Kerralla oikein – ilman uusintoja
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Korjausmaalauksen läpimenoaikojen lyheneminen on jokaisen alalla toimivan yrityksen etu. Tämän aikaansaaminen edellyttää
työn tekemistä kerralla luovutuskuntoon,
eikä salli uusintojen tekemistä. Tehokkaasti työskentelevässä maalaamossa laitteet
ja niiden huolto ja ylläpito mahdollistavat
myös tämän. Ruiskutustyön lopputulokseen vaikuttavat monet asiat. Paineilman
laadun varmistaminen sekä työkalujen
säännöllinen huolto ovat avaintekijöitä
menestyksekkään lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Vesiohenteisilla maaleilla
työskenneltäessä maali- ja laitetoimittajien suositus on ollut pitkään käyttää aina
aktiivihiilellä suodatettua paineilmaa. Vanhemmat erottimet voidaan myös päivittää
nykypäivän vaatimusta vastaaviksi lisäämällä laitteistoihin erillinen aktiivihiilipatruuna.
Valmistajien suodatinvaihtovälejä tulee
myös noudattaa, sillä yksikin uusittu työ
aikaansaa yleensä enemmän kustannuksia
kuin varaosainvestointi.
Paineilmasyötössä merkittävä tekijä on
myös ruiskutusilman määrän riittävyys, joka
saattaa osoittautua ongelmaksi mikäli ruiskutusletkun sisähalkaisija on liian pieni. Painetta on kyllä riittävästi mutta litroja ei. Ruiskuvalmistaja SATA suosittelee ilmaletkulle
minimissään 9 mm sisähalkaisijaa. Ruiskun
puhdistuksessa tapahtuu myös usein käsit-

telyvirheitä jotka saattavat vaikuttaa töiden
lopputuloksiin. Tarkistatko säännöllisesti
ruiskun viuhkan, ja vertaatko sitä uuden,
toimivan ruiskun ruiskutusjälkeen? SATA
suosittelee uuden ruiskun käyttöönotossa viuhka-mallin ruiskuttamista ja tuloksen
tallentamista ruiskutusmalli-kirjaan. Näin
voidaan säännöllisesti varmistaa työkalujen
toimivuus joka on luonnollinen osa yrityksen laadunvarmennusta.
Sävynvalintatyökalut vaativat aina omat,
säännölliset huoltotoimenpiteensä. Työskentele aina päivitetyllä sävykartastolla
niin käytössäsi on aina uusimmat värimallit.
Tutustu tässä lehdessä olevaan PPG RapidMatch Spektrofotometrin huolto-ohjeeseen ja huolehdi säännöllisesti siitä, että
värimittauslaitteen kalibrointilevy on aina
puhdas. Näin varmistat hyvän mittaustuloksen ja laitteesi moitteettoman toiminnan.
Lue lisää kaikista näistä asioista lehtemme
teknisessä osiossa, toimi ajoissa ja oikein,
niin varmistat sen että yrityksessänne hallitaan nämäkin asiat.
Hyvää syksyä ja antoisia lukuhetkiä,
Suomen Automaalikeskus
CoraRefinish Oy

Tom Sandell
Toimitusjohtaja

Kolarityö Dillström Oy uudisti maalaamonsa

Nelipyörä Oy:n uusi Toyota-toimipiste avattu Hyvinkäällä

Kolarityö Dillström Oy Savonlinnassa on yksi Etelä-Savon johtavia kolarikorjaamo-automaalaamoja. 800m2
hallitilasta noin puolet on peltikorjaamoa, toinen puoli maalaamoa, ja
lisäksi asiakaspalvelu ym. tiloja on
noin 100m2 verran. 7 hengen kokonaisvahvuudesta 5 työskentelee
tuotannossa, ja töitä menee läpi keskimäärin 15 auton viikkovauhdilla.
Liikevaihtoa kertyy tällä tilikaudella
runsas miljoona euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaahan kuuluva Nelipyörä Oy:n uusi toimipiste
sijaitsee Hyvinkään autokaupan keskittymässä. Sijainti on erinomainen,
kertoo autokaupan toimialajohtaja
Risto Korkka Hämeenmaalta.

Nelipyörä Oy:n Toyotat maalaa pitkäaikaisella ammattitaidolla, varmalla
PPG laadulla ja paikkakunnan uusimmalla automaalausteknologialla Tiinan Automaalaamo Ay.

Nykyaikaisen Toyota korikorjaamon
korinoikaisulaitteeksi Nelipyörä Oy
valitsi Celette X-One minipenkin.
Huolto- ja korjaamopalveluiden lisäksi toimipisteessä löytyvät myös autonpesu ja –puhdistuspalvelut.

Muutaman vuosi sitten yrittäjät Vesa
ja Jouko Dillström ottivat tavoitteeksi
parantaa läpimenoa ja taata maalaustyön korkean laadun myös tulevaisuudessa.

Muutos entisiin toimitiloihin verrattuna on iso. Asiakkaille se näkyy erityisesti paranevana palveluna. – Nyt
meistä tulee täyden palvelun Toyotaautotalo sanan varsinaisessa merkityksessä. Asiointimukavuutta lisää
myös se, että Toyota-malliston lisäksi
iso osa vaihtoautoistakin löytyy sisätiloista säältä suojassa, Nelipyörä Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Nuutinen kertoo.

Kesällä 2013 maalauksen esikäsittelytiloihin hankittiin Herkules HLS nostureita, maalaamoon asennettiin USI
Energo-S maalauskammio ja kammion paineilmaan aktiivihiilierottimet.
Kammio on varustettu suorakaasulämmityksellä ja lämmön talteenottojärjestelmällä.
”USI maalauskammion valintaan vaikutti USI kammioiden hyvä maine,
muiden käyttäjien kokemukset sekä
toimittajan asiantuntemus ja luotettavuus. Asettamamme tavoitteet on
saavutettu”, kertoo Vesa ja jatkaa,
”maalaukset ovat pölyttömiä, kuivuminen on nopeaa, koko prosessi on
nopeutunut ja palvelu siten parantunut. Olemme investointiin todella
tyytyväisiä”.
Kammioasennus alkoi 24.6. ja oli valmis 5.7. Katso asennuspäiväkirja Facebook-sivuiltamme!

”Useiden laajennus- ym. vaihtoehtojen puntaroinnin jälkeen päädyimme
mielestämme kustannustehokkaimpaan vaihtoehtoon – saneeraamaan nykyiset maalaamotilat ja uusimaan maalauskammion” kertovat Vesa ja Jouko Dillström.

Tronic TouchPad ohjauskeskuksessa on ruiskun liipasimella ohjautuva energiansäätötoiminto,
joka pienentää ilmavirtausta kun
ruiskutustyötä ei tehdä.
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Suutinsarjan puhdistus ja kuivaus

Ruiskun puhdistus
Virheitä puhdistuksessa

Oikeaoppinen puhdistus

Tärkeää:
Ruiskun käsittely väärässä asennossa ja ilman paineilmakytkentää puhdistuksen aikana altistaa ilmakanavien
likaantumiseen ja mahdolliseen tukkeutumiseen.

Tärkeää:
Varmista että ruiskun ilmakanaviin syötetään paineilmaa.
Tämä on ainut tapa varmistaa ettei maalijätettä ja likaista
pesunestettä pääse ilmakanaviin.

VÄÄRIN!

OIKEIN!
puhdistusneste

Materiaalisuutin

Ilmasuutin

paineilma

ei kytketä paineilmaan

puh

dis

tus

nes

puhdistusneste

te

HOX!
Neula
puhdistusneste
Käännetään ympäri

Puhdistuksen jälkeen
kuivaa paineilmalla.
Puhdistusharjat
tilaus no. #6007

HOX!

Puhdistuksen jälkeen
kuivaa paineilmalla.

Tupla
puhdistusharjat
tilaus no. #9209

Suuttimen
puhdistusneulat
tilaus no. #9894

Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi käytä neulassa, materiaalin säätöruuvissa, männänvarressa ja Neulanjousessa vain silikonivapaata SATA rasvaa (tilaus no. #48173) ja SATA huoltotyökaluja. (SATA care set huoltotyökalut, tilaus no. #162628).

Käsin puhdistus
(suutinsarja purettuna)

Puhdistuksen jälkeen
kuivaa paineilmalla

Käännä ympäri ennen
paineilman irroittamista

www.corarefinish.fi

www.corarefinish.fi

Envirobase kuivuminen kostealla ilmalla
Loppukesän kosteilla ilmoilla on syytä kiinnittää erityistä huomiota Envirobase basecoatin kuivumiseen. Kuten
kaikkien muidenkin vesiohenteisten basecoatien, kostealla ilmalla Envirobasen kuivumisprosessi voi olla totuttua
pidempi ja matalta vaikuttava pinta saattaa olla vielä liian
kostea lakkaukseen.
Huomioittehan maalaamoissanne tarpeen mukaan Envirobaselle riittävän pitkän haihdunta-ajan ennen lakkausta.
Haihtumisprosessia voidaan nopeuttaa kätevästi
SATA:n dryjet käsipuhaltimella .

esim

PPG RapidMatch – huolto		

Tarkan mittaustuloksen kannalta on tärkeää että laitteen
puhdistuksesta huolehditaan. Laitteen yleispuhdistus tarvittaessa:
Pyyhi tarvittaessa ulkoiset pinnat kostealla pyyhkeellä.
Käytä vettä tai mietoa puhdistusainetta.
Laitteen optiset osat tulisi puhdistaa kerran viikossa.
Nosta varovasti laite ilmaan ja puhalla varovasti puhdasta
kuivaa paineilmaa (suihkepullosta) mittausaukosta. Puhalla lyhyitä puhalluksia kerralla.

Puhdista tarvittaessa kalibrointilevy
Puhdista kalibrointilevy puhtaalla, lämpimällä saippuavedellä, huuhtele lämpimällä vedellä ja kuivaa puhtaalla
nukaamattomalla liinalla. Anna levyn kuivua täysin ennen
uudelleenkalibrointia.
Puhdista tarvittaessa heijastusloukku
1) Irrota sähkö- ja liitäntäjohdot
2) Poista laite telakasta ja käännä telakka-osa.
3) Irrota pohjassa oleva peitelevy (4 ruuvia)
4) Puhdista musta levy puhtaalla, lämpimällä vedellä ja
kuivaa puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.Varo naarmuttamasta pintaa.
5) Kiinnitä peitelevy uudestaan, ja kytke johdot.

Vihje oikean ruiskutusletkun valintaan
Maalaustyössä väärin valittu ruiskutusletku voi aikaansaada ruiskutusjäljessä odottamattomia ongelmia. Appelsiinipinta ja jopa värisävyongelmat voivat olla seurausta soveltumattoman ruiskutusletkun valinnasta.
Virheettömät pinnat edellyttävät teknisesti puhtaan paineilman, oikean ruiskutuspaineen ja riittävän ilmamäärän
käyttämistä. Tämän varmistat käyttämällä korkealaatuista

ruiskutusletkua jossa oikein mitoitettu sisähalkaisija. Varmista että käytössäsi on ruiskutletku jonka sisähalkaisija
on 9 mm jotta minimoit painehävikin. SATA letkut ovat
valmistettu antistaattisista materiaaleista jotka ehkäisevät
varauksien syntymistä ja vähentävät räjähdysvaaraa. SATA
valikoimasta löydät myös raitisilmanaamareiden käyttöön
erityisesti suunniteltuja turvaletkuja.

Tuotenumero:

Nimike:

Pituus:

37655

SATA ruiskutusletku 9 mm, pikaliittimillä

6m

53090

SATA ruiskutusletku 9 mm, pikaliittimillä

10 m

189068

SATA ruiskutusletku 9 mm, pikaliittimillä

15 m

49080

SATA turvaletku 10 mm, raitisilmanaamareille

6m

176792

SATA turvaletku 10 mm, raitisilmanaamareille

10 m

180851

SATA turvaletku 10 mm, raitisilmanaamareille

40 m

13870

SATA ruiskutusletku 9 mm, pikaliittimillä.
Liitetään raitisilmanaamarin vyö-osaan

1,2 m

Tarkista ruiskujen kunto ja viuhka säännöllisesti SATA Cert työkalun avulla
Tarkistatko
säännöllisesti
ruiskun viuhkan, ja vertaatko
sitä uuden, toimivan ruiskun
ruiskutusjälkeen? SATA suosittelee uuden ruiskun käyttöönotossa
viuhka-mallin
ruiskuttamista ja tuloksen
tallentamista ruiskutusmallikirjaan. Näin voidaan säännöllisesti varmistaa työkalujen
toimivuus joka on luonnollinen osa yrityksen laadunvarmennusta.
Ruiskuta uudella ruiskulla malli viuhkasta. Tallenna ruiskun
tiedot ruiskutettuun malliin.
Tallenna malli SATA Cert kansioon. Ruiskuta määräajoin
uusi malli viuhkasta ja vertaa tuloksia, niin varmistat työkalun toimivuuden.

Optiikan puhdistus
Suojaa PPG RapidMatch pölyltä kätevällä muovisuojalla.
PPG RapidMatch muovisuoja, tuotekoodi CLR1164.
Esimerkki likaantuneesta levystä

Aktiivihiilierotin - Ongelmatonta työskentelyä vesiohenteisilla tuotteilla
Ehkäise hienon öljysumun haitalliset vaikutukset maalausjäljessä ja vältä uudelleenmaalaukset.

Muista huolehtia myös suodattimien vaihdosta ja päivittää
suodatinvaihdosta kertovat merkinnät huollon yhteydessä!

SATA 0/484 suodatin:
Persussuodatin
Hienosuodatin
Aktiivihiilisuodatin
Modulaarisen rakenteensa ansiosta SATA aktiivihiilierotin
voidaan asentaa myös olemassa olevan erottimen jatkeeksi.
Peitelevyn irroitus
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Mirkan uusi teknologiakeskus

Cora Refinish Oy:n kevätristeily

kansainvälinen osaamiskeskus hiontaratkaisuissa ja pintakäsittelyissä

25. - 26.5. 2013 upouudella Viking Grace-laivalla!

Hiomatuotteiden valmistaja MIRKA
on avannut uuden Teknologiakeskuksen Jepuan tehtaan yhteyteen.
Kesäkuussa 2013 avatussa, kahteen
tasoon rakennetussa koulutuskeskuksessa on noin 1800 m2 pinta-ala.
Tilava auditorio tarjoaa korkealaatuista A/V-teknologiaa.
Mirka Teknologiakeskuksessa on nykyaikaiset maalauskammiot, uusimmat Drester ruiskunpesulaitteet ja IRT
infrapunakuivaimet. Ruiskutustyössä
on käytössä SATA ruiskut ja erottimet
sekä PPG:n uusimmat tuotteet.
”Mirkan menestys pohjautuu mm.
yrityksen panostukseen kouluttaa
myyjiä, työntekijöitä ja asiakkaita.
Tänä päivänä menetelmät ja kokonaisratkaisut, jotka tuovat todellista
hyötyä ja parantavat asiakkaan kannattavuutta ja kilpailukykyä ovat yhä
tärkeämpiä. Mirkan on kouluttanut
yhä enemmän yhteistyökumppaneita ja asiakkaita viime vuosina ja siksi
vanhat tilat eivät enää olleet asianmukaiset. Tulevaisuudessa voimme
järjestää Jepuan osaamiskeskuksessa
esim PPG maalauskursseja yhdessä
Cora Refinish Oy:n kanssa”, kertoo
ART Suomi aluepäällikkö Kari Myllylä.
Mirkan tavoitteena on, että vähintään
1500 henkilöä vuodessa osallistuu
Mirka Academyn kursseihin ja workshopeihin ja että uudesta teknologiakeskuksesta tulee kansainvälisesti
tunnustettu osaamiskeskus hiontaratkaisujen ja pintakäsittelyn parissa.

Lähdimme yhdessä iloiselle risteilylle Turusta uudella
Viking Grace-laivalla. Ohjelmassa oli rentoa yhdessäoloa
ruokailun ja hauskan illanvieton muodossa.
Laivalla vietettiin myös Teemu Haverisen eläkkeelle
läksiäisiä.
Teemua onniteltiin menneistä yhteisistä vuosista, ja tätä
kirjoittaessa kesäloma on jo vietetty ja palattu taas työn
pariin. Ehtiihän sitä olemaan eläkkeellä myöhemminkin!

Näin se maailma muuttuu. Ennen oli ennen (ja nyt on nyt!)

Cora Refinish nyt Facebookissa

Kiitoksia kaikkille osallistujille iloisesta seurasta, hauskaa
oli! Tarkkaile tiedotteitamme ja osallistu sinäkin seuraavalla kerralla.

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” niin saat tiedotteen päivityksistä sähköpostiisi ja
voit myös kommentoida tapahtumia.

www.corarefinish.fi
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Syksyn koulutukset

Myydään käytettyjä laitteita

PPG tarjoaa tehokkaan ja kompaktin tuotevalikoiman kaikkiin automaalauksen tarpeisiin. Myös muut välineet, kuten
kartat, ohjelmistot ja sävyntunnistuslaite ovat markkinoiden huippua.

MAALAUSKAMMIO

Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja
välineiden tehokkaan hyödyntämisen maalaamon tuottavuus ja läpimenonopeus pääpainoalueina. Koulutuksen
avulla maalarit helpottavat omaa työtään varmistamalla
tuotteiden optimaalisen käytön ja onnistumisen heti ensimmäisellä kerralla. Koulutusten sisältö räätälöidään aina
kurssilaisten toiveiden mukaan ja ajankohtaan sopivaksi.
Tulevilla kursseillamme onkin aina katsaus myös uuteen
Process Manager työnohjausjärjestelmään.
Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja - ilmoittaudu siis
heti! email: sami.huopainen@coravari.fi puh: 010 8210 105
tai oman alueesi edustajallemme.
Koulutus on asiakkaillemme ilmainen!
Laskutamme vain internaattikulut:
- 2 pv kurssi 240,- sis. koulutustilavuokra, 2 x lounas, kahvit,
majoitus ja illallinen.
- 1 pv kurssi 110,- sis. koulutustilavuokra, 1 x lounas, kahvit.

Pvm 7.- 8.11. 2013
Paikka: Tampere/TAKK
Kouluttaja: Jani Salminen
Aihe: Delfleet & Envirobase

Cabas koulutus TAKK 13.9. 2013
Tampereen TAKK:ssa pidetty Cabas ja ProcessManager
-koulutus keräsi paikalle luokallisen asiakkaitamme.
Osallistujat kuuntelivat kiinnostuneena kouluttaja Riku
Kangastien tulkintoja maalausohjeistosta ja ohjeita Cabas
–vauriolaskelman tekoon.
Oikea menettely ja oikein täytetty laskelma nopeuttaa käsittelyä ja rahan saantia.
Yleisin mikä uupuu: Hitsattaen vaihdetun pintaosan esim.
takalokasuojan sisäosien maalaukset, joita ovat oviaukot,
takaluukun kun nostaa auki - sieltä takalokasuojan sisäosia,
takapuskurien alle jäävät alueet.
Lisäksi lähes kaikki joutuivat toteamaan, että vuosittain jää
laskuttamatta tuhansien eurojen arvosta maalaamolle kuuluvaa.
”Tämä oli hyvä koulutus, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin – ja nopeasti!” – oli tyytyväisten kurssilaisten
yleinen kommentti.
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Asiakkaamme laajentaa ja saneeraa. Ensi kesäksi vapautuu
nykyinen maalauskammio, joka
puretaan uuden USI Italian tieltä.
Jos käytetyn maalauskammion
hankinta kiinnostaa, niin ota
yhteyttä edustajaamme.

OIKAISULAITE
Celetteen vaihdossa tulleet 2
kpl Autorobot III, Autorobot
mekaaninen mittalaite sekä
runsaasti varusteita.
Halvalla lähtee - ota yhteys
edustajaamme.

UUTUUS! Maalinpoistoaine CC 101
Nyt valikoimastamme löytyy CC 101-maalinpoistoaine,
joka on saanut asiakkailtamme hyvää palautetta toiminnastaan. Maalinpoistoaine reagoi todella nopeasti puhdistettavassa kohteessa poistaen jopa paksuhkoja maalikerrostumia helposti ja nopeasti.
CC 101 maalinpoistoaine on suunniteltu kaikenlaisen
maalin poistamiseen vahvoja liuotinaineita kestäviltä pinnoilta, CC 101 irrottaa maalin lisäksi myös liimatahroja,
lakkaa yms.
Tuotetta on saatavana:
- Nestemäisenä
- Hyytelömäisenä
- Spraynä (hyytelömäinen)

KÄYTTÖOHJE:
Levitä ainetta puhdistettavalle kohteelle, anna vaikuttaa.
Kaavi pehmentynyt aine irti tai käytä painepesuria. Huuhtele tai pyyhi pinta kostealla liinalla puhtaaksi. Erityisesti
töherrysten poisto maali- tai muovipinnoilta edellyttää
huuhtelua, muuten alla oleva pinta voi vahingoittua.
Aine irrottaa ohuet maalikerrokset yleensä yhdellä käsittelyllä, paksut vanhat maalikerrokset voivat vaatia useampia
käsittelykertoja.
Allaspuhdistuksessa allas on katettava haihtumisen estämiseksi ja ilmanvaihdosta on huolehdittava syttyvien
höyryjen kertymisen estämiseksi. Tuote liukenee veteen.

CC 101 Maalinpoistoaine:
- Tehokas maalin irrottaja
- Toimii myös huokoisilla pinnoilla
- Sopii spraymaalitahrojen poistamiseen kovilta pinnoilta
- Vesipestävissä
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PPG ProcessManagerin uudet käyttäjät –
Automaalaamo Julkunen Oy ja Värikaara Oy

CoraGolf 2013 Levillä
Levin upealla ja hyväkuntoisella kentällä pelattiin mahtavan kauniissa
säässä kaksi kierrosta, joista toinen
osallistuen Kylpylähotelli Levitunturi
Spa Openiin.
30.8. ”Cora” kierros
31.8. ”Levi Spa Open”
Tulokset:
Jarmo Tuovinen
Albert Nordström
Hannu Peltomaa

30.8.
27
36
27

31.8.
39
27
26

yht
66
63
53

Kiitokset kaikille osallistujille! Tapahtumakokemus oli palautteen mukaan
niin hyvä, että CoraGolf pelattaneen
ensi vuonnakin kaksipäiväisenä, ja
mitä todennäköisemmin Levillä.

Maalarit ottivat uudistuksen innolla ja ilolla vastaan. Kuvassa vasemmalta Tero Julkunen, Maarit Komi, Mika Rinta,
Hannu Hakulinen ja Hannu Mäntylä.

Ruskamaraton
CoraSport joukko peukuttaa onnistuneen Ruskamaraton-juoksun jälkeen.
Kaikki saavuttivat tavoitteensa, ja
mieli oli juoksun jälkeen korkealla!

Puolimaratonin vetivät Antti Selivaara
(aika 1:37:43), Tom Sandell (1:51:21)
ja Kari Kinnunen (1:52:12) sekä vartin
Jarmo Tuovinen (1:10:22), Jani Salminen (1:13:10) ja Folke Store (1:20:37).

Onnittelut Antille upeasta vedosta ja
kiitos kaikille osallistujille upeasta viikonlopusta! Toivottavasti ensi vuonna
joukkomme taas kasvaa usealla juoksijalla.

PPG ProcessManager, tuttavallisesti
”ProMa”, on otettu käyttöön Värikaara Oy:ssä ja Automaalaamo Julkunen Oy:ssä. Värikaara Oy on moderni
Kotkalainen autoliikkeiden ja maalaamoyrittäjän 6 henkilöä työllistävä yhteisyritys, joka on esitelty lehtemme
numerossa 3/12. Automaalaamo Julkunen Oy puolestaan on tyypillinen
nykyaikainen yksityinen alihankintana
autoja maalaava automaalaamo, joka
sijaitsee Tuusulassa. Yrityksen pääasiallisen edustustilin käyttäjä Tero Julkusen lisäksi yritys työllistää 4 maalaria.
Vuosittain valmistuu noin 800 työtä ja
liikevaihto on lähes 400.000,- eur.
Ohjelmiston ja laitteiden asennus sujui hyvin ja – mikä tärkeintä - maalarit
omaksuivat käytön helposti ja ottivat
uudistuksen ilolla vastaan. ”Helppo
käyttää ja toimii hienosti”. Maalareiden mielestä on todella hyvä, kun
myös he näkevät mitä töitä on tulossa
ja koska niiden pitäisi olla valmiita.

Lue tiedotteitamme Facebookissa ja osallistu sinäkin ensi kerralla!
www.corarefinish.fi

Myös autokohtainen työaika klikataan
käyntiin ja lopetetaan tabletista. Kaikilla maalareilla on omat automaalaamojulkunen.fi:n sähköpostitilit. Näin
maalarit voivat niin haluttaessa lähettää viestejä peltikorjaamolle tai vaikka
auton omistajalle.
Julkusella maalauttava Cössin Autopeltikorjaamo Ky käyttää jo ”ProMaa”
ja täyttää netissä työtilaukset Julkuselle valmiiksi sekä lisää niihin Cabas
laskelmat. Peltiseppä klikkaa auton
”noudettavaksi” heti kun peltityö on
valmis. Kun tieto kulkee nopeasti, niin
koko prosessi nopeutuu. Kun työ on
maalattu Tero lisää Paintista veloitusperusteet työtilauksen liitetiedostoksi, näin puolestaan Cössin toimistolla
nähdään tarvittavat laskutustiedot heti
suoraan järjestelmästä.

Tero innosta pinkeänä päivittelee
kuinka hieno tämä systeemi on.

Laitteistona Julkusella on maalaamon
seinällä 32” näyttö, jossa yleisnäkymä työvaiheista: ”Nouto – Saapunut
– Pohjatyöt – Maalausvalmis – Pintamaalaus – Viimeistely”. Lisäksi kaikilla
4:llä maalarilla on 7” tabletit. Tero piti
tarpeettomana erillistä henkilöstöpäätettä ja viivakoodilukijaa, vaan työajan
rekisteröinti (milloin tullaan –milloin
lähdetään) tehdään omalla tabletilla.

www.corarefinish.fi

Maalausmateriaalin hintakorjauskerroin
Vuoden 2009 marraskuusta saakka vauriokorjaamot ja automaalaamot ovat
saaneet itse määrittää maalausmateriaalin hintakorjauskerroinprosentin.
Osa näin onkin jo tehnyt, mutta ei kaikki. Suurin osa on lähtenyt säätämään
maalauksen tuntiveloitusta – korjatakseen mahdollista materiaali käppiä.
Mutta pelkkä tuntiveloituksen rukkaaminen ei ole hyvä, kun se liittyy niin
moneen muuhunkin tekijään.
Seuraava kappale on lainaus maalausnormeista ja – käytännöistä (maalausohjeistosta)
Autoalan Keskusliitto ry (AKL), Autotuojat ry (AT) ja Liikennevakuutuskeskus tekninen yksikkö (LVK) ovat
sopineet maalausnormeista ja – käytännöistä seuraavaa. - 1.11. 2010
1. LASKUTUSPERUSTEET
Osapuolet noudattavat soveltuvin osin
tätä ohjeistoa ja sen liitteitä henkilö- ja
pakettiautojen maalaustöissä ja niiden
laskutuksessa.
Laskentajärjestelmästä
poikkeavan
maalimateriaaliveloituksen maalaamo
ilmoittaa ns. hintakorjauskertoimella
vakuutusyhtiölle ennakkoon, samoin
kuin tuntiveloitusmuutoksen. Materiaalin hintakorjauskerroin vaikuttaa kaikkeen maalausmateriaalin hintaan myös
kohtien 5.3 ja 5.4 materiaalihintoihin.
Materiaalin hintataso on 1.11.2009
ajankohdan taulukkohinta korjattuna

1.7. 2010 sekä 1.1. 2013 voimaan tulleella alv-muutoksella. Kohdissa 5.3,
5.4 ja 5.7.1 laskentajärjestelmä laskee
materiaalihinnat automaattisesti.

Taulukko 1: esimerkki materiaalin hintakorotuksista. Cabakseen on huomioitu 1.11. 2009 materiaalihinta. Tuon
ajankohdan jälkeen vauriokorjaamo tai
automaalaamo on itse saanut määritellä materiaalin hintakorjauksen kertoimen.
Tällä hetkellä Suomessa materiaalikorotukset ovat tasolla 0 – 35%, mitä on
vastaan tullut.
Mutta onko se oikein, että vauriokorjaamo tai automaalaamo siirtää
maalikorotuksen suoraan materiaalikorjaukseen? Kun sisältäähän tuo materiaalin hintakorjauskerroin muutakin
kuin maalia – eikös?
Materiaalikorvaus sisältää mm. seuraavia tuotteita:
- sekoitukseen käytettävät tikut, astiat,
sihdit jne.
- kertakäyttökäsineet / pitkäaikaiset käsineet
- suojaukseen käytettävät paperit,
muovit, yleisimmät teipit, maalarin
makkarateipit
- hiomatuotteet (paperit, villat)
- kiillotustuotteet
- kitit
- pölyliinat
- maalit pohjasta pintaan.

Korotukset maahantuojilla tai jälleenmyyjillä maaleissa ei tapahdu kaikilla
samanaikaisesti ja eivätkä prosenttilukematkaan kaikilla ole samat. Korotuksia voi olla vuodessa yksi tai kaksi kertaa – riippuen toimijasta.
Kun vauriokorjaamo tai automaalaamo
laskee itselleen materiaalin hintakorjauksen, niin siinä tulee ottaa huomioon
kokonaisuus. Kuinka paljon hiomatuotteiden hinta on noussut? tai mikä
kustannus on sekoitukseen käytettävillä kupeilla, sihdeillä jne. on? Mikä on
maalien osuus? Suojausmateriaalit?
Mutta ennen kuin tekee laskutoimituksen, tulee ottaa huomioon jälleen
KOKONAISUUS.

Taulukon 2 esimerkissä on laskettu kuvitteellisilla luvuilla korotus vuodesta
2010 eteenpäin.
Yhteenlasku – on vain laskettu korotus
% yhteen vuodesta 2010 eteenpäin eli
21,5%
Prosenttilasku – on laskettu vuosikorotukseen liittyvää % nousua on verrattu
edellisen vuoden ”todelliseen” hintaan ja nyt mentäisiin 23,3%.
Mutta tärkein asia ei saa unohtua! Tee
aina ilmoitus vakuutusyhtiölle tulevista muutoksista, joka liittyy materiaalin
hintakorjauskertoimeen tai tuntiveloitukseen. ”Paree soon kertoa suoraa,
eikä jäläki kätee”.

Taulukko 1 (Prosentit ovat vain laskentaesimerkki, eivät todellisia)

Taulukko 2

Riku Kangastie, kouluttaja
– Koulutuspalvelu Vaurio
riku@vauriokoulutus.com

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
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.
Tuotteiden saatavuus ja
kehitys – Olemme valinneet
tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet ajan
hermolla”.
Coraväri Oy © 2013

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

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

Osta 3 rullaa Goldflex Softia
-Saat haalarin veloituksetta!
Käytännöllinen haalari
kaikkiin työvaiheisiin!
Koot: M, L, XL ja XXL.

Saatavissa kaikilta
PPG-jälleenmyyjiltä.
Kampanja on voimassa 1.10.-30.11. 2013.

