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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
DP3000 - Ympäristöystävällinen hiomapohjamaali

Boxer - Dresterin uudistunut tuotelinja 
PPG VIP-matka Yhdysvaltoihin

Yritysesittely - Röyskö Oy  
Automaalaamo Jukka & Hytti laajentaa

Paintmanager Internet Update
Värintunnistajan vinkit

Kevään 2012 koulutukset
PPG Delfleet Mikkelissä

Finixa vaahtomuoviteippi kampanja

Hyvää alkanutta vuotta 2012.

Ennustetusta taloustaantumasta huolimatta, 
työtilanne automaalaamoissa ei toistaiseksi ole 
kärsinyt suurempia vahinkoja kun katsomme 
koko maan tilannetta, vaikka alueellisia eroja 
tietenkin esiintyy. Autokaupan myyntiennusteet 
vuoden ensimmäiselle neljännekselle, ja ainakin 
autoverotuksen muutokseen asti, ovat varovaisen 
rohkaisevia työtilanteen säilymisen suhteen.

Auto- ja vakuutusalan tekemän työaika- ja mene-
telmätutkimuksen tuloksia analysoidaan vielä, 
mutta suuntaus ja painopistealueet vaikuttavat 
selviltä. Prosessien nopeuttamisen ja työvai-
heiden tehostamisen kautta haetaan tehokkuutta 
toimintoihin, ja sitä kautta kustannussäästöjä.

Työturvallisuus ja ergonomia ovat perustellus-
ti merkittävässä asemassa muutoksia tavoitel-
lessa, mutta myös voimassa olevat määräyk-
set ja säädökset asettavat omat rajoitteensa. 
Miten nopeuttaa maalauksen kokonaisproses-
sia vähentämällä esimerkiksi ajoneuvojen siirtoja 
maalaamossa, kun samanaikaisesti pohjamaa-
laaminen hallitiloissa on räjähdyssuojausasiakir-
jan rajoitusten mukaan kiellettyä?

Ratkaisuvaihtoehdoksi on olemassa uudenaikai-
sia esikäsittelytiloja, joihin alan yksityiset maa-
laamoyrittäjät ja merkkiliikemaalaamot ovat jo 
rohkeasti päättäneet sijoittaa Investointipäätökset 
edellyttävät kuitenkin lujaa uskoa ja voimaa oman 
toiminnan kehittämiseen, läpimenon parantamis-
een ja sitä kautta tulokselliseen kehitykseen. 
Harvoin investointipäätöstä tehtäessä, on tar-
jolla sitovia takuita, joiden avulla voitaisiin turvata 

töiden jatkuvuus ja saatavuus.

Tämäntapaiset kirjalliset alihankintasopimuk-
set tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa 
yleistymään.

Korjaamoalan luokitus on jo ottanut uusia aske-
lia sekä itsearviointien että auditointien avulla 
ja sama on edessä ennen pitkää myös maalaa-
moalalla.

Maalaamo- ja korjaamorakentaminen on käyn-
nissä ympäri maan, ja ilahduttavasti toimintoja 
halutaan uudistaa hyödyntämällä alan uusimpia 
ratkaisuja. Tänä päivänä maalaamoa varustelles-
sa esimerkiksi ergonomista etua tarjoavien nostu-
reiden lukumäärä on selvästi suurempi kuin mitä 
aiemmin oli. Vastaavasti korikorjaamoiden investo-
inneissa ovat jigipenkit ajankohtaisia. Maalauksen 
valmisteluun ja avustaviin työvaiheisiin haetaan 
myös helppokäyttöisimpiä ja tehokkaampia tapo-
ja. Esittelemme lehtemme tässä numerossa mm. 
uudistuneen Drester Boxer ruiskunpesulaitemal-
liston, joka tarjoaa täysin uusia ratkaisuja samalla 
yhdistäen tehokkaasti eri pesurimallit ja toiminnot. 
Muista myös tilata uusi suomenkielinen Finixa 
tuotekuvasto sähköpostiisi.

Antoisia lukuhetkiä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy

Hyvä automaalauksen ammattilainen
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Drester tuo markkinoille uuden Boxer ruiskunpesurimalliston. Mallistossa on kuusi  
erilaista liuotin-, vesi- ja yhdistelmäpesuria.

Uutuusmalliston suunnittelun lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja käyttömukavuus, unohtamatta kuitenkaan Dresterille 
tuttua toimintavarmuutta, laatua, viimeistelyä ja ulkonäköä. Boxer malliston uusia ominaisuuksia esimerkiksi:

Uusi innovatiivinen AutoBox pesutila polymeeristä. AutoBox sijaitsee pesutilan takaosassa 
ja mahdollistaa yhtäaikaisen manuaali- ja automaattipesun. Samaan aikaan kun ruisku 
puhdistuu AutoBox:ssa, voidaan tilavassa manuaalipesutilassa puhdistaa muita työvälineitä. 
AutoBox:n rakenne antaa pesurin pumpulle entistä paremman hyötysuhteen ja säästää liuo-
tinaineiden käyttöä.
Värikoodatuilla polkimilla käyttö, mahdollistaa helpon kädet vapaina työskentelyn.
Patentoitu ruiskun magneettikiinnitys, ainutlaatuinen ja varma kiinnitystapa.
Helppokäyttöinen liipasinlukko, soveltuu kaikkiin ruiskumalleihin.
Kokonaan irroitettava etulevy, astioiden vaihdon helpottamiseksi.
Mahdollisuus yhdistää pesuri liuotintislaimeen.

•

•
•
•
•
•

Drester Boxer - Ruiskunpesureiden uusi standardi

DP3000 on pohjamaaliteknologian uusinta huippua. Samaan aikaan ympäristöystävällisin, helppokäyttöisin 
ja tehokkain markkinoilla oleva hiomapohjamaali. Maailman ensimmäinen kierrätysmateriaalia raaka-aineenaan käyttävä 
korjausmaalaustuote!

Automaaliteollisuus pyrkii etenevässä määrin hyödyntämään kierrätysmateriaaleja tuotan-
nossaan - myös PPG haluaa täyttää vastaavat odotukset ja tarjota asiakkailleen mahdol-
lisuuden “ekotekoon”, tinkimättä laadusta lainkaan. DP3000 valmistukseen hyödynnetään 
esimerkiksi juomapulloissa käytettyä muovia, joka on jalostettu kierrästysmuovi PET-lastuiksi. 
Hyödyntämättömänä jätteenä PET muovin hajoaminen luonnossa kestää satoja vuosia.

Ekologisuudestaan huolimatta DP3000 suorituskyky, tekniset- ja käyttöominaisuudet ylittävät 
selkeästi olemassaolevat entiset hiomapohjamaalit. “Ruiskutusominaisuudet ovat erinomai-
set, eikä pohjamaali ole valumaherkkä. Kolmella visiitillä voidaan saada jopa 200 mikronin 
kalvonpaksuus. Pinnan lopputulos on erittäin sileä, joka helpottaa hiomatyötä merkittävästi. 
Aikaansaatu kalvo on on hieman elastinen, joka takaa vahvan ja kestävän pohjan pintamaa-
laukselle”, kertoo CORA Refinish:n Teemu Haverinen tuotetta tarkkaan testattuaan. DP3000 
toimii myös aroilla pinnoilla, eikä aiheuta mitään ei-toivottuja reaktioita.

Uusi DP3000 on helppo ja selkeä valinta - se on entisiä hiomapohja-
maaleja ympäristöystävällisempi, mutta samalla ominaisuuksiltaan 
kehittyneempi ja tehokkaampi!

DP3000 on saatavilla kolmessa Greymatic sävyssä  
ja omalla kovetteellaan.

D8511/E3 – vaalean harmaa G1
D8515/E3 – harmaa G5
D8517/E3 – tumman harmaa G7
D8225/E1 – kovete

•
•
•
•

DP3000 - Ympäristöystävällinen ja tehokas hiomapohjamaali

AutoBox
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Pitkään suunniteltu CORA Refinish:n PPG VIP asiakkaille suunnattu asiakasmatka järjestettiin lokakuussa ensim-
mäisen kerran USA:han. Matkakohteinamme olivat Floridassa Orlando sekä kaupunkikohde New York. Noin kahden viikon 
matkasta puolet vietimme Orlandossa ja jälkimmäinen puolisko New Yorkissa, joten aikaa kohteisiin tutustumiseen jäi molem-
missa paikoissa ruhtinaallisesti. 

Idea matkasta lähti viriämään jokunen vuosi sitten pohdittuamme keinoja palkita hyviä, sitoutuneita asiakkaita uudistunein 
keinoin. Halusimme myös antaa merkittävän ”palkinnon” yhteistyökumppanuudesta tulevaisuudessa ja kehitimme bonus-
järjestelmän, jota kartuttamalla asiakas voi ansaita esimerkiksi arvokkaan matkan.

Bonusjärjestelmä on alallamme täysin uutta ja jopa hieman yllätyksek-
semme se sai heti asiakkaiden keskuudessa innostuneen vastaanoton 
- matka varattiin heti täyteen, lopullisen osallistujamäärän ollessa 16 
henkeä. Suuri kiinnostus yhteistyökumppanuutta ja bonusjärjestelmää 
kohtaan rohkaisee meitä jatkossakin kehittelemään uusia ideoita ja 
olemaan edelläkävijänä myös tässä asiassa.

Matkan aikana tutustuttiin moniin mielenkiintoisiin kohteisiin - kuten Kennedy Space Centeriin, Universal Studioihin ja Walt 
Disney Worldiin. Seurasimme NHL ottelua, lounastimme Orlandon Hard Rock Cafessa, maan vanhimmassa Lombardis 
Pizzeriassa ja Madison Squarella New Yorkin suurimmat pihvit. Vierailimme Staten Islandilla, ihailimme vapaudenpatsasta, 
Interpid lentotukialusta ja ydinsukellusvenettä. Matkustimme 18 paikkaisella Hummer-limusiinilla, katselimme maisemia Empire 
State Buildingin huipulta. Näimme YK:n päämajan, Time Squaren kirkkaine mainosvaloineen ja Rockefeller Centerin. 

Vaikka tutustuimme matkan aikana lukuisiin nähtävyyksiin, emme silti unohtaneet ammatillisia asioita. Orlandossa vierailimme 
NACE näyttelyssä, joka on suurin paikallinen auto- ja korjaamoalan tapahtuma. Esillä oli paljon meillä Suomessa jo tuttuja 
tuotemerkkejä, mutta myös monia täysin uusia ja ennen näkemättömiä innovaatioita. Lukuisat ryhmätyöt ja vertailut työmene-
telmistä kirvoittivat mielenkiintoisia keskusteluja alaamme liittyvistä aiheista ja jokainen matkalla mukana ollut sai varmasti 
omaankin työhönsä taas uutta potkua ja uusia ideoita.

CORA Refinish:n puolesta haluamme kiittää kaikkia matkalla mukana olleita ja jäämme innolla odottamaan uusia VIP-
sopimuksia ja matkoja!

Ensimmäinen PPG VIP matka Yhdysvaltoihin

Kuvat: Erkki Limnell ja Harri Someri 
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Lappeenrantalainen automaalaamo Jukka & Hytti laajensi maalaamokapasiteettiaan 600 neliöllä. Laajennus
otettiin käyttöön lokakuussa. 

Tiloihin valmistui kaksi uutta läpiajettavaa USI Italia Chronotech maalauskammioita ja sekoitushuone. Kammiot varustettiin 
Herkuleksen nostimilla. Myös esikäsittelyalue varustettiin Herkules nostimilla, työtehokkuuden lisäämiseksi. Chronotech tek-
niikan mukanaan tuoma kuivastyön nopeus on poistanut maalaamon pullonkaulat ja nyt noin sadan auton normaali työviikko 
hoituu ”kuin itsestään”, mainitsee helpottunut yrittäjä laajennuksen valmistuttua. Maalaamon työt jaetaan kolmen maalaamo-
tiimin kesken, jolloin töiden läpimenosta ja materiaalinkulutuksesta saadaan myös tarkka vertailukelpoinen seuranta.

USI Italian tekninen edistyneisyys toi paljon uusia ominaisuuksia maalaamoyrittäjän hyödyksi. Maalauskammioiden ohjel-
mapäivitys hoituu etäyhteydellä, sekä työaikaseuranta ja kammioiden käytönseuranta vaikka kotisohvalta. ”Viimeisen päälle 
hienotekniikka jopa hieman pelotti, mutta kaikki on lähtenyt hienosti käyntiin. Maalarit ovat lähinnä kommentoineet kammioi-
den moninkertaistunutta valaistustehoa, mikä on vaatinut pientä totuttelemista”, toteaa yrittäjä Tomi Turunen. 

Maalaamo laajennuksen yhteydessä myös vanhan työtilan pölynpoistojärjestelmä uusittiin ja nyt koko 1200 neliön maalaamon 
pölynpoistosta huolehtii kolme Herkules keskuspölynimuria ja pölynpoistolinjasto puomeineen. CORA Refinish:n asentajien 
toimesta uusien laitteistojen asennus ja käyttööotto sujui kokemuksen takaamalla rutiinilla.

Automaalaamo Jukka & Hytti laajeni

Röyskö Oy harjoittaa automaali- ja tarvikekauppaa CORA Refinish jälleenmyyjänä, Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson alueella. Yritys on ollut alusta saakka mukana Suomen PPG historiassa ja henkilökunta 
omaa laajan kokemuksen PPG tuotteista. 

“Syksyllä 2011 palattiin alkuperäiseen aluejakoon ja myös Kouvolan talousalue kuuluu nykyisin myynti-piiriimme”, toteaa Sami 
Röyskö - yrittäjä toisessa sukupolvessa.

Myyntivalikoimaan kuuluvat käytännössä kaikki  automaalaukseen liittyvät oheistarvikkeet, koneet ja laitteet.  Palvelukonsepti 
tarjoaa alkuperäisen idean mukaisen viikoittaisen myyntikierroksen asiakkaiden luona. “Kun asiakkaiden kanssa on käyty 
kauppaa jo 25 vuotta, ei totuttujen rutiinien muuttaminen käy käden käänteessä”, kertoo Sami Röyskö. Tuttu ja aktiivinen 
palvelumalli täyttää asiakkaiden tarpeet erinomaisesti.

PPG tuotteet muodostavat  tuotevalikoiman selkäran-
gan. ”Asiakkaiden laajennusprojektit ja muut toiminnan 
kehittämiskuviot ovat tulleet tutuiksi ja niihin helposti 
itseni myös likoon laitan”, mainitsee Sami. ”Meille on 
ensiarvoisen tärkeää että asiakkaamme kehittäisivät 
bisnestään ja pyrimme myös mahdollisimman paljon 
neuvomaan toiminnan kehittämisessä. 

25 vuotta PPG maalikauppaa

Kuvat: Sami Röyskö
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PaintManager kaavaohjelman online-päivitysohjelma Internet 
Update nousee jatkossa suurempaan rooliin kaavapäivitysten osalta. 
Päivityslevykkeet lähetetään PPG ja Nexa asiakkaille edelleen 3-4 
kertaa vuodessa, mutta online-päivityksen edut ovat selkeät. 

Kaavapäivityksiä tehdään 
online-tietokantaan päivittäin, 
kuukausitasolla jopa satoja. 
Internet Updaten avulla kaava-
ohjelma pysyy aina ajan tasalla 
- automaattisesti. Myös uudet 
ohjelmaversiot tulevat käyttöön 
ilman erillistä manuaalista 
päivitystarvetta.

Internet Updaten voi asentaa kaikilta PaintManager asennuslevyiltä, 
se löytyy CD-levyn kansiosta Utilities\Internet Update. Asennuttuaan 
ohjelma pysyy taustalla aktiivisena ja päivittää PaintManagerin 
automaattisesti. 

Ohjelma tarvitsee toimiakseen 
nettiyhteyden ja Internet 
Update käyttäjätunnukset (CTS 
tunnus ja salasana), jotka 
saat omalta CORA Refinish 
avainasiakaspäälliköltäsi.

Internet update

Värintunnistajan vinkit

Päivityksiä 
värikarttaan
Kromaattinen moottoripyöräkartasto R3800 
lanseerattu. Kartasto sisältää Evirobase HP, 
Deltron BC sekä Deltron DG sävyjä. 

Kartta korvaa R3290 kartaston, eikä sii-
hen ei ole suunnitteilla uusia päivityksiä. 
Kartastossa on 112 sivua, joissa 448 väri-
mallia. Solidvärit sijaitsevat kartaston alussa 
ja efektivärit loppuosassa.

Envirobase HP karttaan tullut ainoastaan 
kolme päivitysta vuonna 2011. 

G3 perusvärikartan päivitykset on toimitettu 
jälleenmyyjil-
lemme. Mikäli 
uusin R3314  
(2/2011) 
päivitys, tai 
sitä van-
hempia osia 
vielä puuttuu, 
omalta PPG 
edustajaltasi 
ne löytyvät.

Rapidmatch värimittarin mittaustulosten käsittelyä on solid värien kohdalla muutettu siten, että ainoastaan mittaus 
45 asteen kulmasta tulkitaan. Solid värien yhteydessä turhat mittauskulmat jätetään tulkitsematta, mitkä taas ovat oleellisen 
tärkeitä efektisävyjen mittauksissa. Tämä on parantanut spektrofotometrin mittaustarkkuutta solid värien kohdalla ja siksi mit-
taustuloksissa häivytyssävy tulkitaan asteikolla 0-5 (Matchrating), kun se aiemmin oli 0-10.

Lisäksi matchrating lukema esitetään tuloksesta riipuen vihreänä tai keltaisena. Vihreä väri esiintyy solid väreissä sävyn 
matchratingin ollessa alle 5, sekä efektisävyissä alle 15 ja tarkoittaa riittävää tarkkuutta häivytyssävylle. Keltainen väri luke-
man yhteydessä kehoittaa tarkistamaan/sävyttämään värin.

Mittaustulokset esitetään yllä kuvatulla tavalla ainoastaan kyseisen sävyn variaatiota tulkittaessa ja yleishaulla haettaessa sitä 
ei esiinny. Paintmanager ohjelman x-variaatioiden yhteyteen on uutena lisätty auton malli, johon korjattu kaava on tehty ja 
siten helpotetaan sävyn valintaa ja variaatiomallien maalaustarvetta. Mikäli x-variaatioita on paljon, eikä spektrofotometriä ole 
helpottamassa niiden valintaa on efektivärien kohdalla seuraava askel etsiä autoa/kohdetta vastaava kiderakenne kaavasta. 
Tätä varten joutuu yleensä  muutaman mallin maalaamaan ennen kuin kiderakenne hahmottuu. 

Maalatuista malleista tai kartastomalleista etsitään siis oikean kokoinen 
alumiini ja/tai oikean heijastuksen antava helmiäinen ja sen perusteella 
kaavoja voidaan alustavasti tulkita maalaamatta, eikä mallien ruiskut-
taminen ole täysin hakuammuntaa, vaikka jääväthän ne valmiiksi arkis-
toon seuraavaa saman väristä autoa varten. Myös Tinting Guiden käyttö 
kaavojen vertailun yhteydessä saattaa suuresti helpottaa etsintää.

<5

<15
HÄIVYTETTÄVISSÄ TARKISTETTAVA



Kromaattivapaa tartuntapohjamaali

Jopa viiden päivän käyttöajalla

Nopea ja joustava PPG tartuntapohjamaali - D8092

D8092 on nopea, joustava ja erittäin 
helppokäyttöinen kromaattivapaa 
tartuntapohjamaali.

D8092 tarjoaa nopeat haihdunta-ajat ja 
erittäin hienon ruiskutussumun rajan. Se 
tarjoaa merkittäviä säästöjä perinteisiin 
tartuntapohjamaaleihin verrattuna. 
Tuotteen tekniset edistysaskeleet on 
saavutettu tinkimättä laadusta.

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet ja pitkä 
käyttöaika (jopa 5 päivää) tekevät maalarin 
työstä nopeaa ja helppoa. Kehitetty antamaan huippuluokan tartunta 

ja korroosionkesto laajalti erilaisilla pinnoilla 
(kuten teräs, alumiini ja galvanoidut 
metallit). Voidaan käyttää kaikkien PPG 2K 
liuotinohenteisten pohjamaalien alla.

D8092 on käytettävissä kahdella reaktiivisella 
ohenteella. D8293 tarjoaa nopeimman 
prosessiajan, D833 voidaan käyttää jos 
tarvitaan hitaampaa työskentelyä.

Ominaisuus Hyöty

Helppo ruiskuttaa. Käyttäjäystävällinen. 

Nopea haihdunta-aika. Lyhentää menetelmäaikoja, säästää aikaa
ja rahaa.

Pitkä käyttöaika (5 päivää). Joustava tuote, vähentää
maalaamon hukkamateriaalia.

Hieno ruiskutussumun raja. Nyppyhionta tarpeeton.

Erinomaiset korroosionkesto- ja Kasvava asiakastyytyväisyys.
tartuntaominaisuudet.

D8092 - ominaisuudet ja hyödyt >
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Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää 
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja menetelmien 
tehokkaan hyödyntämisen, maalaamon tuottavuus ja läpimenonopeus 
pääpainoalueina.

Kaksipäiväisten kurssien hinta on 240 € / hlö (alv 0%). Yksipäiväiset 
kurssit hintaan 140 € / hlö (alv 0%). Kurssimaksu kattaa materiaalit, 
majoituksen, sekä lounaat ja illallisen (majoitus ja illallinen vain kak-
sipäiväiset kurssit). Ilmoittautumiset kurssille viimeistään viikkoa ennen 
kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja kurssimaksu laskutetaan 
heti ilmoittautumisen yhteydessä.

KURSSIPÄIVÄT:
Selemix tuotteet, Kuopio 24.2.
PPG tuotteet, Rajamäki 9.3.
PPG tuotteet, Joensuu 30.3.
PPG tuotteet, Jalasjärvi 27.-28.4.
PPG tuotteet, Tampere 4.-5.5.
PPG tuotteet, Mikkeli 11.5.
Raskaskalusto, Jalasjärvi 24.-25.5.

Kevään 2012 koulutukset

Mikkelissä järjestettiin 10.-11.11.2011 raskaankaluston maalaukseen erikoistunut Delfleet kurssi. Kurssille osallistui 
maalareita yksityisistä maalaamoista sekä linja-autojen korjausmaalaamoista.

Kurssilla perehdyttiin Delfleet F3976 PU pohjamaaliin märkää-märälle mene-
telmänä ja hiotavana pohjamaalina, sekä Delfleet F3113 UHS pintamaalin 
ruiskuttamiseen. 

Kurssille osallistuneet maalarit pääsivät myös ottamaan ensimmäistä tuntumaa 
PPG D8186 vesiohenteisen kirkaslakan ruiskuttamiseen. ”En olisi uskonut 
miten hyvä kiilto lakalla on. Myös lakan kuivuttua pinnan kovuus tuntuu olevan 
erityisen hyvä”, kommentoi eräs kurssille osallistunut maalari ruiskuttamisen ja 
lakan kuivattamisen jälkeen.

Kurssin aikana tutustuttiin myös Mikkeliläisen Korjaamo S&V Varis Oy:n toi-
mintaan. S&V Varis on toiminut raskaan ajoneuvokaluston korjaajana ja huolta-
jana jo vuodesta 1972. Yrityksen toimitusjohtaja Ville Varis toimi yrityksen esit-
telijänä vierailun aikana.

Kurssin jälkeen osallistujien antamasta palautteesta kävi selkeästi ilmi miten 
tärkeää kouluttautuminen maalausalalla on. Suurin osa kurssilla käytetyis-
tä tuotteista oli jo ennestään tuttuja, mutta oikeaoppisten työmenetelmien 
ylläpitäminen ja mieleen palauttaminen on tärkeää.    

PPG raskaskalustokurssi Mikkelissä 

Puhelinvaihteessa 
ruuhkaa?
Asiakkaidemme käytössä on useita vaih-
toehtoisia yhteydenottotapoja. Puhelinsoitto 
vaihdenumeroon 010 8210 100 siirtyy 
seuraavalle, jos ensisijainen on varattu. 
Suorissa numeroissa ei ole siirtoa, mutta 
vastaajaan voi jättää soittopyynnön. 
Tilaukset voi antaa helposti kellonajasta ja 
puhelimista riippumatta eCora palvelussa.
Tilauksen tai yhteydenottopyynnön voi 
lähettää myös sähköpostilla:  
cora@corarefinish.fi  

...tai suoraan asianomaiselle henkilölle 
osoitettuna. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilt-
amme.

Tuoteuutiset
sähköpostiin?
Liity sähköpostilistallemme, niin saat tuo-
reimmat tuoteuutiset ja kampanjat aina suor-
aan sähköpostiisi. Lähetä sähköposti ”Haluan 
liittyä sähköpostilistallenne” osoitteeseen:  
saku.allen@corarefinish.fi 

Kromaattivapaa tartuntapohjamaali

Jopa viiden päivän käyttöajalla

Nopea ja joustava PPG tartuntapohjamaali - D8092

D8092 on nopea, joustava ja erittäin 
helppokäyttöinen kromaattivapaa 
tartuntapohjamaali.

D8092 tarjoaa nopeat haihdunta-ajat ja 
erittäin hienon ruiskutussumun rajan. Se 
tarjoaa merkittäviä säästöjä perinteisiin 
tartuntapohjamaaleihin verrattuna. 
Tuotteen tekniset edistysaskeleet on 
saavutettu tinkimättä laadusta.

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet ja pitkä 
käyttöaika (jopa 5 päivää) tekevät maalarin 
työstä nopeaa ja helppoa. Kehitetty antamaan huippuluokan tartunta 

ja korroosionkesto laajalti erilaisilla pinnoilla 
(kuten teräs, alumiini ja galvanoidut 
metallit). Voidaan käyttää kaikkien PPG 2K 
liuotinohenteisten pohjamaalien alla.

D8092 on käytettävissä kahdella reaktiivisella 
ohenteella. D8293 tarjoaa nopeimman 
prosessiajan, D833 voidaan käyttää jos 
tarvitaan hitaampaa työskentelyä.

Ominaisuus Hyöty

Helppo ruiskuttaa. Käyttäjäystävällinen. 

Nopea haihdunta-aika. Lyhentää menetelmäaikoja, säästää aikaa
ja rahaa.

Pitkä käyttöaika (5 päivää). Joustava tuote, vähentää
maalaamon hukkamateriaalia.

Hieno ruiskutussumun raja. Nyppyhionta tarpeeton.

Erinomaiset korroosionkesto- ja Kasvava asiakastyytyväisyys.
tartuntaominaisuudet.

D8092 - ominaisuudet ja hyödyt >



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

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

Tilaa Finixan suomenkielinen kuvasto  
sähköpostiisi osoitteesta cora@coravari.fi > 

Kaikki hinnat alv 0% - Tarjous voimassa 29.2.2012 asti.

Laajennamme Finixa tuoteryhmän varastovalikoimaa!  
Kampanjassa 13mm ja 17mm pyöreäprofiiliset vaahtomuoviteipit, sekä 25mm ovaaliprofiilinen teippi. 
Ovaaliteippi soveltuu erinomaisesti häivytysrajan tekoon - Se kiinnitetään suoraan oveen tai luukun 
reunaan, jolloin maalattu pinta ei ole kosketuksissa teipin liimapinnan kanssa. Voidaan asettaa 
paikoilleen vasta oven sulkemisen jälkeen.  Lämpöä kestävä liima. Suojaa raot täydellisesti, absorboi 
maalia ja estää maalirajojen syntymisen.

- SPT 13 Finixa vaahtomuoviteippi 13mm x 50m  (ovh 19,10 €)
- SPT 17 Finixa vaahtomuoviteippi 17mm x 40m  (ovh 19,10 €)
- SPT 25 Finixa 25mm x 37m     (ovh 19,10 €)

Pakettitarjouksena 3 laatikkoa valintasi mukaan, yhteishintaan:

Finixa vaahtomuoviteipit

50 €


