
LUOTETTAVA KUMPPANI

Asiakaslehti 1/2022



 

TÄSSÄ NUMEROSSA

2 Toimintavarmuus ja palvelutaso

3 Ajankohtaista

4 Cora Autoalan Palvelutuottajat ry:n
yhteistyökumppaniksi

5 Coralle haetaan ISO 9001
laatusertifikaatti

6 PPG jälleenmyyjä Oulusta

7-
10

Mirka-tuotteiden käyttäjät Coran ja
Mirkan kumppanuusmatkalle

11 Tiedätkö millaisen UV-kuivaimen
tarvitset?

12
Tehokkuus ja energiansäästö
käytettäessä PPG Envirobasea
ProcessManagerin laaturaportti

13 Maalauskammio – öljy- vai
nestekaasulämmitys?

14
Uusi kirkaslakka Delfleet One
tuoteperheeseen
PPG ColorReader -värimittari

15
SELEMIX Direct Pro - täyskiiltävä
kertapintamaali
Seuraa meitä Somessa

16 JBL:n Bluetooth-kaiutin Sata
maaliruiskun ostajalle

Toimintavarmuus ja palvelutaso
Meidän kaikkien tuntema toimintaympäristö muuttuu, ja maailmassa
tapahtuu asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Voimme sen sijaan kehittää
omaa tekemistämme ja olla varautuneita muutokseen mahdollisimman
hyvin. Ajoneuvoteollisuuden ja myös vauriokorjaamomateriaalien toi-
mittajia tulevat raaka-aineiden saatavuusongelmat kiusaamaan todennä-
köisesti vielä pitkään.

Olemme lanseeranneet automatisoidun varastohallintajärjestelmän, vii-
vakoodiluentaan perustuvan ProcessManager-järjestelmän, joka on jo
laajasti käytössä sekä vauriokorjaamoissa että päällirakenteita valmista-
vassa teollisuudessa. Toimintojen automatisoinnilla olemme saavutta-
neet  merkittäviä  etuja  ja  hyötyjä  asiakasyrityksissä  työaikasäästöjen
muodossa sekä varastoihin sidotun pääoman pienenemisessä.

Tuotteiden varastomäärien ajantasainen ylläpito auttaa meitä hallitse-
maan ja arvioimaan varastossa pidettäviä tuotemääriä ja ylläpitämään
riittävää varmuusvarastoa. Tämä kehitys on tuonut uusia toimintata-
poja myös oman logistiikkamme järjestämisessä, ja vuoden 2021 alusta
on oma lähettämömme saavuttanut ja lähettänyt tuotteet viivakoodike-
räilyn avustamana.

Seuraamme omaa palveluastetasoamme tarkasti ja käsittelemme tiedot
ja tilanteen viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa. Yhdessä tekemällä ja
vaikuttamalla  olemme  saavuttaneet  yli  98  prosentin  toimitusvar-
muuden  lähetyksissämme.  Ottaen  huomioon  laajan  tuotevalikoi-
mamme,  sekä  maailmalla  vallitsevat  tuotteiden  saatavuushaasteet
olemme ylpeitä saavuttamastamme palvelutasosta. Tällä tiellä tulemme
jatkamaan ja tekemään vahvaa työtä luottamuksenne ylläpitämiseksi.

Olemme vakuuttuneita, että kykenemme huolehtimaan tavarantoimituk-
sistanne myös vuonna 2022. Toimitamme tuotteet tarkasti, sovittuina
aikoina ja kattavasti, mahdollistaen sen, että te voitte omissa yrityksis-
sänne  keskittyä  tuottavaan  työhön ja  menestymään.  Näin  myös  me
yhteistyökumppaninanne menestymme kanssanne.

Antoisia lukuhetkiä
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Nimitysuutinen
Petteri Jokinen on nimitetty 1.2.2022 alkaen Cora Refinish Oy:n avainasiakas-
päälliköksi. Petterin toimialueena on Länsi- ja Pohjois-Suomi, jossa Petteri
hoitaa asiakassuhteita ja toimii tarvittaessa PPG-tuotteiden teknisenä
tukena.

Työskentelyn Corassa Petteri aloitti vuonna 2018. Petterin vahvuuksia ovat
alusta alkaen olleet asiakaslähtöinen työskentelytapa ja vankka automaa-
lauksen ammattitaito. Petteri on kehittynyt teknisen myytiedustajan työs-
sään erinomaisesti, ja kehityksen myötä hänen vastuualueensa ovat kasva-
neet. Hän on pidetty työtoveri ja suosittu yhteyshenkilö asiakkaiden keskuu-
dessa.

Toivotetaan Petterille yhdessä onnea ja menestystä tehtävässään avainasia-
kaspäällikkönä. Petterin tavoittaa numerosta 040-9006548, pet-
teri.jokinen@corarefinish.fi.

 

Päivitä vanha kaavaohjelma uuteen
 

PPG:n PaintManager väriensekoitusohjelmistosta on tullut uusi versio Paint-
Manager XI ja edellinen versio ohjelmasta poistuu käytöstä vähitellen. Uusi
versio sisältää useita sävynvalintaa helpottavia ominaisuuksia sekä laajat
raportointityökalut materiaalikulutuksesta tai VOC-päästöistä.

Tilaa nyt maksuton päivitys uuteen PaintManager XI -versioon. Samalla var-
mistat, että käytössäsi on aina uusimmat värikaavat. Aiemmin tallennetut
tiedot voidaan helposti siirtää uuteen ohjelmaan. Kysy lisätietoja edustajil-
tamme tai jälleenmyyjältäsi.
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Cora Autoalan Palvelutuottajat
ry:n yhteistyökumppaniksi
Autoalan Palvelutuottajat ry
Autoalan ja Korjaamoiden liitto ja Suomen Kolarikorjaa-
moiden liitto yhdistivät voimansa huhtikuussa 2021.

Uusi järjestö toimii edelleen autoalan työnantajien etujärjes-
tönä ja suuntaa toimintaansa perinteisestä yhdistystoimin-
nasta jäsenyritysten kehittämis- ja koulutustoimintaan. Toi-
minnan uudelleen suuntaamisella haetaan jäsenyritysten käyt-
töön ratkaisumalleja muuttuvien markkinoiden tuomissa haas-
teissa. Kehittämis- ja koulutustoiminnan lisäksi Autoalan Pal-
velutuottajat tarjoaa jäsenmaksuun kuuluvia palveluita.

Cora on yksi uuden liiton yhteistyökumppaneista. Haluamme tarjota asiantuntemustamme liiton jäsenten käyttöön ja olla mukana
parantamassa vauriokorjaamoiden tuottavuutta sekä houkuttelevuutta työnantajina.

Tehokkuutta ja taloudellisuutta vauriokorjaamon toimintaan
Vauriokorjausalan muutos koskee meitä kaikkia toimijoita. Muutoksen keskellä yrittäjän olisi hyödyllistä tietää, missä ovat mahdol-
liset pullonkaulat ja mitä olisi paras ensimmäisenä kehittää. Toiminnan tehokkuuden kehittäminen on avainsana, jotta yritys
menestyy muuttuvassa markkinassa. Toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat lähtökohta yrityksen
tehokkaalle kehittämiselle. Tämän 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 luotta-
muksellista ja ainutlaatuista riippumatonta dataa todellisesta työskentelystä vauriokorjaamossa.

Tietoa kerätään PPG ProcessManager -toiminnanohjaus- ja PPG PaintManager-sekoitusjärjestelmän avulla. ProcessManager toi-
minnanohjausjärjestelmän avulla yritys saa työkohtaiset tiedot käytetystä työajasta ja materiaalikustannuksesta,  joita voidaan
sitten verrata Cabas-vauriokorjauslaskelman antamaan työaikaan ja materiaalikorvaukseen. ProcessManager -järjestelmä on suun-
niteltu  täysin  vauriokorjaamoiden  käyttöön  ja  tarjoaa  kattavat  raportointi-  ja  tiedonkeräysmahdollisuudet.  Pilotointijakson
kuluessa yritys saa käyttöönsä faktatietoja oman yrityksen toiminnasta, joita voi verrata muiden pilotointihankkeeseen osallistu-
vien 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.

Kiinnostuitko? Pilotointihankkeeseen osallistumisesta saat lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Harri Saastamoinen, AAPT, +358 50 5646 320
Sami Huopainen, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 542
Tom Sandell, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 524
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Cora Refinish Oy:n laatujärjestelmälle
haetaan ISO 9001 sertifiointi
Cora Refinishin toiminta on laadukasta ja asiakastyytyväisyys korkealla. Tärkeimmät prosessit on kuvattu ja toimimalla yksilöinä
yhteisesti sovitulla ”talon tavalla” takaamme asiakkaillemme tasaisen luotettavan laadun. Nyt olemme käynnistäneet projektin,
jolla haemme laatujärjestelmällemme sertifioinnin. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi. ISO 9001 standardi antaa perusvaa-
timukset yrityksen laadunhallinnalle. Se ottaa kantaa mm. asiakastarpeiden vaatimusten täyttämiseen ja asiakastyytyväisyyden var-
mistamiseen. Standardi tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien laadun ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä.

ISO 9001:2015 -standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta on seuraavia hyötyjä:

a) kyky tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita ja palveluja koskevat
lakien ja viranomaisten vaatimukset
b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä
c) toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien käsittely
d) kyky osoittaa määriteltyjen laadunhallintajärjestelmää koskevien vaatimusten noudattaminen

Työskentely etenee ulkopuolisen laatujärjestelmäasiantuntijan johdolla Coran henkilöstön osallistuessa aktiivisesti  prosessien
kuvaamisen ja kehittämiseen. Sertifiointiprosessi on käynnissä ja tavoite on saada laatujärjestelmämme auditoitua elokuussa.

Cora Refinish Oy:n toimitusvarmuus yli 98%

Maalaamoille yksi merkittävimmistä asioista on oikean kokoinen varasto ja kaikkien tilattujen tuotteiden oikea-aikainen saapu-
minen. Maalaamon omat varastotäydennykset voidaan hoitaa luotettavasti  automaattisella Process Manager -varastonhallintajär-
jestelmällä. Järjestelmä säästää aikaa ja varmistaa tuotteiden riittävyyden, koska se tilaa automaattisesti tarvittavat täydennykset.  

Sen lisäksi, että maalaamo tilaa tuotteet ajoissa, on maalaamon toiminnan kannalta olennaista, että toimittaja pystyy toimittamaan
kaikki sovitusti.  Cora Refinishissä seuraamme jatkuvasti omaa toimituskykyä ja -varmuutta. Tuotteet on jaettu ABCD-ryhmiin ja
toimituskykymme on – jopa vaikeina korona-aikoina – ollut keskimäärin 98%.  Tärkeimmässä A-tuoteryhmässä toimitusvarmuus
on jopa tätäkin korkeampi. Olemme Corassa ylpeitä erinomaisesta toimitusvarmuudestamme ja uskomme, että ISO 9001 -laatujär-
jestelmän avulla tulemme olemaan entisestäkin luotettavampi toimittaja kumppaneillemme.
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PPG-jälleenmyyjä Oulusta
Autoväristore Oy on Joni Hourulan vuonna 2018 perustama yritys, joka toimii PPG:n

auto – ja teollisuusmaalien jälleenmyyjänä Oulussa. Yritys aloitti toimintansa Moreeni-
kujalla Oulun Ruskossa, liiketoiminnan kasvaessa muutti yhtiö isompiin tiloihin Oulun
Marmoritielle vuoden 2022 alussa. Alkuvuosi onkin mennyt nopeasti, kun tavallisen asia-
kaspalvelun ja muun kiireen keskellä on täytynyt huolehtia muutosta ja uuden myymälän
kalustamisesta.

Autoväristore työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä, sillä Eino Kekolahti tuli Joni Hou-
rulan yhtiökumppaniksi vuonna 2019. Molemmilta löytyy taustaa maalausalalta, näin
maalia haettaessa myös maalausneuvoja on tarjolla Autoväristoren kanssa asioidessa. Eino
Kekolahti on enimmäkseen kentällä yhtiön pakettiautolla säännöllisesti toimittaen tavaraa
ja antamassa teknistä tukea tarvittaessa, Joni Hourula vaikuttaa myymälässä palvelemassa
asiakkaita ja hoitaessa muita yhtiön asioita.

Omistajat ovat ylpeitä hyvästä asiakaspalvelusta, nopeasta toimituksesta ja toimitusvar-
muudesta. ”Uudet tuotteet testataan ensin itse, niin tiedetään, mistä puhutaan asiak-
kaalle”, kertoo Eino Kekolahti.

Yhtiökumppanit Eino Kekolahti ja

Joni Hourula

Alueellisesti yhtiö vaikuttaa Raahesta pohjoiseen ja pitkien väli-
matkojen takia toimitusvarmuus on nopeuden ohelle tärkeää.
Juuri nyt yhtiöllä on halu kasvaa ja laajentaa PPG-maalien käyt-
täjäkuntaa sekä palkata lisää henkilökuntaa. Lisäksi verkko-
kauppaa kehitetään jatkuvasti.

Tulevaisuuden tavoitteita ajatellen uudet isommat toimitilat
Marmoritiellä ovat mahdollistaneet varaston kasvattamisen,
joka on parantanut toimitusvarmuutta paikallisille käyttäjille.
Lisäksi täydennyksiäkin saadaan nopeasti sillä PPG:llä ei edes
korona-aikana ole ollut toimitusvaikeuksia, ja tämä luo var-
muutta PPG-tuotteiden käyttöön ja maalaamoiden tehokkuu-
teen.

Toimitusvarmuuden lisäksi myös muu yhteistyö Coran kanssa saa kiitosta. ”Yhteistyö Coran kanssa toimii hyvin, tekninen – ja IT-
tuki on saatavilla nopeasti ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti”, kommentoi Joni Hourula.
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Tehdasvierailu +  Mirka-tuotekoulutus 
-Näe vaikuttava tehdas ja opi uutta 
hiomatuotteista.

Yöpyminen upealla Kepon kartanolla 
- Historiallinen kartano 1700-luvulta

Keppo Bryggeri Panimokierros
- Käsityöläisoluita Jepualta

BBQ-Illallinen + sauna, darts & biljardi 
Stållgardenissa
- Nautitaan yhdessä.

CORA JA MIRKA KUTSUVAT MIRKA-TUOTTEIDEN KÄYTTÄJÄT CORAN JA 
MIRKAN KUMPPANUUSMATKALLE TUTUSTUMAAN TUOTANTOON JA 
VIETTÄMÄÄN YHTEISTÄ AIKAA MUKAVAN TEKEMISEN MERKEISSÄ. MUKAAN 
PÄÄSET KÄYTTÄMÄLLÄ MIRKA-TUOTTEITA JA KERÄÄMÄLLÄ KYMMENEN 
KAPPALETTA DIGITAALISTA PALKINTOTUOPPIA.

KEPON KARTANO
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 A L V  0 %

235€

 A L V  0 %

390€

 A L V  0 %

450€

D O W N  F R O M
$ 1 5 0

$105
 A L V  0 %

450€

ABRANET ACE 70 x 198 mm

Paketti sisältää:
P80 x 1, P120 x 2, P180 x 2, P240 x 2 P320 x 2 P400 x 1, 

Hiomatukisetti 4-in-1
+ pölynpoistoletku 20 mm x 4 m + adapteri

PCS-kertakäyttöastia 125 µm

Paketti sisältää:
180 ml x 1, 400 ml x 4, 650 ml x 4, 850 ml x 1

PCS kertakäyttöastia 190 µm

Paketti sisältää
180 ml x 1, 400 ml x 4, 650 ml x 4, 850 ml x 1

ABRANET ACE 150 mm

Paketti sisältää 
P80 x 2, P120 x 3, P180 x 3, P240 x 3 P320 x 2 P400 x 2

Kampanja-aika 30.6.2022 saakka.

Kampanjaan kuuluvat tässä esitteessä olevat paketit. Jokaisesta paketista saat tuoppeja ja keräämällä 
kymmenen tuoppia olet oikeutettu osallistumaan mukaan matkalle.

CORA x MIRKA



A L V  0 %

950€

A L V  0 %

225€

A L V  0 %

1.590€

A L V  0 %

269€

A L V  0 %

420€
D O W N  F R O M

$ 1 7 5

$125
A L V 0 %

420€

Sähköhiomakone
Mirka DEROS 650CV 150 mm 

Imuripaketti
Sisältö 

Mirka pölynimuri, 150 mm sähköhiomakone
DEROS 650CV, pölynpoistoletku 27 mm x 5,5 m

CE 230V virtajohdolla

Hiomayksikkö
Sisältö 

Tarvikevaunu käsipyyhetelineellä, pölynimuri, 
sähköhiomakone DEROS 650CV 150 mm,

pölynpoistoletku 5,5 m CE 230V virtajohdolla

Gold + Goldflex soft -paketti

Gold soft 150 mm 15R-karkeudet P320 x 4 ltk, P500 x 4 
Goldflex SoftT 115 x 125 mm perf. rulla karkeudet P240x 1 ltk, 

P320 x 1 ltk, P500 x 1 ltk, P800 x 1 ltk

Sähköhiomakone
 Mirka DEOS 383CV 70x198 mm 

Mirlon Total -paketti

Mirlon total 115 x 230 VF 360 x 5pkt, XF 800 x 5 pkt, UF 
1500 x 5 pkt, Mirlon total  150 mm VF 360 x 1 pkt, XF 

800 x 1 pkt + verkkovälilaippa



KUN KÄYTÄT MIRKA-
TUOTTEITA, PÄÄSET 
NAUTTIMAAN 
AINUTLAATUISESTA 
PALKINNOSTA

NIITTYTIE 27A VANTAA
WWW.CORAREFINISH.FI
010 8210 100

Opit ja näet 
uutta 

Tutustu 
historialliseen 
kartanoon

Jokaisesta ostamastasi paketista keräät itsellesi Cora-tuopin. 
Kun sinulla on kasassa kymmenen tuoppia pääset 
veloituksetta mukaan kumppanuusmatkalle

Hyvää ruokaa ja 
juomaa

Tehdään yhdessä 



 

Tiedätkö, millaisen UV-
kuivaimen tarvitset?
Ultraviolettivaloa käytetään muun muassa hammaslääkäreissä muovipaikkojen kovettamiseen sekä tuulilasien kiveniskemien kor-
jauksissa UV-kovettuvan epoksin kovettamiseen. Päällimmäisin syy tähän on kovetusprosessin nopeus ja lujuus.

Hedsonin tehtaalla Ruotsissa on myös päädytty samaan lopputulokseen UV-valon ja UV-kovettuvan aineen eduista ja hyödyistä.
Siksi he ovat kehittäneet IRT UV-laitteita myös ajoneuvojen vauriokorjauksiin.

Korjausprosessin nopeuttamiseksi UV-tuotteet ovat jo laajalti käytössä myös korjaamoissa ja maalaamoissa.

UV kuivaimissa ja -tuotteissa on eroja, ja eri tuotteet vaativat kuivaimelta eri aallonpituuden. Tehdessäsi päätöstä kuivaimen hank-
kimisesta varmista itsellesi parhaiten sopiva kuivaintyyppi soittamalla Coran laiteasiantuntijalle Jasse Karumalle +358 50 464 67 55

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 käsikui-
vaimen
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 16x16 senttimetriä ja pohjamaalin kuivaus vie aikaa ainoastaan
kymmenen sekuntia. Toimituspakkaus sisältää kuivaimen, kaksi akkua ja
laturin sekä seinätelineen ja suojalasit.

Kaksi kuivainta – yksi laite – suuri käyttöaste

Helposti liikuteltava IR- ja UV-yhdistelmäkuivain on varustettu kahdella erittäin tehok-
kaalla 1000W UVA-lampulla, mikä mahdollistaa äärimmäisen nopean kuivauksen.

IR- (infrapuna) ja UV- (ultravioletti) lamppuja voi käyttää sekä yhdessä että erikseen. Kui-
vainmalli on myös muunneltavissa erilaisiin kokoonpanoihin. IRT IR- ja UV-kuivainta voi
käyttää 2K-tuotteiden, kitin, täytemaalien ja kirkaslakkojen kuivaukseen sekä vesiliu-
koisten basecoatien haihdutukseen ja vesiliukoisten kirkaslakkojen kuivaukseen. UV-kui-
vain soveltuu kaikkien UV-materiaalien kuivaukseen.
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Tehokkuus ja energiansäästö
käytettäessä PPG Envirobasea
Tehokkuus ja energiansäästö käytettäessä PPG Envirobasea

Envirobase High Performance on vesiohenteinen värimassa, joka täyttää VOC-lainsäädännön vaatimukset.

Kun maalaustyö tehdään noudattaen valmistajan ohjeita, mahdollistaa PPG Envirobase nopeat kuivumisajat yhdellä ruiskutusker-
ralla, yhdellä visiitillä kammiossa. Mitä vähemmän käyntejä kammiossa sitä vähemmän roskia maalattavalle pinnalle.  

Tehokkain tapa kuivumisen tehostamiseen on puhaltimella/puhaltimilla suoritettava puhallus. Puhaltamisessa itse puhallus ei ole
varsinainen kuivaava tekijä, vaan puhaltaminen rikkoo maalattavan kappaleen pintaan kammion ilmankierrosta syntyneen liikku-
mattoman ilmapatjan ja saa aikaan ilman liikkumisen myös kappaleen pinnalla. Tämä nopeuttaa veden haihtumista oleellisesti. Kui-
vattaminen puhaltamalla poistaa lämmittämisen ja sitä seuraavan jäähdyttämisen tarpeen vähentäen myös samalla kammiossa
käyntien määrää.

Varsinkin kylminä ajanjaksoina puhaltamalla saavutettava nopea kuivuminen luo merkittäviä säästöjä yritykselle energiakustannuk-
sissa. Yhden lämmityskerran poistuminen maalausta kohden on tuntuva ja huomattava energiasäästö. Myös ajansäästö lämmi-
tyksen ja jäähtymisen osalta tulee huomioida puhaltimella saavutettavista säästöistä ehkä merkittävimpänä. Oikea puhaltimen
käyttö edesauttaa yritystä saamaan laadukkaan lopputuloksen, nopeasti ja kustannustehokkaasti jokaisella kerralla.

ProcessManagerin laaturaportti
ProcessManager on selainpohjainen tuotannonohjausjärjestelmä vauriokor-
jaamoiden ja maalaamoiden käyttöön. Tuotannon ohjauksen lisäksi ohjel-
massa on paljon hyödyllisiä lisätoimintoja ja raportointimahdollisuuksia.

Kumppaneidemme toiminnassa korostuu yhä useammin tarve seurata tuo-
tannon tehokkuuden lisäksi toiminnan ja tuotannon laatua. Vaatimukset
tulevat usein yhteistyökumppaneilta ja asiakkaita, mutta lisäksi halusta
tuottaa parempaa asiakaskokemusta.

Palvelun laatua ja asiakkaiden laatukokemuksia voi mitata useilla eri menetel-
millä, joiden avulla on mahdollista kehittää toimintaa. Yksi keino seurata asia-
kaskokemusta on ProcessManagerin asiakastyytyväisyyskysely, jolla saadaan
tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat yrityksen antaman palvelun. Järjestelmä
tuottaa tästä automaattisesti selkeän raportin.

Maalipinnan laadun dokumentointi

Uusimmissa laatujärjestelmähankkeissa ProcessManager-käyttäjät ovat hyödyntäneet ProcessManagerin laaturaporttia. Raportille
dokumentoidaan tuotantoaikojen ja -tekijöiden lisäksi myös maalausrakenteet. Lisäksi raportille saadaan sopivat laatujärjestel-
mään ja tuotantoon liittyvät kysymykset, jotka käyttäjä täyttää, ja näin saadaan dokumentointi sekä luotettava laaturaportti kuin
itsestään. Laadun ollessa dokumentoitu, se voidaan helposti todentaa, toistaa ja kehittää seuraavalle tasolle.

Jos haluat tietää lisää ProcesManagerin ominaisuuksista tai kuinka saat dokumentoitua tuotantosi laadun, ota yhteyttä ProcessMa-
nager-asiantuntija Sami Huopaiseen +358 40 900 65 42 tai sami.huopainen@corarefinish.fi
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Maalauskammio – öljy- vai
nestekaasulämmitys?
Maalauskammioiden ja esikäsittelytilojen ilmanvaihdon lämmitysmuotona on käytetty perinteisesti öljylämmitystä. Useimmissa
uudemmissa toimituksissa kaasupoltin korvaa öljypolttimen.

Mutta miksi?

Öljylämmitteisen maalausuunin tai esikäsittelytilan öljypoltin lämmittää kattilaa. Metallisesta kattilasta johtuu ilmanvaihtokana-
vassa liikkuvaan ilmaan lämpöä, ja tämä ilma kuljetetaan laitteiston tuloilmakanavaan. Kaasupoltin taas sijoitetaan suoraan tuloil-
makanavaan. Kanavassa palavan polttimen liekin lämmitysteho sekoittuu suoraan ilmaan ja lämmittää sen tehokkaammin.

Yksinkertaista matematiikkaa

Nestekaasun energiasisältö on korkeampi kuin millään muulla
polttoaineella. Tehollinen lämpöarvo on 46,4 MJ/kg (mega-
joulea/kilogramma). Vastaava arvo öljylämmityksessä käytettä-
vässä polttoöljyssä on 42,7 MJ/kg.

Kilohintojen ollessa hyvin lähellä toisiaan nestekaasusta saatu
energiamäärä on siis huomattavasti suurempi.  Moduloiva por-
taattomasti säätyvä suorakaasupoltin vähentää myös kulu-
tusta.

Muita eroja lämmitysmuodon valintaan

Ilmanvaihtokanavassa oleva öljypoltin ja siihen törmäävä ilma tuottavat kitkaa ja staattista sähköä. Suorakaasupolttimen kanavassa
palava liekki ja nestekaasun palamisreaktio tuottavat hieman kosteutta ilmaan ja vähentävät staattista sähköä. Tämä on eduksi
muoviosien maalauksessa ja myös roskaisuuden vähenemisessä.

Säästöjä itsessään tuovat myös rakennusvaiheen kustannukset. Öljylämmitteisen kehittimen savupiippu on yksi merkittävä kustan-
nustekijä, jota suorakaasupoltin ei tarvitse lainkaan. Suorakaasupolttimen liekki palaa niin puhtaasti, ettei se muodosta palaessaan
myrkyllisiä palokaasuja, jotka öljykehittimissä johdetaan savupiipulla ulos.

Voimme todeta kaasulämmityksen tuottavan säästöjä, parantavan työn lopputulosta, ja lisäksi myös ympäristö kiittää päästöjen pie-
nentymisestä.
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Uusi kirkaslakka Delfleet One -tuotesarjaan
Delfleet One® High Performance -tuotteet on suunniteltu raskaan kaluston uudelleenmaalauksiin ja valmistajille. Niillä saavute-
taan vähemmän VOC-päästöjä, pienempi materiaalin kulutus, lyhyempi kuivausaika ja energiansäästöä. Tuotteet on helppo ruis-
kuttaa, ja ne omaavat erinomaisen peittokyvyn ja kiillon. Laaja kovete- ja ohennevalikoima mahdollistaa käytön pieniin tai suuriin
maalaustöihin eri lämpötiloissa.

Nyt lanseerattu uutuus täydentää järjestelmän. Delfleet One F8650 -UHS-kirkaslakka on uusi äärimmäisen sileä ja kiiltävä kirkas-
lakka, jolla on helppo ruiskuttaa, ja sen ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi suurilla pinnoilla. Se täyttää myös
kaikki hyötyajoneuvojen maalaukseen sovellettavat standardit ja ympäristövaatimukset.

Delfleet One kirkaslakka

Stig Hokstad, PPG Refinishin tekninen myyntiedustaja sanoo:
"Tämä on helposti ruiskutettava kirkaslakka, joka tarjoaa erin-
omaisen kiillon. Se näyttää märältä, vaikka se on kuiva. Kirkas-
lakka soveltuu erittäin hyvin myös moniraitaisiin maalauksiin,
joissa tarvitaan teräviä linjoja ilman reunoja maalikerrosten
välillä. Tuote on monipuolinen, sillä sitä voidaan käyttää suu-
rilla alueilla että pienempiin osiin"

DELFLEET ONE -pintamaalit ja uusi Delfleet One kirkaslakka ovat saaneet hyvää palautetta käyttäjiltä. Myös Coran maalaustek-
nikko Jukka Rinne on tutustunut tuotteeseen koemaalauksen yhteydessä. Ota sinäkin Delfleet One F8650 UHS-kirkaslakan tar-
joamat edut käyttöösi! Lisätietoja uutuudesta antaa Jukka Rinne, 040 900 6549 tai sähköpostitse jukka.rinne@corarefinish.fi

PPG ColorReader-värimittari

DELFLEET  ONE®  -tuoteperheeseen  on  tullut  uutuutena

ColorReader-värimittari, joka painaa 61,5 grammaa. Edul-

linen ja helppo ratkaisu värien tunnistamiseen.

 

Värien tunnistaminen ilman älylaitetta!

ColorReader tarjoaa älykkään ratkaisun värien tunnistamiseen,
kun älypuhelinta tai tablettia ei ole saatavilla. Aseta laite maa-
lattavalle pinnalle ja skannaa. Laitteen OLED-näyttö antaa heti
lähimmät kolme ensimmäistä värinumeroa Delfleet One -kir-
jastopaneelista.

Helppokäyttöinen  mobiilisovellus  ColorReader toimii  eril-
lisen mobiilisovelluksen kanssa, joka on saatavana sekä iOS:lle
että Androidille, tablet-laitteille ja älypuhelimille.

Lataa vain ColorReader-sovellus, muodosta Bluetooth-yhteys
laitteeseesi  ja  aseta laite maalatulle pinnalle skannattavaksi.
Tarkista tulokset sovelluksesta, tallenna ja jaa valinta.

Rekisteröidy koodilla PpgAut3!
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SELEMIX Direct Pro - täyskiiltävä
kertapintamaali
Selemix Direct Pro on uusi kaksikomponenttisten akryylipin-
tamaalien sarja, joka mahdollistaa suoran levityksen monenlai-
sille alustoille ilman pohjamaalin tarvetta. Kestävien ja suojaa-
vien ominaisuuksiensa ansiosta Direct Pro soveltuu minkä
tahansa teollisuuden pintojen kuten, kaivos-, maatalous- tai
rakennuskoneiden viimeistelyyn ja suojaamiseen. Nyt on
ensimmäisenä tuotu markkinoille täyskiiltävä sideaine ja myö-
hemmin lanseerataan myös muut kiiltoasteet täysmatasta kor-
keakiiltoiseen.

Coran teknikko Jukka Rinne on ollut mukana useammassa
koemaalauksessa ja käyttöönottokoulutuksessa. Maalareilta
saatu palaute on ollut erinomaista, ja keskusteluiden perus-
teilla tämä odotettu uutuus tulee olemaan varmasti mukana
suuressa osassa uusia maalausprojekteja.

Erityisen vaikuttavaa on, että 7-15X Direct Pro on läpikuiva +50celciusasteen lämpötilassa alle 45 minuuttissa, tämä vähentää ener-

giankulutustasi huomattavasti. Lisäksi korkeampi kiintoainepitoisuus parantaa peittokykyä ja ympäristövaikutuksia kun VOC-
päästöt ovat pienemmät.

Seuraa meitä Somessa
Seuraa meitä Somessa
Olethan huomannut, että löydät Coran myös sosiaalisen median kanavista?

Hae Cora Refinish Oy Facebookissa ja LinkedInissä, tykkää ja ota meidät seurantaan.
Facebook-julkaisujamme voit lukea myös ilman rekisteröitymistä kotisivujemme kautta.

Löydä tuoreimmat kuulumiset, kampanjat ja tuoteuutuudet sekä osallistu ja kommentoi
julkaisuja. Pysy perillä mitä Corassa tapahtuu.
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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 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.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

Cora Refinish Oy © 2022

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

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

(alv 0 %)

Laadukas SATAjet X 5500 maaliruisku

Korjausmaalauksen laatu arvioidaan ensisijaisesti perustuen työn visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten 
värisävyn täsmäämiseen, värin efektiin ja kiiltoon, sekä pinnan tasaisuuteen jne. Kun halutaan taata 
työprosessin ja tuloksen korkea taso, sekä välttää turhia työvaiheiden uusimisia, pintamaaliruiskun 
ja lakkaruiskun laatuvaatimusten on täytyttävä. SATAjet X 5500 Ruisku on loistava ratkaisu laatua 
arvostavalle maalarille.

Tilatessasi ruiskun nyt kampanjan aikana saat veloituksetta laadukkaan JBL Bluetooth -kaiuttimen 
ainutlaatuisin SATA-aiheisin koristeluin. 

Kampanja voimassa 31.5.2022 tai niin kauan kuin kampanjakaiuttimia riittää. 

SATA KEVÄTKAMPANJA 

+

RUISKUN OSTAJALLE KAIUTIN VELOITUKSETTA


