
Hyvä automaalauksen ammattilainen,

Tehokkaasti toimiva korjausmaalausprosessi 
on kevään ajankohtaisin teema ja tulevien 
vuosien kehitysprojekti. Autojen korjaus-
maalausalan ja vakuutusyhtiöiden yhteinen 
intressi on lyhentää ja tehostaa korjauspro-
sessin kokonais-aikaa.

Alihankintamaalausta tekevän yrityksen on 
vaikeaa yksin toteuttaa tarvittavat muutok-
set, mukaan kehitystyöhön tarvitaan myös 
peltikorjaamot ja merkkiliikkeet joista työt 
maalaamoihin saapuvat. Tässä töiden ja-
kaantuminen tasaisesti käytettävissä olevan 
työtuntien ja resurssien mukaan on avain-
asemassa. Liian useassa korjausmaalausta 
suorittavassa yrityksessä työkiireet keskitty-
vät tiettyihin viikonpäiviin, töiden epäsään-
nöllisen saapumistahdin takia. Tässä on en-
simmäinen selkeä kehityskohde.

Työtilausten ja työaikojen seurantajärjestel-
mä voi osaltaan yhdessä toteutettavien mui-
den työskentelytapojen muutosten kanssa 
luoda erinomaisen pohjan menestykselle.

PPG ProcessManager on autojen vaurio-
korjauksen parissa työskentelevien yhteinen 
työkalu. ”ProMa” on työtilausten- ja työ-
aikojen seurantajärjestelmä sekä materiaali-
kulutuksen, varaston ja tilausten hallintajär-
jestelmä.

Sen lisäksi, että maalaamo itse hallitsee töi-
den kulkua reaaliaikaisesti, myös asiakkaat 
(=peltikorjaamot) voivat tehdä työtilauksia 
maalaamoon ja kaikki valtuutetut voivat seu-

rata töiden etenemistä. Samalla ProMa tal-
lentaa mm. kokonaistyöaikaa ja työkohtaista 
aikaa sekä materiaalikulutusta yritysjohtajan 
käyttöön. 

ProMasta saadaan raportteja esim.
- käyttöasteesta
(työtunnit / läsnäolotunnit)
- tehokkuudesta
(laskutetut tunnit / työtunnit)
- tuottavuudesta
(käyttöaste x tehokkuus)
- materiaalikatteesta
(saatu materiaalikorvaus /
käytettyjen materiaalien hinta)

ProMa:n avulla maalaamo seuraa helposti 
töiden saapumista, etenemistä prosessissa 
ja valmistumisia. Missä vain olet, on ProMa 
aina käytettävissäsi.

Proman avulla on myös mahdollista auto-
matisoida varaston hallintaa ja tilausrutii-
neja. Lue lisää PPG Process Managerista 
nettisivuiltamme coravari.fi/proma, ja kysy 
esittelyä PPG edustajaltasi.

Hyvää kevättä ja antoisia lukuhetkiä,
Suomen Automaalikeskus
CoraRefinish Oy

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
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Kalvolan Vuoden Yrittäjänä palkittiin 
Hämeväri Oy:n yrittäjä Jari Vainio. 
Palkitseminen tapahtui Kalvolan ja 
Rengon Yrittäjien yhteisessä Yrittä-
jäjuhlassa Kutilan työväentalolla Kal-
volassa.
 
Jari Vainio kertoo kasvaneensa isänsä 
automaalaamossa. Ja omasta auto-
maalaamosta hänkin haaveili, mutta 
ajautui automaalikauppiaaksi. 
 
Automaalikauppa sai alkunsa kun 
neljä Hämeenlinnan seudun auto-
maalaamoa perusti turenkilaisen 
Rauno Aaltosen aloitteesta Hämeväri 
Oy:n. Yritys alkoi myydä automaaleja 
ja autojen maalaamiseen liittyviä tar-
vikkeita vuonna 1987. Jarin isä Raimo 
Vainio oli yksi perustajaosakkaista. 
Jari omien sanojensa mukaan joutui 
yritykseen värikauppiaaksi ja sillä tiel-
lä hän on edelleen. Jarin veli, Jukka, 
lähti pyörittämään perheen auto-
maalaamoa.

 
Hämeväri alkoi myydä Cora Väri Oy:n 
maahantuomia PPG-maaleja. Uuden 
maalimerkin myynti oli aluksi työläs-
tä; saada asiakkaat vakuuttuneiksi 
uuden tuotteen erinomaisuudesta. 
Jari kertoo, että 1990-laman aikaan 
automaalimarkkinoilla pelimerkkejä 
jaettiin uudelleen ja PPG alkoi saa-
da jalansijaa. Nykyisin Cora Refinish 
Oy:n PPG-maalituotteet ovat alan 
markkinajohtaja Suomessa.
– Hyvät tuotteet, sävytarkkuus on 
hyvä, ja hinnaltaan kilpailukykyiset, 
Jari tiivistää syyn merkin menestyk-
seen.
 
Jari Vainio tuli Hämeväri Oy:n osak-
kaaksi vuonna 2001 ja vuonna 2006 
yritys siirtyi kokonaan hänen omistuk-
seensa. Tänä päivänä yritys on yksi 
suurimmista Cora Refinishin edusta-
jista Suomessa. Jari Vainio myy tuot-
teita yksinomaan ammattilaisille eli 
automaalaamoille. Hänen myyntialu-
eensa käsittää Kanta-Hämeen lisäksi 

osaksi Hyvinkään seutua ja Etelä-Pir-
kanmaata. Alueella Hämevärin asiak-
kaana on noin 20 isoa maalaamoa ja 
saman verran pienempiä. 
 
Suomessa on perinteisesti paljon 
pieniä automaalaamoja. Nyt on ha-
vaittavissa merkkejä alan keskittymi-
sestä. Autokaupat ovat perustaneet 
omia maalaamojaan.

– Alalla on tapahtumassa myllerrys, 
sekä automaalamoissa, että väri-
myynnissä. Uudelleenjako on tulossa, 
Vainio ennakoi.
 
Työnjako yrityksessä on, että Jarin 
vastaa myynnistä ja varastosta ja 
vaimo Virpi Vainio yrityksen talous-
hallinnosta ja paperitöistä. Yhteistyö 
päämiehen, Cora Refinishin kanssa 
on erinomaista, se tukee hyvin myyn-
tityötä kentällä. Maahantuoja tarjoaa 
koulutusta ja työnäytöksiä niin myyjil-
le kuin maalien loppukäyttäjille, myös 
automaalamoissa paikan päällä.
 

Jari Vainio esittelee PPG-värejä vel-
jensä Jukan yrityksen, Vainion Auto-
maalaamon, tiloissa.

Jari Vainio esittelee spektrofotomet-
riä, jolla voidaan määrittää automaa-
lin sävy tarkasti.

Automaalausopit kulkevat isältä po-
jalle. Jari Vainion isoisän, maalari-
mestari Yrjö Vainion mestarikirja vuo-
delta 1949.

PPG värikauppias palkittiin Kalvolassa

Jari Vainio. Kuva Jouni Lehtonen.

Make it happen. With PPGMake it happen. With PPG

D8173 Premium UHS Kirkaslakka
Uusi edistyksellinen kirkaslakka PPG:ltä

www.ppgrefi nish.com

PPG:n uusi UHS kirkaslakka D8173 on ihanteellinen valinta 
maalaamoille, jotka vaativat nopean, yksinkertaisen ja 
tuottavan ratkaisun.

 

PPG. OEM- valmistajien ja maalaamoiden valinta.

D8173 Premium UHS Kirkaslakka
Uusi edistyksellinen kirkaslakka PPG:ltä
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Esko Tulokainen työskentelee Por-
voon kupeessa Kerkkoossa sijaitse-
van Danin Huolto ja Rengas Oy:n 
maalaamon vanhempana maalarina.  
Mm. moottoripyöräenduroa har-
rastava Esko on johtaja Dan Nord-
strömin luottomies. Hän saavutti 
eläkeiän viime kesänä, mutta Danin 
helpotukseksi Esko päätti vielä jatkaa 
työuraansa. 

Esko aloitti työskentelyn automaala-
rina jo 14 vuotiaana, eikä vieläkään yli 
50 vuoden työuran jälkeen malttanut 
lopettaa. Mikä sai sinut jatkamaan 
Esko? - No, kun meille vaihdettiin 
toissa keväänä nämä PPG Envirobase 
automaalit, niin maalaaminen muut-
tui taas niin helpoksi ja mukavaksi, 
etten malttanut jäädä pois, naureske-
lee Esko, ja vakuuttaa – totta se on!  

Olen Kinnusen Kari. Aloitin Cora 
Refinish:illä 18. 6. 2012. Toimin Etelä-
Suomen aluepäällikkönä, siis asia-
kasvastuullisena myyntiedustajana ja 
teknisenä tukena Etelä-Suomen alu-
eella.  Asun Lohjalla ja päätoimipaik-
kani on Vantaa.  Alueeni ”yläraja” on 
suunnilleen Turku-Hämeenlinna-Lah-
ti-Kouvola-Lappenranta.

Moni teistä tietää minut entuudes-
taan, osan teistä olen tavannut tänä 
aikana mitä olen ehtinyt jo kentäl-
lä työskennellä, ja lopuille ajattelin 
esittäytyä nyt.  Olen 34-vuotis ja am-
matiltani erikoismaalari. Harrastan 
lumilautailua, thai boxingia, juoksua 
(mm. 3 puolimaratonia juossut), rulla-
luistelua, kaukalopalloa, käyn salilla, 
pyöräilen ja tietysti kaikkea autoihin, 
moottoriurheiluun liittyvää.

Maalauksen olen aloittanut 15-vuo-
tiaana maalatessani isäni vanhakop-
paisen Escortin vanhempieni auto-
tallissa.  Armeijassa ollessani ja sen 
jälkeen työskentelin vuoden pienes-
sä automaalaamossa tehden töitä 
aina pohjasta pintaan asti. 

Tämän jälkeen menin kännykkämaa-
laamoon (VTG Worldwide Oy),  joka 
toimi Nummelassa.  VTG:llä neljän 
vuoden aikana toimenkuvaan kuului 
kaikkea aina hionnasta maalaus ro-
botin ohjelmointiin ja tuotantopääl-
likön sijaisuuteen asti. Tuon neljän 
vuoden aikana ehdin käydä Califor-
niassa Costa Mesassa perustamassa 
ja käynnistämässä tuotannon. Tämä 
oli suuri haaste nuorelle kaverille, kun 
lähtökohtana oli tyhjä halli johon piti 
tehdä maalaamo, kynäruiskutuspai-

kat, pakkaamo, varasto jne.  Homma 
saatiin kuitenkin kunnialla päätök-
seen ja suurin yksittäinen projekti 
joka siellä tehtiin, oli 10.000 kpl NFL- 
logoilla varustettua kännykän kuorta.

Tämän jälkeen oli uusien haasteiden 
aika,  joten päätin käydä työn ohella 
2-osaisen koulutuksen markkinointi- 
instituutissa ja perustaa oman yrityk-
sen.  Tällöin olin 23v ja elettiin vuotta 
2002. Alkupääoman ollessa tiukilla, 
niin päätin tehdä itse hallin, ja ostin 
käytetyn maalauskammion,  jonka 
myös purin ja kasasin.  Hallilla lähes-
tulkoon kaikki on itse tehtyä aina sok-
keli/lattia valusta paineilmaverkkoon 
asti, lukuun ottamatta kattotuoleja ja 
ikkunoita, jotka vain asensin.  Joten 
kokemusta löytyy aika laajalti kaiken-
laisista asioista.

Yritystä pyöritin vuoteen 2011 kesä-
kuuhun asti täysipäiväisesti kunnes 
jälleen oli uusien haasteiden aika 
ja hain Autodentille työnjohtajaksi. 
Sain paikan ja tein siellä työnjohtajan 
tehtäviä ja vakuutusyhtiön vahinko-
tarkastuksia. Näitä hommia tein aika 
tarkalleen vuoden päivät kunnes en-
nestään tuttu Haverisen Teemu asteli 
maalaamoon sisään ja keskusteluissa 
heräsi kiinnostus tarjolla olleesta työ-
tehtävästä Cora Refinish Oy:ssä.  Sillä 
tiellä nyt ollaan. 

Olen käytettävissänne - 
minut tavoittaa numerosta
040-900 6548.
 
Pikaisiin tapaamisiin! 

Henkilökuva – Esko Tulokainen

Etelä-Suomen uusi avainasiakaspäällikkö esittäytyy

Pihalla oli kalustoa kuin kelkkanäyttelyssä.

Rasittunet lihakset sai treenin jälkeen
hierottua kuntoon ulkoporealtaassa.

PPG Kilpakelkkaleiri

Moottorikelkalla kilvanajoa harras-
tavat Coran asiakkaat pääsivät tes-
taamaan kalustoa ja pohjustamaan 
ajokuntoa viikolla 50 Levin Coranpe-
sässä pidetyllä leirillä. Tänä talvena 
lunta olikin jo erinomaisen runsaasti 
ja parhaimmille kertyi testikilometre-
jä jopa noin 800 km. 

Mukana sellaisia kelkkailun nimimie-
hiä kuin Joni Gustafsson (Kelkka-
kunkku 2012 yleiskilpailun voittaja), 
Mika Gustafsson (Kelkkakunkku 2012 
Legendat, hopea), Albert Nordström 
(2012 SM-enduro, juniorit, hopea), 
sekä muita kilvanajoa harrastavia 
kelkkakuskeja kaikkiaan 7 henkeä.

Harjoittelu ei mennyt hukkaan. MK-
Sprint Soinin osakilpailussa Joni ajoi 
Pro -luokan kakkoseksi ja Mika M40 
luokan kolmanneksi. Sodankylän osa-
kilpailussa Mika ajoi M40 luokan voit-
toon. Joni sortui ehkä liikaan yrittämi-
seen joka johti pariin kuperkeikkaan 

ja lopulta kuudenteen sijaan mikä se-
kin on upea tulos Pro-luokassa. Siitä 
GRT-Team on jatkanut menestyksek-
käästi palkintopallisijoja ja pokaaleja 
kahmien. 

Allun kausi alkoi Paljakan SM kelk-
kaenduron junioriluokan hopeasijal-
la ja jatkui voitolla Kiteen Sprintissä 
ja Karstulan endurossa. Toivotetaan 
PPG kuskeille onnea ja menestystä 
koko kaudelle!

Coran verkostoitumisenduro 
viikolla 15

Viikolla 15 Cora järjestää yritysjohta-
jille suunnatun kelkkasafarin, jolloin 
verkostoidutaan ajaen noin 1.200 km 
Lapin upeissa maisemissa Leviltä Kil-
pisjärvelle, josta Saariselälle ja paluu 
Leville. Ryhmä on jo täysi, mutta jos 
mukaan lähtö kiinnostaa, niin ota yh-
teyttä edustajaamme peruutuspaik-
koja tai ensi kertaa varten. Kusti mietteissään.
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Pitkäaikaisen Coran yhteyshenkilö Soren Kroghin siirryttyä 
yrittäjäksi Nexa ja Selemix jälleenmyyjäksi Tanskaan, sekä 
hänen esimiehensä myyntijohtaja Alexander Albrechtin 
siirtyessä PPG Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Skandinavian 
varainhoidon valvojaksi, on Skandinavian alueelle nimitet-
ty uusi myyntivastuullinen johtaja.

Torben on ollut PPG palveluksessa johtajana rakennus-
maalipuolella Tanskassa vuodesta 2010 ja saanut aikaan 
erinomaisia tuloksia rakennusmaalikaupan kehittämises-
sä. Ennen PPG:n palvelukseen siirtymistään Torben on 
hankkinut kokemusta johtotehtävissä useissa eri firmoissa. 

Perjantai 30.11. 2012 aamu valkeni 
erittäin tuulisena, iltaa kohden oli 
odotettavissa myös sankkaa lumisa-
detta ja tuulen ennustettiin yltyvän 
myrskylukemiin asti. Tämä ei kuiten-
kaan automaalien ammattilaisten 
mieltä painanut, koska illalla oli lähtö 
jo perinteeksi muodostuneelle ”Po-
rin pikkujouluristeilylle” Turusta Tuk-
holmaan aina niin arvokkaalla Silja 
Europalla.

Noin kolmisenkymmentä PPG am-
mattilaista tapasi toisensa hyvissä 
ajoin lähtöpäivänä Cora Refinsh Oy:n 
Porin toimipisteessä. Liikkeessä heil-
lä oli aikaa tutustua Coran tuotevali-
koimaan sekä henkilökuntaan ennen 
lähtöä kohti Turun satamaa.  Matkaan 
päästiin Porin Linjojen laadukkaalla 
Lahdessa valmistetulla Eagle-turisti-
bussilla, myös auton linjakilvessä ko-
meillut teksti ”PARASTA PORISTA” 
lupaili jälleen onnistunutta matkaa. 

Niinhän siinä sitten taas kävi, matkal-
la syötiin mennessä sekä tullessa hy-
vin Silja Europan tasokkaassa buffet- 
ravintolassa, vietimme yhteistä aikaa 
keskustellen kuluneesta vuodesta 
sekä tulevista tapahtumista käyttäen 

hyödyksi laivan tarjoamia palveluita 
aina aamun pikkutunneille asti.

Lauantai-aamuna pääsimme lepuut-
tamaan tanssijalkoja sekä äänihuulia 
kannelle 12, Silja Europan sauna-
osastolle Cora Refinishin tilaamiin 
VIP-saunoihin, sekä katselemaan 
porealtaasta käsin lasin takaa upeita 
rentouttavia sekä osittain keikkuvia 
merimaisemia. Voiko joulukuu enää 
paremmin sekä paremmassa seuras-
sa alkaa.

Tottahan se on että me järjestimme 
matkan, mutta suurin kiitos kuuluu 
teille Asiakkaamme, että Te tulitte ja 
teitte tämän matkan läsnäolollanne 
taas yhdeksi muistoksi sekä mieleen 
painuneeksi tapahtumaksi vuodelle 
2012. 

Kiittäen kaikesta Silja Europalla viete-
tystä yhteisestä ajasta! Jani Salminen 
& Jarno Miikkulainen

Kuvassa vasemmalta Cora Refinish toimitusjohtaja Tom 
Sandell, PPG Financial Controller Alexander Albrecht, 
PPG Scandinavia Market Manager Torben Beck ja Cora 
Refinish myyntipäällikkö Rauno Huopainen.

Toimitusjohtaja Tom Sandell (vas) ja PPG Scandinavian 
aluejohtaja Torben Beck paiskaavat kättä sovittuaan 
vuoden 2013 yhteistyömuodoista ja tavoitteista.

Cora Refinish - Pori pikkujouluristeily

PPG Scandinavialle uusi johtaja Torben Beck

Torben Beck’in nimitys “Market Manager Refinish Scandinaviaksi” astui voimaan syyskuun 1. päivänä 2012. 

D8173 Premium UHS kirkaslakka
Erittäin nopea, kirkas ja hyvin tasoittuva lakka samalla kovetteella kuin DP4000.
 
Purkki siellä toinen täällä, jokaisella tuotteella omat kovetteet. Tuttu tilanne 
maalinsekoitushuoneessa? Maalaamon maalinsekoitushuoneessa astioiden 
ja purkkien määrä on tavoitteena pitää mahdollisimman pienenä. DP4000 
märkää-märälle pohjamaalin kanssa uusi PPG D8173 kirkaslakka mahdollistaa 
yhden kovetteen käytön – kovete D8302 ja ohenne D8714 käy kaikkiin normaa-
leihin korjausmaalauksiin pitkän 40 min käyttöajan vuoksi. 
 
Pilottikäyttäjien kokemukset:
- D8714 ohenteella nopea kuivuminen 14min 70ºc ja maalaustyön viimeistelyn 
nopeus lisää maalaamon läpimenoa. Kuitenkin lakalla on pitkä käyttöaika 40 
min.
- Pölyhiukkasten ja sulatusrajojen kiillottaminen helppoa, kun sen suorittaa 
vuorokauden sisällä lakkauksesta.
D8173 lakka on kirkasta kuin lähdevesi, ja näin ollen ei aiheuta vääristymiä vaa-
leissakaan sävyissä.
 - Lakan ruiskuttamisen helppous ja pinnan lähes lasimaisuus mahdollistavat 
erinomaisen lopputuloksen.

ADS-haihdutin Uniteq Air Dry System 

TEQ ADS ATEX
ADS-haihdutin on kehitetty yhdessä tunnettujen automaalivalmistajien kanssa. 
Lopputulos on hyvä ja tehokkaasti toimiva haihdutusjärjestelmä sekä vesi- että 
liuotinohenteisille maaleille.
 
 “Tyynessä ilmassa pyykki kuivuu hitaasti. Tuulessa pyykki kuivuu nopeammin 
johtuen turbulenttisen ilmavirran haihdutusvaikutuksesta”.

Sama tapahtuu maalauskammiossa, jossa ilma virtaa suoraviivaisesti katosta 
lattian poistokanaviin. Ilmavirta tuskin koskettaa auton pintaa, mikä onkin ihan-
teellista ajatellen ruiskutusvaihetta. Haihdutusvaiheessa ilmavirran kuitenkin 
tulisi pyyhkiä maalattua pintaa. 

Sivusta tuleva puhallus saa aikaan turbulenttisuuden ja ilmavirta koskettaa 
pintaa saaden aikaan tehokkaamman haihtumisen myös alaosissa ja katveis-
sa. Menetelmällä kuivausaika lyhenee ja läpimeno nopeutuu jopa 35% mikä 
merkitsee enemmän maalattuja töitä päivässä sekä suurta lämmitysenergian 
säästöä. 

Järjestelmä toimitetaan asennusvalmiina pakettina sisältäen kaiken asennuk-
seen tarvittavan. Laitteisto on ATEX-hyväksytty. 

Lisätietoja saa edustajiltamme.

UNIVERSAL KITTI A730
PPG tuo markkinoille uuden ”merkkikitin” UNIVERSAL KITTI A730
Olemme testauttaneet kittiä useammassa kymmenessä automaalaamossa
ja järjestäen kitti on saanut pelkkiä kehuja.
”ei ole reikiä ja voi helposti hioa vielä useammankin päivän jälkeen”
Tarjoamme nyt PPG:n kittiä tutustumistarjouksena kampanjahintaan.
Kampanjahinta 14,76€ Alv 0%
Tilauskoodi A730/E2K

UUTUUS!

KAMPANJA!

UUTUUS!
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Lokakuussa Cora Refinish järjesti 
Pohjois-Savon Ammattiopistolla Sii-
linjärvellä raskaan kaluston maala-
reille suunnatun maalauskurssin, jolle 
osallistui monia maalauksen ammat-
tilaisia. Kahden koulutuspäivän aika-
na paneuduimme Delfleet -ja Sele-
mix tuoteuutuuksiin, sekä tuotteiden 
oikeaan käyttöön. Delfleet uutuus-
tuotteina kurssilla oli märkää-märälle 
pohjamaali F4942. Selemix -tuote-
valikoima on hyvin laaja, sideainetta 
vaihtamalla voidaan värilinjastosta 
tehdä monen tyyppisiä 1K ja 2K maa-
leja, tai Direct to Metal -maalia, jossa 
on pohjamaali ja pintamaali samassa 
tuotteessa. Maalarin suusta ensikom-
mentit olivat:
”Ompas tämä helppo ruiskuttaa ja 
pinta on kuin pintamaalin jälkeen”.  

Kurssin toinen päivä oli Selemix-
tuotteisiin tutustumista. Selemix-tuo-
teperhe oli monille kursseille tulleille 
tuntematon. Selemix-tuotevalikoima 
on hyvin laaja, sideainetta vaihtamal-
la voidaan värilinjastosta tehdä 1K- 
tuotetta tai Direct to Metal-maalia, 
jossa on pohjamaali sekä pintamaali 
samassa tuotteessa. Selemix-tuote-
valikoima antaa laajat mahdollisuu-
det, täyttäen tarkat laatuvaatimukset 
sekä mahdollistaen kustannustehok-
kaan työskentelyn. Kurssilla pereh-
dyimme yksinkertaisiin ja tehokkaisiin 
maalausmenetelmiin. Kuvassa Auto-
maalaamo HK-Auton Heikki Kekäläi-
nen on ruiskuttamassa kuorma-auton 
runkoa Selemix DTM-maalilla. 

Kiitoksia kurssin järjestelyistä koulun 
edustajille, Reijo Käpyaholle ja Ilkka 
Heiskaselle!

Selemix tuotteista lisätietoa saat 
tilaamalla esitteen: cora@coravari.fi 
sekä aluemyyntipäälliköiltä.

Kuvassa Delfleet-tuotteisiin saa
tuntumaa Pohjolan Matkojen 
maalari Henry Louejoki.

Yritysjohtajan erikoisammattitut-
kintoon valmistavaan koulutukseen 
osallistuneiden Cora Akatemian 1. 
kurssin luokkakokous pidettiin 26.10. 
Porissa. Osallistujia oli 10 kpl, Tilai-
suudessa oli alustamassa Cora Aka-
temiasta Mercurin kouluttaja Ville 
Lintula ja ”rehtori” Jarmo Tuovinen. 
Ohjelmassa oli tutustuminen Auto-
maalaamo ja Kolarikorjaamo Selivaa-
ra Oy:n tiloihin ja toimintaan ja yleistä 
keskustelua maalaamoyritystoimin-
nasta. Antti Selivaaralla on vuoden 
2010 lopulla valmistuneet, tarkoi-
tukseen suunnitellut, 750m2:n tilat, 
7 hengen henkilöstö ja nykyaikainen 
johtamis- ja toimintamalli. 

Antti Selivaara harjoittaa voimak-
kaasti kasvavaa ja esimerkillistä au-
tomaalaamotoimintaa. Antti esitteli 
avoimesti tilojen lisäksi toimintamal-
linsa, esim. asiakashankintatapojaan, 
myyntiargumenttejaan sekä kirjallisia 
alihankintasopimusmalleja. 

Samalla saatiin tutustua Selivaaran 
itse suunnittelemaan ja valmistutta-
maan maalaamon tilausten- ja töi-
denohjausjärjestelmään. Selivaaran 
AhmaPro on työn kulun seuranta-
järjestelmä, joka perustuu älypuhe-
limeen asennettavaan ohjelmistoon 
ja auton mukana kulkevan RFID -tun-
nistetarran lukemiseen. Kun työtilaus 
kirjataan peltikorjaamossa, niin Seli-

vaara saa arvion siitä koska ja minkä 
kokoinen työ on tulossa. Aina kun työ 
vaiheittain etenee, niin koodi luetaan 
ja kaikki asianomaiset näkevät reaa-
liajassa valmistumiseen saakka missä 
vaiheessa työ on menossa. 

Luokkakokous oli erittäin hedelmäl-
linen, illan mittaan jopa ainutlaatui-
nen. Kiitos Antille vielä kaikkien puo-
lesta!
Lisätietoja Cora Akatemian
valmennuksista: 
Jarmo Tuovinen, 040-900 6521
Lisätietoja AhmaPro tilaustenhallinta-
ohjelmasta: 
Antti Selivaara, 040-508 3073

PPG Delfleet / Selemix raskaan kaluston koulutus 8.-9.10. 2012 Siilinjärvellä

Cora Akatemian luokkakokous Porissa 

Cora Refinish järjesti Turun Ammatti-instituutissa PPG 
kurssin, jolle osallistui 20 maalauksen ammattilaista sekä 
alan tulevia ammattilaisia. Koulutuspäivän aikana paneu-
duttiin PPG Envirobase-, DP4000-, ja DP3000-tuotteiden 
oikeaan käyttöön. Envirobase häivytystekniikka, 3-kerros-

maalausmenetelmät ja mattalakkaukset herättivät myös 
ansaittua mielenkiintoa osallistujissa. Erityiskiitokset kou-
lun edustajille Mikko Lisiselle ja Hermanni Saloselle, sekä 
Turun Kymppipalvelu Oy:n väelle järjestelyistä.

PPG tarjoaa tehokkaan ja kompaktin tuotevalikoiman 
kaikkiin automaalauksen tarpeisiin. Myös muut välineet, 
kuten kartat, ohjelmistot ja sävyntunnistuslaite ovat mark-
kinoiden huippua.
 
Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää 
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja 
välineiden tehokkaan hyödyntämisen maalaamon tuot-
tavuus ja läpimenonopeus pääpainoalueina. Koulutuksen 
avulla maalarit helpottavat omaa työtään varmistamalla 
tuotteiden optimaalisen käytön ja onnistumisen heti en-
simmäisellä 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 veloituksetonta!
Hinnat kattavat materiaalikulut:
- 2pv kurssi 240,- sis. 2 x lounas, kahvit, majoitus ja illallinen
- 1pv kurssi 110,- sis. 1 x lounas, kahvit

PPG kurssi 23.11. 2012 Turussa

Kevään koulutukset

Päivät ja paikkakunnat:

Pvm  Paikka Kouluttaja Aihe
21. - 22.3. Tampere/TAKK  Jani Salminen  Envirobase&Deltron
22.3. Mikkeli/ESEDU Kari Soininen Envirobase&Deltron
12.4. Rajamäki/TTS Teemu Haverinen Envirobase&Deltron
18. - 19.4. Tampere/TAKK Jani Salminen Nexa Aquabase Plus
24.5. Tampere/TAKK Jani Salminen Delfleet

SATA Anti dust Jet – 
Antistaattinen puhalluspistooli
Muoviosat varautuva erittäin helposti sähköstaattisesti, 
jonka seurauksena muovi alkaa vetää puoleensa pölyhiuk-
kasia ja sen pinta pölyyntyy. Virheettömän lopputuloksen 
varmistat käyttämällä uutta SATA Anti dust Jet puhallus-
pistoolia. Pistoolin ilmavirta puhdistaa osat pölystä, lisäk-
si pistoolin avulla voidaan poistaa muovin sähkövaraus, 
jonka seurauksena pöly ei enää keräänny kohteen pin-
nalle. Pistoolilla voi varauksia purkaa, jopa 50 cm päästä 
kohteesta, mikä tekee sen käyttämisestä nopeaa. Kevyen 
rakenteensa ansiosta SATA Anti dust jet sopii myös pit-
käkestoiseen käyttöön esimerkiksi valmistavassa teolli-
suudessa. Puhalluspistoolista on saatavilla myös EX1 ja 2 
tasojen räjähdysvaarallisessa ympäristössä käytettäväksi 
hyväksytyt versiot. Tilausnumero 189118, ovh 5.202,- UUTUUS!
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Nykypäivänä korjausmaala-
ukseen tulevissa ajoneuvoissa 

joutuu usein tekemisiin erilaisten 
maalattavien materiaalien kanssa. Muo-

vi on näistä materiaaleista ehkä yleisin, sekä 
vaativin työstää jotta päästäisiin mahdollisimman 

hyvään lopputulokseen. Kuten kaikissa maalaustöissä 
pinnan huolellinen esikäsittely on avain onnistuneeseen 
lopputulokseen. PPG on kehittänyt maalareille onnistu-
neen lopputuloksen toteuttamisen helpottamiseksi uu-
den muovin esikäsittelymenetelmän sekä tuotteen D8434.

Matka onnistuneeseen lopputulokseen lähtee muovin 
laadun tunnistamisesta sekä sen toteamisesta onko muovi 
jo mahdollisesti tehtaalla pohjustettu valmiiksi.

1. Tunnista, jos muoviosa toimitetaan pohjamaalattuna. 
Useat valmistajat toimittavat muovivaraosia, jotka vaativat 
pintamaalausta, mutta ne on pohjamaalattu jo tehtaalla.

2. Tunnista muovilaatu, josta osa on valmistettu. 
Kierrätystä varten valmistajat ovat velvoitettuja merkkaa-
maan muovit. Merkinnät on yleensä tehty painamalla ly-
hyt merkkijono muoviosan sisäpuolelle. Erityyppiset muo-
vit voivat vaatia erilaisen maalausprosessin. Joitakin PE 
(polyethylene) laatuja pidetään soveltumattomina maa-
laukseen ilman erityistä esikäsittelyä. Jotkin muovit ovat 
liuotinherkkiä (esim. polystyreeni, jota käytetään esim. 
maastoautojen vararengaskoteloissa). Ne sulavat ja vää-
ristävät lopputulosta normaalilla maalausmenetelmällä. 
Nämä vaativat vesipohjaisia puhdistusaineita ja pohja-
maaleja.

Muovin pohjustus

Kun muovityyppi sekä mahdollinen pohjamaalaustarve on tunnistettu, voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa apuna
oikean pohjustusmenetelmän valintaan kyseiselle muoville:

Lyhenne Muovi Puhdistus
Staatti-
suuden
poisto

Muovipohjamaali Märkää-märälle 
pohjamaali Pintamaali

Maksimi 
uunitus-
lämpö

PP Polypropylene D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 D8077/8 tai 

D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

EPDM
Ethylene Propylene 
Diene Modified D8434/

Scotchbrite D846 D820/ D8420 D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

TEO
Thermoplasic Olefin 
(Polypropylene) D8434/

Scotchbrite D846 D820/ D8420 D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PE Polyethylene Ei maalattavissa

ABS
Acronitrile Butadiene 
Styrene D8434/

Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 
D8077/08

D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PUR Polyurethane D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

RIM

Reaction Injection 
Moulding 
(Polyurethane)

D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

Ilma-
kuivaus

PBT
Polybutelene 
terethalate D8434/

Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 
D8077/08

D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PC Polycarbonate D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PVC Poly Vinyl Chloride D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PA Polyamide (Nylon) P273-1333/ 
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

PPO Phenyl Polyoxide D8434/
Scotchbrite D846 D820/ D8420 tai 

D8077/08
D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

60ºC

GRP
Glass Reinforced 
Plastic D8434/

Scotchbrite D846 D8077/8 tai 
D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

50ºC

SMC

Sheet Moulded 

Compound
D8434/

Scotchbrite
D846

D8077/8 tai 

D8501/5/7

Deltron Progress 
tai Envirobase HP 
& UHS Kirkaslakka

50ºC

Ennen kuin muoviosa maalataan, tulee huomio kiinnittää osan pesuun ja mahdolliseen mattaushiontaan. Tämä työvaihe 
tulee suorittaa erityistä huolellisuutta noudattaen. PPG:n menetelmä maalattaessa uutta pohjustamatonta muovia koos-
tuu muutamasta todella tärkeästä työvaiheesta. 

1. Käytä D8434 Muovipinnan puhdistusainetta (ei liuotin herkille pinnoille). Sekoitussuhde 1:1 veden kanssa, käytä kupari 
schotchbriteä kevyesti karhentamaan ja puhdistamaan muovia.

2. Huuhtele puhtaalla vedellä. Jos vesi helmeilee pinnalla 
toista ensimmäinen vaihe.

Vaatii
uudelleenpuhdistuksen

Voidaan
jatkaa esikäsittelyä

Kun vesi ei enää helmeile paljaan muovin pinnalla voidaan 
siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. 

3. Kuivaa muovi imukykyisellä liinalla

4. Levitä D846 antistaattinen pesuneste muoville. Aine 
poistaa pölyn ja vähentää staattista sähköä. Käytä yhtä 
nukkaamatonta Finixa-liinaa levittämään antistaattinen 
aine ja toista puhdistukseen. 

5. Ruiskuta yksi märkä kerros muovintartuntapohjamaalia paneelille käyttäen soveltuvaa tuotetta D820/D8420 tai 
D8077/08. HUOMAATHAN!! Ohut, mutta täysin märkä kerros on välttämätön tarvittavan tartunnan varmistamiseksi.

Anna muovitartunnan haihtua käyttöohjeen mukaisen 
ajan ennen Greymatic väli värin D8077/8 tai D8501/5/7 
ruiskuttamista. Näitä ohjeita noudattaen muovimaalauk-
sen lopputulos on varmasti kestävä, eikä maalin irtoamis-
ongelmia enää esiinny.
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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

 

Taitto: www.casamedia.fi

KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi 
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita 
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista 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 yhteis-
työkumppaneiksi suuria 
toimijoita, joilla on vahva 
tuotekehitys ja ”sormet ajan 
hermolla”. 

Coraväri Oy © 2013

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookkiin:

PPG UHS-kampanja

Pakettihinta: 225€ alv 0%

Pohjamaali ja kirkaslakka yhdellä kovettajalla
Tilaa nyt kampanjaedun turvin yhdellä kovettajalla toimivat kirkaslakka ja pohjamaali. 
Täyttää PPG:n korkeimmatkin vaatimukset ja on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. 

Täydellinen valinta maalaamoille, jotka vaativat nopean, yksinkertaisen ja tuottavan ratkaisun.

D8173 - UHS Kirkaslakka
D8302 - UHS Kovettaja

DP4000 - 2K wet on wet pohjamaali

Tilauskoodi: PPGKAMP1

Tuote:  Astia Seos:   
D8173  Kirkaslakka 5L   3
D8302   UHS Kovettaja 2,5L 1

Tilauskoodi: PPGKAMP2

Tuote:                              Astia  Seos:   
D8505   Pohjamaali 3L 4              
D8302   UHS Kovettaja 2,5L 1

Tilauskoodi: PPGKAMP3

Tuote:  Astia 
D8173 Kirkaslakka 5L                    
D8302   UHS Kovettaja 2,5L 
D8505   Pohjamaali 3L

Kampanja on voimassa 18.2.2013- 30.4.2013. Kaikki hinnat alv 0%. Kampanjatuotteet saatavina PPG-myyjiltä kautta maan.

Pakettihinta: 365€ alv 0%

Pakettihinta: 255€ alv 0%


