhaan mahdollisen hyödyn. 

Toivomme jatkossakin innokasta osallistumista maalaamoista eri 
puolelta Suomea mukaan koulutusmatkoillemme!

CORA VIP matka Pietariin

Cora Refinish Oy 
ja Porin PP-Maalit 
yhdistyivät
Yksi pitkäaikaisimmista PPG  jälleen-
myyjistä Porin PP-Maalit Oy ja Cora Refinish 
Oy ovat yhdistäneet resurssinsa 7.12.2010 
tehdyllä liiketoimintakaupalla. 

Sopimus tuo Satakunnan ja Pirkanmaan 
alueen auto- ja teollisuusmaalikauppaan 
uudenlaisen toimintamallin. Yhdistämällä 
vahvuutemme pystymme tarjoamaan asiak-
kaille entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua 
ja laajempia ja monipuolisempia tuoteko-
konaisuuksia.

Johtaja Mika Leinonen ja koko PP-Maalien 
henkilökunta siirtyivät CORA Refinishin 
palvelukseen ja näin taataan asiakaspalve-
lun ja –sopimusten häiriötön jatkuminen.  
Kati Leinonen vastaa koko Cora Refinish 
Oy:n laskutuksesta ja luotonvalvonnasta, 
sekä hoitaa yleisiä asiakaspalvelutehtäviä.  
Liiketoimintojen yhdistymisen myötä CORA 
Refinish Oy:n henkilöstömäärä kasvoi 20 
henkilöön ja liikevaihto tulee olemaan noin 
6,5 miljoonaa euroa.
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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

Chemicarin laadukkaan Finixa tuoteperheen kitit nyt tutustumistarjouksessa! 

- GAP 10 Finixa multi polyesterikitti 2KG + kovete  10 € / kpl (ovh 12,60 €)
- GAP 20 Finixa hieno polyesterikitti 2KG + kovete   9 € / kpl (ovh 11,20 €)
- GAP 30 Finixa “kevyt” polyesterikitti 1,5KG + kovete   8 € / kpl (ovh 9,80 €)
- GAP 40 Finixa kuitu polyesterikitti 1,8KG + kovete  8,50 € / kpl (ovh 10,60 €)
- GAP 50 Finixa alumiini polyesterikitti 2KG + kovete  16 € / kpl (ovh 19,90 €)
- DEB 12 Debrasel “kemiallinen metalli” + kovete  35 € / kpl (ovh 43,80 €)

Pakettitarjouksena 1 kpl kaikkia yllä mainittuja:

Erikseen ostettuna ovh yhteishinta 107,90 € - Säästät 27,90 €
Kaikki hinnat alv 0%

Finixa kittikampanja

80 €

FINIXA MULTI (GAP 10) 2K yleiskitti
Sopii lähes kaikille yleisimmille pinnoille, kuten teräs, puu, muovi. 
Pinnoitettavissa FINE kitillä, pohjamaalilla tai fillerillä.

FINIXA FINE (GAP 20) Hienojakoinen viimeistelykitti
Käytetään pinnan viimeistelyyn tarvittaessa MULTI kitin jälkeen. 
Helposti hiottavissa.

FINIXA LIGHT (GAP 30) Kevyt yleiskitti
Toimii samoihin kohteisiin kuin MULTI kitti, mutta hyvin kevytrakenteinen  
ja antaa yhtä hienon ja helposti hiottavan pinnan kuin FINE kitti.

FINIXA FIBER (GAP 40) Kuitukitti
Yleiskitti jossa lasikuituja. Suurempien epätasaisuuksien paikkaamiseen.

FINIXA ALU (GAP 50) Alumiinikitti.
Alumiinikiteitä sisältävä polyesterikitti, sopii erinomaisesti galvanoiduille  
ja kevyille metallipinnoille.

DEBRASEL AL si 12 (DEB 12) Kemiallinen metalli.
Synteettinen 2K kemiallinen “kylmämetalli”, jota voidaan käyttää 
koritinauksen tavoin. Suurien epätasaisuuksien paikkaamiseen. 
Sähköä johtavat ominaisuudet.


