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Marraskuun AKL Summit 2021 -tapahtumassa seminaaripuhujien usein
toistuva aihe oli perustellusti tulevaisuuden työntekijöiden saatavuuden
varmistaminen. Tapahtuman pääteema oli osuvasti nimeltään Muutoksen aika - ennakoi ja erotu.

Mihin vauriokorjauksen tulevaisuuden motivoituneet työntekijät sitten
hakeutuvat?
Me uskomme, että yritykset joissa työskentely-ympäristö, työskentelyergonomia ja työturvallisuus ovat korkealla tasolla, tulevat menestymään
tässäkin kisassa.
Vauriokorjaus kehittyy ja toimintatavat digitalisoituvat kuten muutkin
yhteiskunnan osa-alueet. Vauriokorjausyritys, joka kehittää toimintojaan ja jossa hyödynnetään esimerkiksi nykyaikaisia toiminnanohjaus- ja
varastohallintaratkaisuja, automaattista väriensekoituskonetta sekä toiminnanohjausjärjestelmään integroitua vauriolaskentaa, erottuu työnantajana varmasti edukseen.
Kun voit valita, mihin hakeutuisit töihin?
Työntekijöiden motivaatio säilyy korkeana ja tehokkuus paranee, kun
työskennellään nykyaikaisin laittein ja menetelmin, ja keskitytään tuloksekkaaseen työhön.
Ota yhteyttä, niin otamme askeleet uuteen aikakauteen yhdessä kanssanne.
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Ajankohtaista
Poikkeuksia aukioloajoissa
Inventaarin johdosta sekä Vantaan että Porin toimipisteemme ovat suljettuna 30.12.2021.

Onko työturvallisuus ajan tasalla?
Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista tulee lain mukaan laatia luettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitallinen aine ja suojautumistapa. Luetteloon merkitään myös, löytyykö työpaikalla käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.
Luetteloinnin yhteydessä selvitetään, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on, tai mitä vaaratekijöitä syntyy työnteon aikana. On varmistuttava siitä, että käyttöturvallisuustiedotteesta on omaksuttu tarpeellinen tieto kemikaalin ominaisuuksista. Näillä tiedoilla katetaan työpaikalla turvallinen työskentely. Kemikaaleja käyttävän yrityksen vastuulla on luettelon kokoaminen ja ylläpitäminen.
Me autamme tarvittaessa, ota pian yhteyttä Coraan. Laitetaan riskienhallinta yhdessä lain vaatimalle tasolle ja varmistetaan samalla työntekijöiden turvallisuus.
Kemikaaliluettelon tekemisestä veloitamme 86,- eur/tunti, minkä jälkeen ylläpito 149,- eur/vuosi.
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SELEMIX-tuotteilla standardit täyttyvät
Suorituskykyisenä maaliperheenä SELEMIX® tarjoaa täydellisen valikoiman sekä liuotin- että vesiohenteisia pinnoitusjärjestelmiä,
joiden avulla voit suojata ja viimeistellä laajan valikoiman erilaisia kevyen teollisuuden pintoja. Laaja valikoimamme kevyen teollisuuden pinnoitteita palvelee monia markkinoita koneista ja maatalouslaitteista myymäläkalusteisiin ja rakenneteräksiin. Yhdistämme erinomaisen tuotteen suorituskyvyn erityiseen tekniseen tukeen. Tällä varmistamme, että voit toimittaa korkealaatuisia
tuotteita, jotka on valmistettu kestämään ja ovat väriltään yhtenäisiä.
SFS-EN ISO 12944-2
ISO 12944 standardi käsittelee suojamaaliyhdistelmillä toteutettavaa teräsrakenteiden korroosiosuojausta.
Standardia käytetään hyväksi silloin, kun suunnitellaan haluttua huoltomaalausväliä tuotteelle. Vaikutusta on myös sillä, kuinka
kauan tuotteet on suunniteltu kestämään ja millaisissa olosuhteissa niitä käytetään.
Maalausjärjestelmää täytyy määritellä ja miettiä tuotteen suunnitteluvaiheessa. Yhtenä osana tuotteen kestävyyteen vaikuttaa vahvasti myös terästyön laatu, mikä huomioidaan myös standardissa. Standardissa pinnoitteen kestävyysluokka määritellään keston
mukaan seuraaviin luokkiin: L = alle 7v, M = 7-15v, H = yli 15v, VH = yli 25v. Kestävyysluokka ei ole sama kuin takuuaika vaan arvio,
joka auttaa huolto-ohjelman laatimisessa tuotteelle.
Olosuhde eli ilmastorasitus luokitellaan 6 eri luokkaan. Kuivista sisätiloista rannikoille ja off-shore alueille, joilla korkea suolapitoisuus. Ilmastorasituksen suuruus merkitään seuraavalla tavalla: C1: hyvin pieni, C2: pieni, C3: keskimääräinen, C4: suuri, C5: hyvin
suuri, CX: äärimmäinen.
Alla taulukko muutamista Selemix -tuoteperheen standardisoidusta maalausjärjestelmistä.
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Dust Control Systems - vuosikymmen
Selemixillä
Dust Control Systems Oy on ilmansuojelun ja päästöjen hallinnan ammattilainen. Dust Control Systems suunnittelee ja
valmistaa erilaisia teollisuuspuhaltimia, savukaasupuhdistimia
ja kiertoilmapuhaltimia. Tuotannon laadun takaa Eurofins-laatusertifikaatit. Dust Controlin laatujärjestelmä on sertifioitu
ISO 9001:2015:n mukaisesti.
Oman tuotantonsa lisäksi Dust Control Systems tekee myös
alihankintamaalauksia Kouvolan seudun ulkopuolisille yrityksille. Heidän pintakäsittelyosastonsa sijaitsee Loviisan Tesjoella. - Märkämaalauksessa yhteistyökumppaniksi on valittu
Cora Refinish Oy, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut jo lähes
kymmenen vuotta, toteaa pintakäsittelijä Ismo Lappalainen.
Maalauksessa on käytetty monipuolisesti PPG Selemix -tuoteperheen tuotteita muun muassa polyuretaanikertapintamaalia
Selemix DTM (Direct to metal). Pohjamaaleista on käytössä
ollut Selemixin sävytettävä epoksi, joka voidaan sävyttää esimerkiksi saman väriseksi pintamaalin kanssa. Tällöin pintamaalia tarvitaan vähemmän, ja mahdolliset pienet naarmut
eivät erotu. Toisena vaihtoehtona on pohjamaaliksi käytetty
Selemix HB antikorroosioepoksiprimeria.

Esimerkki Selemix -tuotteilla maalatusta kohteesta

Materiaalivalintoihin on suuresti vaikuttanut tuotteiden ja palvelun laatu, nopeus, taloudellisuus, toimitusvarmuus ja tekninen tuki sekä Selemix-tuotteiden monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Värien etsinnän uusi aikakausi
Selemix Mini-spektro on taskukokoinen ja helppokäyttöinen spektrofotometri ilman hankalaa tekniikkaa. Värimittari painaa vain 29 grammaa ja tunnistaa
jopa 3000 RAL- ja NCS-sävyä.
Laitteessa ei ole näyttöä, vaan värimittaria käytetään Bluetooth-yhteyden
kautta älypuhelimen sovelluksella (Apple
iOS tai Android). Mittari asetetaan mitattavalle pinnalle, ja parhaiten täsmäävät
sävyt näkyvät puhelimen näytössä.

Laitteella saa 99 % täsmäävyyden NCS-,
RAL- ja Selemix TICS -sävyihin kaikilta
pinnoilta mitattaessa. Värimittari mahdollistaa sävyjen nopean vertaamisen ja
kertoo lisäksi sävyjen välisen eron merkittävyyden. Mittari on helppo ladata
USB:lla.
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Foxjet Oy Selemix - käyttäjäksi
Foxjet Oy on erikoistunut raskaan kuljetuskaluston, teollisuuden ja maatalouskoneiden sekä niiden komponenttien pintakäsittelyihin Mellilässä.
Foxjet Oy aloitti toimintansa 23 vuotta sitten Hirvikoskella. Yritys muutti 15 vuotta sitten nykyiseen paikkaansa Mellilään, 9-tien
varteen hyvien liikenneyhteyksien ja Loimaan kaupungin lähelle. Sijainti on asiakaskuntaan nähden erittäin hyvä.
- Asiakkaisiimme kuuluu monipuolisesti yrityksiä noin sadan kilometrin säteeltä. Palvelemme muun muassa kuljetus- ja työkonekalustoyrityksiä, ja asiakkaitamme ovat myös merkittävät paikalliset konepajateollisuuden ja rakennusteollisuuden yritykset, energiaja prosessiteollisuus sekä maatalousyrittäjät. - Jukka Kurppa kertoo.
Foxjetissa tehdään perinteistä ruiskumaalausta liuotinohenteisilla epoksi- ja polyuretaanimaaleilla. Lisäksi nykyään käytetään
myös Selemix-akryylipintamaalia, jonka avulla saavutetaan kiiltävä ja kestävä pinta.
- Kestävät maalipinnat ja laadukas maalausjälki saadaan käyttämällä asiakaskohtaisia maalausjärjestelmiä, Jukka Kurppa
sanoo.
Foxjet toimii pääsääntöisesti seitsemän miehen voimin. Yrittäjä kiittää teollisten metallipintojen käsittelyyn erikoistuneita
työntekijöitään. "Olemme onnistuneet pitämään yllä korkeaa
laatutasoa. Suurin osa työntekijöistä on ollut meillä 10 tai jopa
20 vuotta. Hyvä ja ammattitaitoinen tiimi on menestymisen
edellytys, sillä meidän täytyy osata hyvin monenlaista maalausta"

Toimitusjohtaja Jukka Kurppa on tyytyväinen Selemix
7-110 -akryylimaalin lopputulokseen

eCORA palvelu - vaivaton tilaustapa netissä
Puhelinvaihteessa ruuhkaa?

Hanki omat eCORA-tunnukset

Muistathan, että tilausasiakkaanamme voit antaa tilaukset helposti kellonajasta ja puhelimista riippumatta eCORA-verkkopalvelussa. Sähköinen asiointi on aina nopea ja tehokas vaihtoehto puhelinsoitolle.

eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla, ja näin
vältytään muun muassa osoitetietojen täyttämiseltä. Tilauksen
teko on tarvittaessa erittäin nopeaa. eCORA:n käyttöön pääsee
tutustumaan kotisivuiltamme löytyvän linkin kautta
(https://www.ematilda.net/cora/). Testikäytön kirjautumistunnus ja salasana ovat molemmat ”TESTI” (isoilla kirjaimilla,
ilman lainausmerkkejä).

Kätevä eCORA-verkkopalvelu tarjoaa useita etuja:


antaa mahdollisuuden tehdä tilaus verkossa kellonajasta
riippumatta



antaa mahdollisuuden selata tuotevalikoimaa



näyttää tilattaessa heti, jos tuotetta ei ole varastossa



nopeuttaa toimituksia, koska tilausten kirjaamiseen ei
kulu aikaa



vähentää puhelinpalvelun ruuhkaa
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Omat eCORA-tunnukset saa tilattua lähettämällä sähköpostia
asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@corarefinish.fi.

UUDET HSM SEKOITUSASTIAT

Uudet HSM-sekoitusastiamme ovat ratkaisu. Sekoitusastiassa on helppolukuiset ja monipuoliset
mitta-asteikot (1:1 - 8:1, 10:1, 20:1 ja 10:7) ulkoastiassa. Vaihdettavan sisäastian ansiosta ei
sekoitusastiaa tarvitse pestä.
Vahvan rakenteensa ja erittäin tiiviin kannen ansiosta maalia voidaan myös säilyttää astiassa.
Varastoinnin helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi sekoitusastian pohja istuu täydellisesti kannen
päälle, jolloin astioita voidaan turvallisesti pinota päällekkäin.
Sekoitusastiat ovat saatavissa neljässä eri koossa.:
500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml ja 5 000 ml
Pakkaus sisältää 25 sisäastiaa, yhden ulkoastian ja kannen.

1. Sisäastian ympärillä oleva reunus estää maalin pääsyn ulompaan kuppiin.
2. Kuppi pysyy tukevasti paikallaan ulkoastian kiinnityspisteiden avulla.
3. Tukeva, ergonominen kahva.
4. Helposti luettavat, naarmuuntumattomat ja liuottimia kestävät asteikot 1:1 - 8:1,
10:1, 20:1 ja 10:7
5. Optimaalinen muotoilu maalin sekoittamiseen.
6. Mitta-asteikko myös sisäastiassa.
7. Nokka kaatamisen helpottamiseksi.
8. Läpinäkyvä sisäastia sopii täydellisesti.
9. Litteä ja tiiviisti suljettava kansi mahdollistaa sekoituskuppien pinoamisen tilan
säästämiseksi.

NIITTYTIE 27 A 01300 VANTAA
WWW.CORAREFINISH.FI
010 8210 100
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Esittelyssä kuivaimet
Hedson Technologiesin toiminta alkoi 1960-luvun lopulla, jolloin kehitettiin ensimmäiset infrapunaja lyhytaalto IR-kuivaimet. Seuraavalla vuosikymmenellä alettiin suunnitella ruiskupesureita ja
pneumaattisia nostimia. Siitä lähtien Hedson Technologies on ollut markkinajohtaja autojen
korjausmaalauksen alalla.
Käyttäjäkokemusten huomioimisella, innovatiivisella tekniikalla sekä huolella suunnitelluilla
konsepteilla Hedsonin tuotteet vastaavat alan ammattilaisten korkeisiin vaatimuksiin.
Hedsonin tuotteet tunnetaan myös turvallisuudesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta, ja ne
vastaavat kaikkia kansainvälisiä vaatimuksia sekä ISO-9001 ja ISO-14001 laatustandardeja.
Vuonna 2014 Hedson Technologiesin osti Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, joka on
vakavarainen ja tunnettu yksityisessä omistuksessa oleva ruotsalainen teollisuusijoittaja.
Hedsonilla on kansainvälistä näkyvyyttä jo lähes 80 maassa ja toimipisteitä Ruotsissa, Saksassa,
Ranskassa sekä Pohjois-Amerikassa.

IR & UV kuivaimet Hedsonilta
IRT by Hedson tarjoaa laajan valikoiman lyhytaalto IR ja UVA-kuivaimia. Jokainen IRT by Hedson
-kuivaimen malli on suunniteltu oman käyttökohteensa tehokkaimmaksi. IRT Hyperion kuivaimet ovat
käyttäjäystävällisiä ja helposti liikuteltavia.
Jokainen IRT by Hedson kuivaimen osa perustuu huolelliseen suunnitteluun ja testattuun
muotoiluun, jossa käyttäjäystävällisyys ja tehokkuus ovat lähtökohtana.

Akkukäyttöinen kuivain UV-tuotteille
Maalituotteiden nopeus ja laatu ovat yhä suuremmassa roolissa. Jotta nopeita tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti, on myös työvälineiden pysyttävä kehityksen tahdissa.
Hedson Technologies on vastannut tarpeeseen kehittämällä akkukäyttöisen käsikuivaimen UV-tuotteiden kuivattamiseen. Kuivain on kevyt ja mukava käyttää yhdellä kädellä. Johdottomuuden ansiosta kuivain kulkee työkärryn mukana ja sitä voidaan käyttää helposti eri ruiskutuspisteillä.
Kestävän akun ansiosta voidaan yhdellä latauksella kuivata 80 paikkakorjausta. Kuivausala laitteella on noin 250 neliösenttimetriä, ja pohjamaalin kuivaus vie aikaa ainoastaan kymmenen sekuntia. Toimituspakkaus sisältää kuivaimen kahdella akulla ja
laturilla sekä seinätelineen ja suojalasit.
Tuotenumero		
715365

IRT UV SMARTCURE (365)

Hinta
1.700,00 €

Magneettitelineellä varustettu UV-kuivain
Led-valoilla toimivalla käsikäyttöisellä UV-kuivaimella UV-tuotteiden kuivausajat putoavat minuuteista vain muutamiin sekunteihin. Led-ratkaisussa energiankulutus on
todella vähäinen. Tehokkaan led-lampun käyttöikä on noin 20.000 tuntia, joten laite
kestää käytössä vuodesta toiseen, ja kustannukset koko elinkaarelta jäävät alhaisiksi.
Tuotenumero		
750746
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IRT UV-Led SpotCure

Hinta
1.500,00 €

Kuivain pieniin töihin

EI TA

HMA

A

Pienemmät IRT by Hedson -kuivaimet on valmistettu samalla huippulaadulla kuin
kehittyneemmätkin mallit, vain yksinkertaisemmilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla.
Kuivamessa on yksi teholtaa yhden kilowatin lamppu. Kuivain soveltuu pieniin kuivaustöihin, ja sillä voi myös kiinnittää tai poistaa tarrat.
Kädessä pideltävä kuivain mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden kuivauksen.

Tuotenumero		
800429

IRT 1 PREPCURE

Hinta
425,00 €

Lisää tehoa pieniin töihin
Tehokkaampi kahdella yhden kilowatin tehoisella lampulla varustettu kuivain. Kullatut
heijastinkasetit tuottavat tasaisen lämpökuvion ja pystyvät kuivaamaan suuremman
alueen samassa ajassa kuin perinteiset heijastinkasetit, mutta pienemmällä energiankulutuksella.
Sekä IRT 1 että IRT 2 -kuivaimia voidaan käyttää käsin tai asettaa jalustalle. Jalusta on
varustettu ajastimella 120 minuuttiin asti. Jalustaa käyttäessä kuivain voidaan asettaa
joko vaaka- tai pystyasentoon.

Tuotenumero		
800433
800460

Hinta

IRT 2 PREPCURE

650,00 €

TELINE+AJASTIN

240,00 €

Täydellinen valinta esikäsittelypisteeseen
Kuivaimessa on kompaktin kokoinen heijastinkasetti, jota voidaan kontrolloida kahdella digitaalisella ajastimella - haihdutus ja täysteho erikseen 30 minuuttiin asti.
Kuivaimen teho on kolme kilowattia, ja maksimi korkeus kasetille on 1300mm. Kaasujousen ansiosta kasetin kohdistaminen on helppoa ja onnistuu yhdelläkin kädellä.

Tuotenumero		
800610

IRT 3 PREPCURE

Hinta
1.480,00 €

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tuontirahti
veloitetaan erikseen.
Kaikki hinnat alv 0 %.
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PPG D8177 – Nopea Kirkaslakka
Nopea. Sileä. Kestävä

D8177 kirkaslakka on markkinoiden nopein tuote.
Lakan avulla saavutetaan täydellinen, peilinkaltainen
kiiltävä pinta sekä yhden ruiskutuskerran että kahden
kerroksen menetelmällä.
Tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys ja nopeus.
Ruiskuttaminen on nautinto ja maalari voi luottaa
onnistuvansa jokaisella kerralla.

Ominaisuudet

Kuivumisajat niin uunituksessa kuin ilmakuivauksessa
ovat todella lyhyitä. Tämä tuo joustavuutta
maalaamon työskentelyyn ja merkittäviä säästöjä
energinkulutukseen sekä työaikaan. Merkittävän
energiansäästön ansiosta tämä lakka on todella
ympäristöystävällinen valinta.
Nopein ja suorituskykyisin kirkaslakka,
käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä.

Hyödyt

Kuivumisominaisuudet ovat erinomaiset niin uunituksessa
kuin ilmakuivuvana.

Merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa ja prosessinopeudessa.
Maalaamossa saadaan parempaa katetta työlle.

Helppo ruiskutettavuus. Todella kova, peilinkiiltävä pinta
heti uunituksen jälkeen.

Käyttäjäystävällinen, käyttäjä tietää jokaisen ruiskutuksen
onnistuvan täydellisesti.

Yhden kerran menetelmä.

Säästä aikaa ja materiaalia yhden ruiskutuskerran menetelmällä.

» Markkinoiden nopein.

» Yhden kerran menetelmä.

Autofix avia PPG käyttäjäksi
Vantaan Virkatiellä neljä vuotta toiminut automaalaamo Autofix Avia on osa vuonna 2012 aloittanutta Kilonautofiksaus Oy:tä. Yrityksen perustaja ja omistaja Osman Vokri on omaksunut asiakaspalvelun, työn laadun, laadukkaiden tuotteiden sekä aikataulujen
pitävyyden merkityksen toimiessaan Saksassa vuosia automaalarina. Suomessa 12 vuotta automaalaamoyrittäjänä toiminut Osman
halusi alusta lähtien tuoda omaksumansa toimintamallit myös oman yrityksensä tavaksi toimia.
- Halusimme itsellemme rehellisen ja luotettavan yhteistyökumppanin, Osman sanoo. - Käytimme aluksi PPG:n pohjamaalia ja kirkaslakkaa, jotka ominaisuuksiensa puolesta auttoivat yrityksemme tavoitteita pysyä työkohtaisissa aikatauluissamme, hän jatkaa. Cora Refinishiltä saatu palvelun taso, tuotteiden laatu ja rehellisyys olivat yrityksen omien arvojen
kanssa samanlaisia ja tästä syystä Autofix Avia aloitti PPG-maalien käytön syksyllä 2021.
Yrityksessä maalarina toimiva Marko Aedma omaa aiempaa
kokemusta PPG Envirobase -maaleista vuosien takaa. Käyttökokemuksien välillä tapahtunut kehitys saa Markolta kiitoksen. Ruiskutettavuuden helppous, häivytysominaisuudet
sekä maalausprosessin nopeus ovat maalaamon läpimenoa ja
tuottavuutta parantavia tekijöitä, Marko toteaa.
Yrityksen kolmantena työntekijänä toimiva Armand Elezi kiittelee PPG:n kirkaslakkojen viimeistelyominaisuuksia. Myös
Armand omaa vuosien kokemuksen alalta ja varmasti tietää
mistä puhuu. Laadukas maalaamo ansaitsee laadukkaat tuotteet.

PPG ProductApp - tuotetiedot taskussa
PPG:n Ilmainen monikielinen sovellus ProductApp tarjoaa
käyttäjille nopean ja helpon online-pääsyn tuotteisiin ja niiden
käyttöön liittyviin tietoihin. Tekniset tietolehdet (TDS) nostavat esiin tärkeimmät ominaisuudet ja ohjeet.
Käyttäjäystävällisen suunnittelunsa ansiosta uusi ProductApp
antaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua alueellaan saataviin
tuotteisiin ja etsiä tuotetta luokan, tuotenimen tai tuotekoodin perusteella tai yksinkertaisesti skannaamalla astian viivakoodin älypuhelimen kameralla.
Tuotesivulla on oletuksena kovetteen ja ohenteen suosituin
yhdistelmä. Halutessaan käyttäjät voivat valita kovettajan ja
ohenteen yhdistelmän, ja tekniset yksityiskohdat päivittyvät
vastaavasti.

Sovellus on ladattavissa Apple ja Android -laitteille.
Suomenkielinen versio tulee saataville kevään aikana.

ProductApp antaa kattavasti tietoa myös PPG:n lanseeraamista uutuuksista, ja sillä pystyy katsomaan upeita tuotteiden esittelyvideoita. Kaikki tieto on aina saatavilla nopeasti ja helposti suoraan puhelimeen. Ohjelmassa on myös linkki selainpohjaiseen Colormobile ohjelmaan, josta löytyvät saatavilla olevat kaavat värien sekoitukseen.
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ProcessManagerin avulla
vauriotarkastukset kalenteriin
Ohjelmisto on käyttäjiään varten
ProcessManager on vauriokorjaamon toiminnanohjausjärjestelmä. Sitä kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden mukaisesti ja kehitysideoita viedään aktiivisesti eteenpäin. Kun ideat lähtevät käyttäjiltä, voidaan olla varmoja, että ne tulevat tarpeeseen. Aktiiviset
ProcessManager-käyttäjät Pohjoismaista ja Saksasta kokoontuvat useamman kerran vuodessa keskustelemaan tarvittavasta kehityksestä ja uusista toiminnoista PPG:n ja ohjelmistokehittäjien kanssa. Tämä kentältä tuleva palaute on todella arvokasta ja takaa sen,
että ohjelma on suunniteltu työntekoa varten. Yhteisen kehitystyön ansiosta ProcessManagerin tuotannonohjausjärjestelmään on
rakennettu useita lisäominaisuuksia, jotka käyttäjät saavat käyttöönsä ilman erillistä veloitusta.

Vauriotarkastukset kalenteriin
Yksi tällainen ProcessManagerin veloitukseton lisäominaisuus on suosittu online-varauskalenteri, joka tekee vauriotarkastuksen
ajanvaraamisesta asiakkaille helppoa. Kalenterinäkymä voidaan julkaista internetissä yrityksen omilla logoilla ja väreillä brändättynä.
Varauskalenterin etu on helppous: linkki voi olla upotettuna esimerkiksi yrityksen omille sivuille tai vakuutusyhtiön sivuille, jolloin autonomistajan on helppo löytää se ja varata vapaa vauriotarkastusaika. Tieto tarkastukseen saapuvasta autosta tallentuu
saman tien ProcessManageriin, ja jatkossa Cabaksesta tulevat tiedot siirtyvät suoraan tälle työkortille. Varausta tehdessä auton
omistaja voi lisätä mukaan jo ottamiaan valokuvia vahingosta, jolloin tarkastuksen teko on nopeampaa. Lisäksi ihmiset arvostavat
helppoutta ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää suoraan puhelimella.

Haluatko tietää lisää?
Kun haluat kuulla lisää ProcessManagerista ja sen ominaisuuksista, voit olla yhteydessä ProcessManager-asiantuntija Sami Huopaiseen sähköpostilla sami.huopainen@corarefinish.fi tai soittamalla numeroon 040 900 6542.

Päivitä maalauskammion lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteet
Tiesitkö, että vanhojen maalaamolaitteiden päivitys on usein toteutuskelpoinen vaihtoehto, mikäli olemassa olevia kammiorakenteita ei haluta purkaa?
Nykyaikainen USI Italian puhallin- ja suorakaasulämmitystekniikka ja sen älykkäät ohjaustoiminnot mahdollistavat uuden tekniikan asentamisen myös haastavimpiin vanhempiin kohteisiin. Vaikka vanhemmissa laiteratkaisuissa on usein rajoittavia tekijöitä,
kuten esimerkiksi olemassa oleva kanavakoko ja suodatuspinta-alat, automaattisen painesäädön ja taajuusmuuttajaohjauksen
avulla ja uudella tekniikalla saavutetaan usein merkittävä parannus laitteen toimintakykyyn sekä energiansäästöhyötyjä. Prosessiajat lyhenevät suorakaasulämmityksen ansiosta parantaen läpimenoa, ja energiankulutus pienenee.
Oheiset kuvat ovat kohteesta, missä on uusittu raskaskalustomaalauskammion ilmanvaihtotekniikka ja maalauskammion kattosuodatusrakenne. Samalla uusittiin kattovalaisimet osana USI:n kattosuodatusrakennetta.

Maalauskammion vanha kattosuodatusrakenne purettiin

Valmis kattosuodatusrakenne integroidulla valaistuksella.

ja korvattiin uudella, jossa suurempi suodatinpinta-ala ja
tilavuus.
Kohteessa on kaksi maalauskammiota, joita molempia ohjaa
nyt uudet USI Italia DGTouch -ohjainpaneelit.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme Jasse Karumaan sähköpostilla
jasse.karuma@corarefinish.fi tai soittamalla numeroon 050
464 6755, niin suunnittelemme yhdessä juuri sinun laitteellesi
parhaiten soveltuvan päivitysratkaisun.
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Q1® on erikoistunut suojaustuoteratkaisujen innovointiin autoalan jälkimarkkinoille.
Premium-luokan valikoimamme tarjoaa täyden kokoelman suojaustuotteita, kuten maalarinteippejä, muovikalvoja,
suojapapereita ja muita erikoisteippejä, jotka tekevät vaativimmastakin työstä nopeampaa ja helpompaa taaten
paremman lopputuloksen joka kerralla.
Q1 – tuoteperhe on otettu innostuneesti vastaan. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan, hinta/laatusuhde on
erinomainen. - Toteaa tuoteperheen hankinnasta vastannut ostajamme Olli Tuovinen. Lisätietoja Q1 – tuotteista saat
aluemyyjältäsi.

Suojapaperi

Ohut ja kevyt paperi, joka muotoutuu hyvin pintoihin
kuitenkaan repeämättä
Täysin nukkaamaton
Erinomainen kestävyys kaikille maalituotteille
Koot: 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm
Rullan pituus 400 m
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Suojakalvo

Q1® Premium Protecting Film on kirkas HDPE-suojakalvo,
joka on käsitelty varmistamaan sekä liuotin- että
vesiohenteisten maalien tarttuvuuden ajoneuvojen
maalaustöihin. Kun koronakäsittely on toisella puolella, maali
kiinnittyy kalvoon ilman tippumista tai hilseilyä.

Maalarinteipit
Q1® PREMIUM MASKING TAPE

ns. ”perus maalarinteippi”
Muotoutuu hyvin epäsuorille pinnoille
Ohut teippi, jättää tarkat ja terävät rajat

Q1® HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE

ns. ”vesiteippi”
Sopii erinomaisesti käytettäväksi vesiohenteisten
maalien kanssa sekä vesihionnan aikana
Jättää pehmeämmät rajat

Teipit ovat läpikuultavia, mikä tekee suojauksesta entistä tarkempaa ja helpompaa. Kirkkaat värit takaavat suojattujen
alueiden hyvän näkyvyyden. Molemmat teipit ovat saatavilla 18 mm, 24 mm, 36 mm sekä 48 mm kokoisina. Rullan pituus
on 50 metriä. Lämmönkesto 110°C (30 min), UV-kesto 3 päivää.

Vaahtomuoviteippi

Helppo muotoilla
Hyvä tarttuvuus ja uunituksen kesto
Korkea imukyky estää vuodot ja valumat

Vaahtomuoviteippi T-malli

Täydellinen häivytysraja uniikin
muotoilunsa ansiosta
Hyvä venyvyys takaa istuvuuden
jokaiseen käyttökohteeseen
Koko 10 mm x 11 mm
Rullan pituus 25 m
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CORA Refinish
Asiakaslehti

Askeleet uudelle aikakaudelle

Neljännesvuosittain
ilmestyvä julkaisu, jossa
esittelemme mielenkiintoisia
asiakasratkaisuja, teknisiä
menetelmiä, tuoteuutuuksia
ja kampanjoita.
CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

(alv 0 %

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.

PPG MoonWalk™ -automaattinen väriensekoituskone
MoonWalk™ on PPG:n kehittämä värien sekoitusratkaisu, joka on mullistanut vauriokorjaamoissa
tehtävän työn ja värien sekoittamisen.
Kun sävy on valittu, laittaa maalari koneen sekoittamaan värin automaattisesti. Kone tekee
sekoituksen jopa kymmen kertaa ihmistä tarkemmin. Säästyneen ajan ansiosta työntekijät
saavat enemmän valmista työpäivänsä aikana ja parantuneen sekoitustarkkuuden seurauksena
sävytäsmäävyys paranee huomattavasti.
Koneen ansiosta syntyy myös materiaalisäästöjä, kun pystytään sekoittamaan pienempiä määriä.
Maalarin ei tarvitse sekoittaa varmuuden vuoksi ylimääräistä, sillä MoonWalk hoitaa lisäsekoitukset
maalarin puolesta.
Tuottavuutta ja säästöä

– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

Automaattinen väriensekoitus MoonWalkin avulla säästää työaikaa, joka voidaan käyttää
laskutettavaan työhön. Parempi tarkkuus sävyjensekoituksessa vähentää virheitä ja helpottaa
häivytyksiä. MoonWalkin avulla maalia voidaan sekoittaa tarkalleen haluttu, pienikin, määrä jolloin
maalia kuluu huomattavasti vähemmän.

Cora Refinish Oy © 2019

Halutessasi kuulla lisää MoonWalkin tuomista eduista liiketoiminnalle ota yhteyttä Coraan.

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

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

