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Energiankulutus kuriin
prosesseja kehittämällä
Vauriokorjausalaa koskevat samat talouden muutostekijät, joiden vaikutuksia asiantuntijat ympäri maailman yrittävät nyt arvioida ja
ennustaa mahdollisimman hyvin. Tarkkaa tietoa tuskin on kellään,
mutta perusteltu oletus on, että esimerkiksi energiakustannusten kasvu
tulee jatkumaan entisestään. Sähkön, öljyn, maa- ja nestekaasun hintamuutokset näkyvät jo nyt merkittävästi kohonneina käyttökustannuksina vauriokorjaamoalalla. Näihin ulkoisiin muutostekijöihin on meidän
vaikea vaikuttaa, mutta omaan tekemiseemme sen sijaan voimme.
Hyödynnämmekö kaikki tiedossa olevat hyviksi todetut ratkaisut ja
niiden tuomat edut ja säästöt? Olemmeko rohkeasti suunnannäyttäjiä ja
tienraivaajia ja otammeko innolla uudet ratkaisut käyttöön? Tulevaisuuden voittajia tulevat olemaan ne yritykset, jotka kehittävät toimintojaan ja nauttivat uusien ratkaisujen tuomista eduista ja hyödyistä
ensimmäisenä. Tekemällä asiat kuten aina ennenkin siirrymme kilpailussa itseasiassa taaksepäin, koska maailma ympärillämme muuttuu.
Työmenetelmiä, laiteratkaisuja ja tuotevalikoimia on hyvä katsella kriittisesti määräajoin. Mikä on maalauskammiomme käyttöaste, ja miten
me sitä käytämme? Miten voimme vaikuttaa käytettyyn energiamäärään
hallitsemalla ja pienentämällä sitä? Miten voimme säästää käyttökustannuksissa tekemällä työt nopeammin ja tehokkaammin ja silti
parantaa työn laadukkuutta? Hyödynnämmekö esimerkiksi olemassa
olevat infrapunakuivain- ja UV-kuivainratkaisut tehokkaasti kustannusten pienentämiseksi? Onko laitevalikoimamme kunnossa ja riittävä? Miten hallitusti tuotamme paineilmaa ja paljonko syntyy hukkaa?
Kehitämmekö prosesseja ja työmenetelmiä riittävällä tiheydellä?
Voimme helposti esittää lukuisia kriittisiä kysymyksiä itsellemme,
mutta onneksi ratkaisuja ja vastauksia on myös olemassa. Kysy rohkeasti edustajiltamme lisää, sillä vauriokorjauksen tuote- ja laitevalmistajien kehittämistä hyvistä uusista ratkaisuista ja vaihtoehdoista saat
meiltä uusimmat tiedot.

Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell
Cora Refinish Oy

Ajankohtaista
Cora Autoalan Palvelutuottajat
ry:n yhteistyökumppaniksi
Vauriokorjausalan muutos koskee meitä kaikkia toimijoita.
Muutoksen keskellä yrittäjän olisi hyödyllistä tietää, missä
ovat mahdolliset pullonkaulat ja mitä olisi paras ensimmäisenä
kehittää. Toiminnan tehokkuuden kehittäminen ja nykytilan
kartoitus on avainsana, jotta yritys menestyy muuttuvassa
markkinassa. Näiden pohjalta voidaan määritellä toiminnalle
muutostavoitteet ja keinot, joilla nämä saavutetaan.
Autoalan Palveluntuottajat ja Cora Refinish Oy tarjoavat
mahdollisuutta osallistua Benchmark-pilotointihankkeeseen,
jossa yrittäjä saa mittarit ja avainluvut käyttöönsä. Näitä oman
yrityksen suoritusarvoja voi verrata ryhmän keskiarvoon.
Tämä tieto on luottamuksellista ja ainutlaatuista riippumatonta dataa todellisesta työskentelystä vauriokorjaamossa.

ProcessManager -järjestelmä on suunniteltu täysin vauriokorjaamoiden käyttöön ja tarjoaa kattavat raportointi- ja tiedonkeräysmahdollisuudet. Pilotointijakson kuluessa yritys saa käyttöönsä faktatietoja oman yrityksen toiminnasta, joita voi verrata muiden pilotointihankkeeseen osallistuvien keskiarvoon.
Pilotointijakson jälkeen yritys voi päättää jatkaako toiminnanohjausjärjestelmän ja PPG maalituotteiden käyttöä vai luopuuko niistä. Pilotointijakso ei sido mihinkään. Me Corassa ja
AAPT:llä uskomme, että muutos- ja kehitystarve on jatkuva.
Tässä oman toiminnan analysointi ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat avuksi.

Tietoa kerätään PPG ProcessManager -toiminnanohjaus- ja
PPG PaintManager-sekoitusjärjestelmän avulla. ProcessManager toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys saa työkohtaiset tiedot käytetystä työajasta ja materiaalikustannuksesta,
joita voidaan sitten verrata Cabas-vauriokorjauslaskelman antamaan työaikaan ja materiaalikorvaukseen.

Cora on saanut uuden
markkinointikoordinaattorin
Uusimpana vahvistuksena Coran myynti- ja markkinointitiimissä on markkinointikoordinaattori Anette Pakarinen.
Anette on tehnyt usean vuoden täysipäiväisesti ja sivutoimisesti laajasti digitaaliseen markkinointiin liittyviä töitä –
kaikkea mitä tietokoneella, kännyköillä ja kameroilla saakaan
aikaan.
Koulutukseltaan Pakarinen on media-assistentti ja laboratorioinsinööri, joten hänellä on myös yli viiden vuoden asiantuntijakokemus optisesta spektroskopiasta, erityisesti materiaalien tunnistuksesta ja vesianalytiikasta.
.

Anette on tullut Coralle tuomaan uutta näkökulmaa, sisällöntuotantoa ja graafista piristystä Coran ilmeeseen. Tervetuloa
tiimiin Anette!

Uudet Selemix Direct Pro sideaineet ovat nyt täällä
Esittelyssä Selemix Direct Pro
Selemix Direct Pro on uusi kaksikomponenttisten akryylipintamaalien sarja, joka mahdollistaa suoran levityksen monenlaisille alustoille ilman pohjamaalin tarvetta. Nopeamman prosessin ja vähentyneiden ruiskutuskertojen ansiosta syntyy
säästö energiakulutuksessa ja työajassa. Kestävien ja suojaavien
ominaisuuksiensa ansiosta Direct Pro soveltuu suoraan useille
erilaisille pinnoille, esimerkiksi teräkselle, alumiinille ja maalattujen pintojen päälle.
Viime keväänä lanseeratun täyskiiltävän sideaineen (7–159)
lisäksi lanseerataan nyt puolikiiltävät (7-158 ja 7-157) ja satiiniset (7-156 ja 7-155) ja puolimattaiset sideaineet (7-154 ja
7-153), jotka mahdollistavat tuotteen monipuolisemman

käytön. Uusien sideaineiden kanssa voit käyttää samoja kovetteita kuin täyskiiltävän version kanssa.
Selemix Direct Prolla suojaat teräsrakenteet korroosiolta ja
näin varmistat, että tuotteesi näyttävät hyvältä vielä vuosienkin
käytön jälkeen. Tuotteilla saavutetaan C5-M -korroosioluokka
140 mikronin kuivakalvon paksuudella.
Matan ja puolikiiltävän sideaineen ansiosta päästään jäljittelemään esimerkiksi kuorma-autojen alustavalmistajien kiiltoastetta. Tuote soveltuu erinomaisesti maatalouskoneissa, kaivureissa ja rakennustarvikkeissa sekä muissa teollisuuden maalausprosesseissa määriteltyihin ja koko ajan kasvaviin laatuvaatimuksiin.

Selemix on erinomainen ratkaisu
Krs Autolackille
Krs Autolack Oy on Kristiinankaupungissa toimiva vauriokorjaamo, jonka omistavat Jari Pohjonen ja Marcus Skogman.
Automaalaamotoiminta on aloitettu samoissa tiloissa 1980luvulla, jolloin yrittäjinä toimivat Marcuksen vanhemmat.
Marcus aloitti työskentelyn 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä
omistajien Jarin ja Marcuksen lisäksi yrityksessä on kaksi työntekijää.
Krs Autolack Oy:llä on laaja palveluvalikoima: vauriokorjaus,
raskaskalusto- ja kappaletavaramaalaus, venemaalaus, raepuhallukset ja hinauspalvelut. Selemixin monipuolinen tuotelinja
sopii erinomaisesti Krs Autolackin maalaustarpeisiin, esimerkiksi juuri raskaskaluston, kappaletavaroiden ja veneiden maalaamiseen. Näissä kohteissa Selemix takaa hyvän sävytarkkuuden ja nopeat menetelmät.
Marcus ja Jari valitsivat Cora Refinishin maalintoimittajaksi,
koska toimitamme PPG:n laadukkaat Envirobase- ja Selemixtuotteet.
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Vasemmalla Marcus Skogman, oikealla Jari Pohjonen
Muita tärkeitä asioita valinnassa oli erinomaisen sujuva asiakaspalvelu ja täyden palvelun toimittaja.
Krs Autolack tavoittelee kasvua ja toiminnan kehittämistä,
missä Cora Refinish on vahvasti mukana. Krs Autolackin Jari ja
Marcus vastaavat alan kovaan kilpailuun laadulla ja vankalla
ammattitaidolla. He palvelevat asiakkaita suomeksi ja ruotsiksi.

Muut Selemix-ratkaisut
Monipuoliset, vesiohenteiset
ratkaisut Selemix Aqualla
Selemix Aqua on valintasi, kun haluat päästä eroon liuotinpäästöistä. Kaikki Selemix Aqua -tuotteet voidaan ohentaa vedellä,
laadusta tinkimättä. Vesiohenteisissa Selemix Aqua -tuotteissa
tuntuvin ero liuotinohenteisiin maaleihin ovat alhaiset VOCpäästöt ja mieto tuoksu.
Selemix Aqua -linjan uusimmassa ratkaisussa yhdistetään

vesiohenteisten tuotteiden ympäristöedut ja kertamaalien
tehokkuus. Kun ominaisuuksiin vielä yhdistetään erinomainen
kuivumisnopeus, on tuote varteenotettava vaihtoehto liuotinohenteisille pintamaaleille.
Valitsemalla Selemix Aqua -tuotteet, katat kaikki suojaus- ja pinnoitetarpeet kevytteollisuudessa. Maatalouskoneet, teollisuuslaitteet ja kalusteet - taivaskaan ei ole rajana. Kysy lisää
omasta käyttötarpeestasi, ja me löydämme juuri sinulle sopivan
ratkaisun.

Sävytettävä epoksipohjamaali
Selemix 7-413 -epoksi on huippulaadukas ratkaisu esimerkiksi
suihkupuhdistetuille tai puhtaaksi hiotuille metallipinnoille.
Se antaa parhaan mahdollisen tartunnan, korroosiosuojan ja
estää myös hapettumista kevytmetallisissa kohteissa.
Selemix 7-413 pohjamaali on monipuolinen sävytettävä
epoksi. Sitä voidaan käyttää märkää märälle menetelmällä tai
hiottavana tuotteena. Märkää märälle -menetelmän päälle maalausaika on 2- 24 h.
Tuote on erinomaisen nopeasti kuivuva ja hiottavissa heti
ruiskutuksen jälkeen. Epoksi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi entisöinti- tai harrasteautojen pohjustamiseen. Kevyen
hionnan jälkeen maalari voi jatkaa normaalia työskentelyä eri
täyteaineilla, esimerkiksi polyesterikitillä.

Sävytettävä epoksipohjamaali soveltuu erinomaisesti
harrasteautojen tuunaukseen

Tuote soveltuu korkeapaine- ja perinteisen menetelmän ruiskutukseen. Tuoteuutuutta käytettäessä erillisen happopohjamaalin ja hiomapohjamaalin tarve poistuu. Epoksi sävytetään
halutun väriseksi, mikä parantaa pintamaalin peittävyyttä ja
vähentää pintamaalin kulutusta.
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Maalauskammiot kuntoon
Suodattimet vaihtoon

Ennakoi suodattimien vaihtotarve ja tilaa heti
edullisilla kampanjahinnoilla.
Kaikki hinnat alv. 0 %!

Suojaa kammio roiskeilta

Suojakalvot seinille, lampuille, tasoille ja lattiolle. Älä unohda
saumojen tiivistämistä teipillä!

Paineilmaerottimien päivitys

Erottimen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia suodattimien riittävästä puhdistuksesta ja vaihdosta, jotta paineilma
pysyy puhtaana epäpuhtauksista.

Helppo sekoittaa

Maaliensekoituksessa käytettävä vaaka on helppo pitää puhtaana vaihdettavien suojusten avulla. Näytön ollessa puhdas
lukemat näkyvät paremmin.

Puhtaan valkeat seinät

Valmis maalipaketti, jolla maalaat kammion seinät.
Paketti sisältää:
- 20 kg Maalauskammiovalkoinen
- 5 litraa 9-070 kovetetta
- 5 litraa 1-480 ohennetta

Sitoo pölyt

Dust Control ionisoi pölyn niin, että se kerääntyy ryppäiksi,
jotka ilmaa painavampina eivät pysty leviämään ilman mukana. Helppo ruiskuttaa Finixan paineruiskupullolla.

Puhdista roiskeet

Vesiohenteinen maalinpoistoaine. Käytännöllinen maaliruiskujen, maalinsekoituspöytien ja muiden pintojen puhdistukseen.

Erilaiset kammionsuoja-aineet
kaikkiin tarpeisiin

Pois pestävät kammionsuoja-aineet suojelevat tilojasi pölyltä
ja muilta epäpuhtauksilta.

Ilmaletku

Ilmaletku maalauskammioiden päivittäiseen työskentelyyn.

Maaliruiskuteline kätevään työskentelyyn

Erittäin vahvan magneetin ansiosta maaliteline pystyy pitämään kaksi täytettyä maaliruiskua kiinni seinässä.

Kammiot huoltoon nyt!

Ennakoi kammioiden huolto nyt ja tilaa heti.

RT-Väri luottaa
laadukkaisiin
kammioratkaisuihin
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Uusi teollisuusmaalaamo
täydentämään vakiintuneen
yrityksen palveluita
RT-Väri on auto- ja teollisuusmaalien tukku- ja vähittäiskauppa. Yritys on perustettu jo vuonna 1989, ja se tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun ratkaisun Kainuun, Pohjois-Savon,
Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueilla.
RT-Väri avasi uuden teollisuusmaalaamon Kajaaniin Kettukalliontielle maaliskuussa 2022. Cora Refinish toimitti USI Italian
kaksiosaisen Cargo-maalauskammion, joka toimii teollisuustuotteiden maalaustilana.

Kahden 300 kW öljykehittimen ansiosta suurikin maalauskammio saadaan lämpenemään nopeasti.
Moottoroitu rullaovi mahdollistaa tilan jakamisen kahteen erilliseen osaan, joissa voi samanaikaisesti työskennellä eri työvaiheissa.
Kuuden ilmanvaihtoyksikön voimin toteutettu SDD-ilmavirtaus (Semi-DownDraft) poistaa kattosuodattimilta
tulevan ilman molempien sivuseinien kautta. Valaistus suunniteltiin myös tarpeen mukaan vähintäänkin riittäväksi, ja tästä
saimmekin käynnistyksen yhteydessä kuulla maalarin ensimmäiset sanat: ”Wau, onpa täällä kirkasta!"

Suunnitteluvaiheessa mietimme asiakkaan tarpeen mukaan
heille räätälöidyn ja heidän tilaansa sopivan laitteiston.

Hyvin suunniteltu asennus
Asennuksen osalta saimme asiakkaalta piirustukset kiinteistön
rakenteista, ja kiittäminen käy myös suunnitteluosastolle –
katon läpiviennit poistoilmakanaville osuivat juuri niille suunnitelluille paikoille, niin kiinteistön kuin laitteiston osalta.
Nykyaikaiset Autocad-piirustukset ja 3D-kuvat mahdollistavat
jo suunnitteluvaiheessa tarkan kuvan projektin toteutuksesta.

3D-mallinnos RT-Värin tilojen toteutuksesta

Energiatehokkuutta
maalaamoon
RT-Värillä pidettiin tärkeänä myös energiatehokkuutta ja
puhtaan ilman merkitystä työn jäljessä. Maalauskammioon
asennettiinkin energiansäästövaiheet, jotka pudottavat ilmanvaihtokoneiden tehoa 60 prosenttia, mikäli maalinruiskutusilmaa ei sillä hetkellä käytetä.

Lisäksi maalaamoon asennettiin SATA:n kolmipatruunaiset
öljyn- sekä vedenerottimet hienosuodattimilla ja aktiivihiilisuodattimilla varustettuna. Partikkeleista voidaan suodattaa
99,998 %, minkä vuoksi maalaus- ja hengitysilma on puhtainta mahdollista ja työn jälki sen mukaista.

SATA Combi -erotin (0/584)
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Esittelyssä RosAuton
maaliruiskupesurit
Maaliruiskupesurit helpottavat
maalaamon arkea
RosAutolta löytyy kattava valikoima maaliruiskupesureita eri
käyttötarpeisiin. Valikoimassa on automaatti- ja manuaalipesureita sekä vesi- että liuotinohenteisten maalausvälineiden
pesuun.
Kaikissa esiteltävissä pesureissa on myös automaattinen kohdepoisto, eli pesureissa on sisäänrakennettu poistoilman
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imuominaisuus, joka korvaa erilliset poistoputket työskentelytasolla. Tämä tekee pesureista erittäin käyttäjäystävällisiä.
Tehokkaan tilankäytön osalta ratkaisuksi me tarjoamme myös
yhdistelmäpesureita. Kaikki RosAuton pesurit ovat valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. Pesureiden ATEX-luokitus
on II 2G ja ne ovat CE-hyväksyttyjä.
Toimi nopeasti: hinnat ovat voimassa niin kauan kuin tavaraa
riittää (tai 31.8.2022 asti), kaikki hinnat alv. 0 %!

G40M - 2 945 €
G40M on yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten maalien manuaalipesuun.
Vesiohenteiset maalit: Esipesu tehdään harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen. Pesurissa on sumutin loppuhuuhteluun, joka se tehdään puhtaalla vedellä. Lopuksi kuivatetaan ilmapistoolilla.
Veden ja maalin erotinsarja sisältyy toimitukseen
Liuotinohenteiset maalit: Pesuri tekee automaattipesun kierrätystinnerillä
ja seuraavaksi automaattipesun erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille. Loppuhuuhtelu tehdään sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.

M30 - 2 110 €
Pesurilla voidaan tehdä liuotinpohjaisten maalien automaattinen ja manuaalinen pesu. Automaattinen pesu tapahtuu omassa erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille. Lopullinen huuhtelu tehdään sumuttimella puhtaalla tinnerillä.

L20M - 2 076 €
L20M on yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten maalien manuaalipesuun.
Vesiohenteiset maalit: Esipesu tehdään harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen. Pesurissa on sumutin loppuhuuhteluun, joka se tehdään puhtaalla vedellä. Lopuksi kuivatetaan ilmapistoolilla.
Veden ja maalin erotinsarja sisältyy toimitukseen
Liuotinohenteiset maalit: Tehdään esipesu pumpulla, joka hyödyntää kierrätystinneriä. Toinen pumppu syöttää puhdasta ohennetta ja loppuhuuhtelu
tehdään sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.
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Celette Eagle – elektroninen
3D-mittausjärjestelmä
Celeten Eagle 3D -mittausjärjestelmä käyttää teräväpiirtolaseria millisekuntien nopeudella, ja tästä muodostuukin laitteen nopeuteen viittaava nimi. Uusi verkkopohjainen 3D-ohjelmisto näyttää tulokset heti tietokoneen näytöllä. Täydellinen
korinmittaus alle kymmenessä minuutissa.
Ohjelmiston hyödyntämä data on kehitetty ja kerätty yhteistyössä autovalmistajien kanssa. OEM (Original equipment
manufacturer) data on yleensä autovalmistajien varjeltua
tietoa, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Celette on kuitenkin
toiminut autovalmistajien kanssa yhteistyössä korinoikaisun ja
-mittauksen osalta jo monia kymmeniä vuosia, joten se on saavuttanut luottamuksen ajoneuvoteollisuuden eturiveissä.

Eagle-järjestelmä mahdollistaa ajoneuvon korinmittauksen
pohjasta purkamatta ajoneuvoa. Magneeteilla kiinnittyvät mittapäät ovat helposti kiinnitettävissä ja siirrettävissä toiseen
mittauspisteeseen. Laser-osoittimen tarkkuus poissulkee mittavirheiden mahdollisuudet verrattuna perinteiseen mittaustapaan.
Eaglen patentoitu mittaustekniikka ei vaadi ajoneuvon
tasausta, vaan hoituu vaivattomasti nostimella kaltevuudesta
huolimatta. Langaton yhteys mittapäiden ja tietokoneen välillä
tekee mittauksista helppoa.
Pyydä lisätietoja: Jasse Karuma, 050 4646 755,
jasse.karuma@corarefinish.fi

Uusi Delfleet One F8005 High
Performance -sideaine
Tänä keväänä lanseerattu sideaine on odotettu lisä Delfleet
One -tuoteperheeseen. Sideaine on kehitetty erityisesti monimuotoisten osien maalaukseen, kuten kuljetuskaluston runkorakenteisiin ja alustojen osiin. Sideaine on erittäin riittoisa
tuote, jonka teoreettinen peittokyky on 9–12 m2/l. Käyttövalmis seos on materiaalitaloudellinen vaihtoehto maalaamoille.
Delfleet One F8005 tarjoaa käyttäjälle luotettavan ja alansa parhaan premium-luokan ratkaisun. Tuote lanseerataan F8251
UHS -kovetteen ja F8368 UHS -ohenteen kanssa, joka on kehitetty toimimaan erityisesti airmix- ja korkeapaineruikutuksen
kanssa.
Sideaineella on ylivoimainen peittokyky terävissä kulmissa,
pulttien ja niittien kannoissa. Se säästää työaikaa ja materiaalia, eikä tarvita erillisiä ruiskutuskertoja haastaviin kohteisiin. Korkean peittokyvyn ja pintajännityksen ansiosta tuote
on helppo ruiskuttaa myös korkeapainemenetelmällä.
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Uusi sideaine soveltuu raskaskaluston tarpeisiin
Tuotteella on erinomainen liuotin- ja UV-kestävyys. Kiiltävä
ja huoliteltu maalipinta helpottaa tuotteiden pesua ja takaa pitkäaikaisen helppohoitoisen lopputuloksen. Lisäksi matalampi
kuivauslämpötila ja lyhyempi kuivatusaika säästävät huomattavasti aikaa ja on energiatehokas tapa lisätä maalaamon tuottavuutta ja läpimenoa.

www.corarefinish.fi
asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Q1® Anti-Static Gun
Neutralisoi staattinen sähkö

