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Formula OneTM:
Maalausta maailmanmestarien
tapaan.

Väritrendejä:
Älykkäitä
pinnoitteita.

Liikkeenjohto:
Tarkkaa
laskemista.
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Pääkirjoitus

Vahva tiimi.

Joachim Hinz,
Spies Hecker Brand Manager EMEA.

Hyvät lukijat,
Tiimityö on tärkeä tekĳä kaikilla elämänaloilla. Tämä pitää paikkansa erityisesti
maalaamon
päivittäisessä
työssä.
Prosessit voivat toimia kellontarkasti vain,
jos työntekĳät pystyvät luottamaan
toisiinsa. Tämä koskee kaikkia työvaiheita
pohjan esikäsittelystä värinhakuun
kuten myös itse maalausprosessia. Ja
maalaamon laitteiden ja tuotteiden täytyy
myös
olla
täysin
yhteensopivia,
jotta asiakkaalle pystytään tarjoamaan
loistava lopputulos.

Yhteensopivia ratkaisuja
värinhallintaan.
Tämä lähestymistapa tekee Spies
Heckeristä vahvan tiimikumppanin päivittäisessä työssä, olivat sitten kyseessä
vaikka uudet teknologiat, kuten Phoenixvärisävyohjelma ja sen kanssa käytettävä
spektrofotometri tai jatkokoulutus
sähköisen MyTraining-ohjelman avulla.

Tehokkaita
tuotejärjestelmiä.
Tiimipelaajana Spies Hecker tarjoaa
myös tuotteita, jotka sopivat maalaamosi
prosesseihin täsmällisesti ja auttavat
sinua
parantamaan
maalaamosi
tehokkuutta entisestään. Me esittelemme
viimeisintä maaliteknologiaa – kuten
uusi, nopeasti kuivuva Permasolid® HS
pikahiomamaali 5500, käytännöllinen

Priomat® 1K paikkapohjamaali 4074
ja Raderal® muovikitti 2015 – tässä
numerossa.

"Maalausta
tapaan".

mestarien

Tämän numeron erikoisartikkeli esittelee
täydellisen tiimityöskentelyn poikkeuksellisen
esimerkin.
Iskulauseella
"maalausta mestarien tapaan", Spies
Hecker on jälleen kerran MERCEDES
AMG PETRONAS Formula OneTM -tiimin
virallinen
tavarantoimittaja.
Tällä
kaudellakin hallitseva kuljettajien ja
tallien maailmanmestari luottaa taas
kerran meidän ammattitaitoomme ja
tuotteisiimme. Olemme erittäin ylpeitä,
että saamme olla osa tätä äärimmäisen
menestynyttä tiimiä ja että saamme olla
myötävaikuttamassa
tulokselliseen
kauteen. Lisää tästä jännittävästä
yhteistyöstä kerromme Color Expertin
tässä numerossa.

Jännittäviä lukuhetkiä!
Sinun

Joachim Hinz
Spies Hecker Brand Manager EMEA
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Väriohjelma

Viisi vinkkiä optimaalisiin
mittaustuloksiin.
ColorDialog-spektrofotometri auttaa maalaamoa löytämään värit nopeasti ja
luotettavasti. Mutta luotettavien tulosten saavuttamiseksi on tärkeää noudattaa
näitä viittä vinkkiä.

1. Tasainen ja puhdas pinta.

pintoja, jotka ovat olleet pitkän aikaa
alttiina suoralle auringonvalolle. Älä
kuitenkaan välitä mittauksen aikana
ulkoisesta valosta, koska laitteessa on
integroidut LED-valot.

5. Laitteen kalibrointi,
suojaus ja hoito.

3. Värinhaku.

Mittaus pitää tehdä tasaiselta ja puhtaalta
pinnalta. Naarmut ja lika heikentävät
mittaustarkkuutta huomattavasti. Maalarin
on ensin puhdistettava pinta silikoninpoistoaineella ja kiillotettava mitattava alue
huolellisesti.

2. Värinmittaus.

Sopivaa väriä etsittäessä valintakriteerejä on mahdollista tarkentaa määrittelemällä valmistaja, värikoodi tai maalilaatu.

4. Käytä ruiskutettua
värimallia värinvertailuun.
Esiintyvästä värikaavasta riippumatta
suositellaan aina värimallin ruiskutusta
ennen korjausmaalausta, jotta sitä
voidaan verrata autossa olevaan väriin.
Vauriokohdan ympäriltä pitää aina tehdä
kolme mittausta. Mittausta tehtäessä
kaikkien kontaktipisteiden on osuttava
tasaisesti ajoneuvon pintaan, niin että
mittaus on riittävän tarkka. Älä mittaa

Spektrofotometri on kalibroitava – tarvittaessa – metallihohtosinisellä ja valkoisella
levyllä. On oleellisen tärkeää pitää nämä
levyt puhtaina käyttämällä lämmintä vettä
ja pehmeää pyyhettä. Laite tulee
kalibroida
samassa
ympäristössä,
samassa lämpötilassa ja samoissa
kosteusolosuhteissa kuin missä laitetta
normaalisti käytetään. Kun laite ei ole
käytössä, mittausoptiikka pitää aina
suojata pölynsuojakannella.
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MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM -tiimi luottaa Spies
Heckerin “tasaiseen pintaan”.
Formula1 on yksipaikkaisten kilpa-autojen kuninkuusluokka. Kattojärjestönä
Fédération Internationale de L’Automobile
(FIA) Formula1 kerää yhden suurimmista
televisiokatsojamääristä – kaudella 2008
arviolta 600 miljoonaa ihmistä katseli
jokaista osakilpailua. Nimi “formula”
juontaa juurensa ankarista ja runsaista
säännöistä, joita jokaisen tiimin pitää
noudattaa. Kilpa-autot ovat maailman
nopeimpia – vauhti jopa 360 km/h –
suurimmaksi osaksi valtavan aerodynaamisen pitovoiman ansiosta, jonka autojen
rakenne pystyy tuottamaan. Kyseessä
on uuvuttava ja joskus vaarallinenkin
urheilulaji, jota ohjaavat strategia ja
teknologia. Joten ei pitäisi olla mikään
yllätys, että hallitsevat merkkikohtaiset
maailmanmestarit ovat niin kiihkeitä
puhuessaan noin 3000 litrasta maalia, jotka
heidän autoihinsa joka vuosi käytetään.

Asiantuntija
tavarantoimittajana.
Sijaintipaikkana Brackley, Englanti,
noin 70 mailia Lontoosta luoteeseen,
MERCEDES AMG PETRONAS omistaa
15 eekkerin tontin, jossa työskentelee
viidessä vuorossa noin 850 työntekijää,
24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän
päivää viikossa. Tiimin ultramoderneista
tiloista löytyvät myös tuulitunneli,
ajosimulaattori ja oma maalaamo. Tiimin

sijainnin ratkaisevana tekijänä luulisi
olevan alle 10 mailin matka Silverstonen
kilparadalle, mutta Andrew Moody,
MERCEDES AMG PETRONASin maalista
ja grafiikasta vastaava päällikkö selittää,
että sijainnilla on muitakin etuja.
“Olemme keskellä nk. Britannian moot-

toriurheilulaaksoa, mikä tarkoittaa sitä,
että meillä on useita erikoistavarantoimittajia 50 mailin säteellä”, hän sanoo.
Ja yksi näistä tavarantoimittajista on
Spies Hecker.

kaupallisesti vapailla markkinoilla: kolme
vihreän sävyä ja viisi eri sävyä pääväristä,
jonka nimi on Stirling Silver, joka on
nimetty Mercedestä vuonna 1955
ajaneen Stirling Mossin mukaan.
Andrew Moody, maali- ja graﬁikkaosaston
päällikkö, MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM -tiimi.

Paino, vauhti ja
luotettavuus.
“On tietysti tärkeää, että kilpa-autot
näyttävät radalla hienoilta ja että sponsoreidemme logot ovat selvästi näkyvillä.
Mutta meille erityisen kriittisiä ovat
maalin paino, sen käytön nopeus ja koko
systeemin luotettavuus. Ja sillä tarkoitan,
että näitä tarvitaan yhä uudestaan ja
uudestaan, koko kauden ajan, kausi
kauden jälkeen, samoilla loistavilla
tuloksilla. Näitä meille toimittaa Spies
Hecker”, sanoo Moody.

Tällä kaudella – 21 Grand Prix -kilpailua
kahdeksan kuukauden aikana – W07auto, uusien ulkoisten korinosien ja
siipien lisäksi, näyttäytyy uudessa
designissa heti tunnistettavissa vuoden
2015 väreissä. Vuoden 2016 kilpa-autossa
on kahdeksan väriä, joista mikään ei ole

Tuhansia tunteja ja
tuhansia osia.
Tällaisen värisekamelskan vuoksi Moody
ja hänen 16 hengen maalista ja
graﬁikasta vastaava tiiminsä kohtaavat
ankaria haasteita kauden aikana.
“Kilpa-auton maalaamiseen kuluu noin
150 tuntia, etu- ja takasiipeen noin
12 tuntia kumpaankin”, sanoo Moody.

Tämän kauden aikana he maalaavat
kirjaimellisesti tuhansia osia ja komponentteja. “On lähes mahdotonta arvioida,
kuinka monta osaa me maalaamme
kaudessa, mutta joinakin viikkoina
maalaamme jopa 150, joten tästä voi
päätellä
jotain.
Maalausprosessin
nopeus ja luotettavuus ovat elintärkeitä,
meillä ei ole aikaa hyväksyä mitään
muuta kuin täydellistä”, hän sanoo.
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Tasainen maalipinta.
Maalattaessa kukin osa vaatii valtavan
määrän yksityiskohtaista huomiota,
erityisesti mitä tulee sen painoon, ja aerodynaamisesti herkät osat vaativat vieläkin
seikkaperäisemmän
pintakäsittelyn.
Myös kilpa-auton pohjat vaihtelevat
suuresti riippuen siitä, kuuluvatko ne
suoraan auton rakenteeseen vai ovatko
ne luonteeltaan kosmeettisia, ja tämä
puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka osa
maalataan ja kuinka se kuivatetaan.
Mutta osasta tai pohjasta riippumatta
kaksi asiaa pätee aina.

“Meille paino ja aerodynamiikka ovat
kaikki kaikessa. Esimerkiksi hiilikuitu
voi olla konstikasta, koska se voi olla
huokoista. Niinpä meidän on saatava
aikaan loistava maalaus mahdollisimman
pienellä maalin painolla, ja hyväksyttävät
toleranssit vaihtelevat komponentista
toiseen. Aerodynaamisesti se saattaa
olla 0,3 mm, mikä saattaa olla täysin
olematon useille maalareille, mutta meille
vähänkin sitä suurempi toleranssi saattaa
aiheuttaa todellisen ongelman. Tätä
saattaa olla vaikea arvioida kammiossa
visuaalisesti, joten meillä on sääntönä
”tasainen maalipinta”, selittää Moody.

Maali- ja graﬁikkatiimi käyttää monenlaisia
Spies Hecker -tuotteita kilpa-autoihin.
Usein aloitetaan Priomat® tartuntapohjamaalilla 4075. Permasolid® HS Vario
pohja-/hiomamaali 5340, ja Permasolid®
HS Performance hiomamaali 5320,
nopeasti kuivuva 2K HS hiontafylleri ovat
kaksi avaintuotetta, jotka he valitsevat
esikäsitellessään pohjat ennen pintamaalia, joka puolestaan on Permahyd®
Hi-TEC kaksikerrosmaali 480.
Moody sanoo: “Lopuksi ruiskutamme
komponenttien pintaan yhden tai kaksi Spies
Heckerin kirkaslakkaa. Permasolid® HS

Optimum Plus kirkaslakka 8650 on
erittäin luotettava kirkaslakka. Niinpä
käytämmekin sitä moniin osiin. Mutta
osissa, jotka meidän on saatava nopeasti
valmiiksi ja joiden on kuivuttava nopeasti,
me luotamme Permasolid® HS pikakir-

kaslakkaan 8800. Se on fantastinen HS
kirkaslakka, joka on erittäin, erittäin
nopea.” Kun osa on maalattu, se punnitaan,
se tarkistetaan, ja jos se hyväksytään, se
kulkee läpi aerodynaamisen osaston
jatkuvan laatutarkkailun, kunnes se
menee käyttöön.

Täsmälleen oikea.
Kilpa-auton tunnusväritys tarkoittaa sitä,
että on oleellista, että jokainen vaihdettava
komponentti ei vain sovi autoon,
vaan myös värisävytarkkuus täsmää
ympäröiviin osiin.

Moody selittää: “Me käytämme erikoisrakenteisia “mallineita”, jotka ovat oleellinen
osa keinokoria, jonka avulla pystymme
rakentamaan kunkin yksittäisen osan
täsmälleen oikean kokoiseksi ja muotoiseksi, ja mikä vielä oleellisempaa, oikean
väriseksi ja sävyiseksi. Niinpä kun kolme
osaa yhdistetään ja hopea vaihtuu
tummemmasta vaaleampaan yli näiden
kolmen osan saumojen, on melko
monimutkaista ja herkkää ruiskuttaa
nämä kolme osaa niin, että kaikki
menee oikein. Tällöin mallineet ovat
korvaamaton apu.”

6

colorexpert

MERCEDES AMG PETRONAS

Vaivaton konsepti.
Jotta pystymme varmistamaan, että kilpa-autot pysyvät mahdollisimman aerodynaamisina, 80 % sponsoreiden logoista mieluummin maalataan maalipintaan kynäruiskulla
kuin käytetään teippausta. Ja sama koskee myös ikonista Mercedes-Benz-tähteä
auton keulassa.
“Tähden maalaaminen kynäruiskulla on fantastisen luova taito, mutta me tarvitsemme
jatkuvuutta, pysyvyyttä ja tarkkuutta. Niinpä me otimmekin tuon loistavan luovan
toiminnon ja rakensimme selvän prosessin sen taakse, niin että kuka tahansa meidän
maalareistamme pystyy maalaamaan tämän tähden kynäruiskulla. Tähden
valmistumiseen menee lähes tunti ja prosessissa on 30 eri vaihetta, mutta vain neljä
väriä: sininen, ruskea, valkoinen ja musta.”

Joitain vaiheita kaikkiaan 30-vaiheisesta
prosessista, joka vaaditaan ikonisen
Mercedes-Benz -tähden
maalaamiseen kynäruiskulla.

Työ ei pääty kilpailuun.
Jokaisen kilpailun jälkeen rakennusosasto riisuu autot ja yksittäiset osat lähetetään Moodyn tiimille maalaamoon.
Osat tarkistetaan huolellisesti, minkä
jälkeen ne tavallisesti maalataan
uudelleen.
Saattaa näyttää melkoiselta liioittelulta
maalata koko auto uudelleen jokaisen
kilpailun jälkeen, mutta kuten Moody
selittää, tähän on ihan hyvät syyt.
“Ajattele vaikka aika-ajoja tai kilpailuja
jossain sellaisessa paikassa kuin Abu
Dhabi tai Bahrain, jossa on paljon hiekkaa
ilmassa. Kun huomioidaan autojen vauhdit,
maali voi näyttää lähes hiekkapuhalletulta, kun auto tulee pois radalta. Tai jos
auto luisuu sora-alueelle ja palaa takaisin
radalle. Saadakseen soran pois rakenteista kuski painaa jarrua, ja tarttunut sora
putoaa radalle. Jos sora osuu autoon, se
voi irrottaa palan korista tai saattaa
aiheuttaa kraatereita ja naarmuja maalipintaan, mikä varmuudella häiritsee
aerodynamiikkaa, erityisesti jos vaurio on
etusiivessä. Näin palataan jälleen siihen,
kuinka tärkeä on ”tasainen maalipinta”, ja
tämä koskee myös tilannetta kilpailun
jälkeen.”

Painonvartijat.
Maalausta tarvitseva osa punnitaan
ensin, sen jälkeen siitä poistetaan pinnoite,
maalataan uudestaan, punnitaan uudelleen,

tarkistetaan, ja vasta sen jälkeen se
palautetaan rakennusosastolle. Tiimi
ylläpitää tarkkaa kirjaa kunkin osan
painohistoriasta, kunnes siitä tulee
käyttökelvoton. Tämä tehdään sen vuoksi,
ettei osaan tule lisää painoa sen elinkaaren
aikana. Jotkut osat saattavat olla aivan
hiukkasen painavampia ensimmäisen

maalauksen jälkeen ja kevenevät hieman
toisen ja sitä seuraavien maalausten
jälkeen. Useimpien osien elinkaareen
mahtuu neljä tai viisi uusintamaalausta,
kun taas joidenkin elinkaari on hieman
lyhyempi. Usein syynä on se, että pohja
on erittäin ohut – ehkä vain 1 mm paksu
– tai koska design saattaa muuttua.
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Todellista tiimiurheilua.

Ei vain kilpa-autoja.
Spies Hecker ei toimita maaleja vain kilpa-autoihin. Tiimillä on
kahdeksan rekkaa, jotka maalataan Spies Heckerillä noin joka
toinen vuosi. Ja Moodyn tiimi maalaa satoja, ellei jopa tuhansia
varikolla ja vierasaitiossa esiintyvää pintaa sekä kaikkea
mahdollista ritiläkärryistä ja vesipulloista huoltotiimin tiloihin
saakka.

Joten kun seuraavan kerran näet MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM -tiimin heiluttavan ruutulippua, muista kaikki
ne maalarit, jotka ovat kuluttaneet satoja tunteja taatakseen
“tasaisen maalipinnan” – se on saattanut ratkaista kilpailun!

Kaikki kustannukset yhdellä silmäyksellä.
Mitä yhteistä on maalituotteilla, valaistuksella ja suodattimilla? Ne ovat kaikki asioita,
joiden avulla energiakustannuksia voidaan pienentää.
Energiakustannukset ovat suuri menoerä
kaikille maalaamoille. Siksi onkin tärkeää,
että yrittäjät pitävät niitä silmällä. Ne, jotka
tuntevat maalaamoprosessit tarkasti
ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin
välttääkseen korkeita energiakustannuksia,
ovat strategisesti järkeviä. Jopa muutamalla
yksinkertaisella toimenpiteellä voidaan
helposti myötävaikuttaa pienempiin
energiakustannuksiin. Yksi niistä on
tehokkaiden tuotteiden käyttö.

Älykkäät maalit
nopeuttavat prosesseja.
“Yksi osa-alue, jossa maalaamot voivat
säästää rahaa, on kuivatus”, sanoo Jörg
Sandner, Spies Heckerin koulutuskeskuksen päällikkö Kölnissä, Saksassa.
Nykyaikaiset maalituotteet, kuten esimerkiksi Permasolid® HS pikakirkaslakka
8800, ovat hyvä apu. “Tämä kirkaslakka
kuivuu nopeasti ja se voidaan hioa ja
kiillottaa heti kuivatuksen jälkeen.” Lisäksi
se on myös erittäin energiatehokas.
Myös nopeasti kuivuva Permasolid® HS
Performance hiomamaali 5320 ja uusi
Permasolid®
pikahiomamaali
5500
auttavat alentamaan energiakustannuksia.

Tarkista kammio.
Ruiskutuskammioteknologia on toinen
potentiaalinen osa-alue, jossa voidaan

leikata runsaasti energiakustannuksia.
Nykyaikaiset järjestelmät varustetaankin
lämmöntalteenotolla tai lämpöeristetyillä
laitteilla. Viktor Richtsfeld, WOLF AnlagenTechnikin seniorijohtoryhmän jäsen,
sanoo, “Taifuno Vision -ruiskutuskammio
pystyy toimimaan eri toimintamoodeissa,
siinä on moni-ilmapuhallusjärjestelmä ja
LED-valoteknologia.” Valmistajan mukaan
yksin himmennettävien LED-valojen
käyttö mahdollistaa energiakustannusten
laskemisen jopa 70 prosenttiin.

Raitis ilma säästää rahaa.

likaisuusaste nousee, energiakustannukset
ja CO2-päästöt nousevat.” Hänen neuvonsa
onkin: ”Esisuodattimet ja kattosuodattimet
pitää vaihtaa heti, kun paine on 200 Pa,
tai kun ne ovat olleet käytössä vuoden
ajan.”
Jos lattiasuodattimet tukkeutuvat, tämä
synnyttää
alipainetta
kammiossa.
“Maalareiden pitäisikin tarkistaa painetilanne säännöllisesti käyttämällä tähän
tarkoitukseen kehitettyä menetelmää“,
sanoo Becker ja suosittelee ”lattiasuodattimien vaihtoa säännöllisin väliajoin.”

Varmista, että painetta on
riittävästi.

Jürgen Becker, aluepäällikkö, Surface
Treatment
Freudenberg
Filtration
Technologies, selittää, että “suodattimien
säännöllinen vaihtaminen voi vaikuttaa
merkittävästi
energiankulutukseen.”
Siksi pitäisi käyttää suodattimia, jotka
menettävät vain hieman alkuperäisestä
suodatuskyvystään, vaikka joutoajat ovat
suhteellisen pitkiä. “Kun painehävikki
kasvaa, toisin sanoen suodattimien

Michael Heinrich, PL Energy, Resources
& Management Systems, DEKRA
Consulting GmbH:n päällikkö sanoo, että
kompressorin sijoittaminen pölyttömään
tilaan ja paineilmajärjestelmän vuotojen
säännöllinen tarkistaminen auttavat myös
vähentämään
energiakustannuksia.
Hän laskee, että jos teknisiä ohjeita
noudatetaan, voidaan säästää 6 prosenttia
paineilmaa, jos painetta lasketaan yksi
bar. Kaikesta huolimatta korjaustyön
laadun ja työturvallisuuden täytyy aina
olla kaikkein tärkeimmät painopisteet
aikissa maalaamossa.
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Väritrendi

Formula OneTM -design.
Sääntöjen mukaan Formula OneTM –kypärien on kestettävä korkeaa
painetta ja jopa 900 °C:n lämpötiloja. Mutta siitä huolimatta niiden on
myös näytettävä hyviltä. Ja tässä astuu kypäräsuunnittelija Jens Munser
mukaan kuvaan. Ruiskullaan hän luo todellisia kulttiluomuksia.

Jens Munser on suunnitellut kypäriä 27
vuoden ajan ja tänään tämän 45 vuotiaan
maine on vertaansa vailla: hän ja hänen
tiiminsä kuuluvat alansa huippuihin, ja
kuvassa on myös Formula OneTM, moottoriurheilun huippu. Ja näin Jens Munser
yhdessä kuuden maalarikumppaninsa ja
kahden graﬁikkasuunnittelĳansa kanssa
on luonut Salzgitterissä Saksassa muun
muassa Schuberth-kypärät MERCEDES
AMG PETRONASin Nico Rosbergille.

Kuinka kypärät ovat tulleet
teille ja mitä maaleja käytätte?

Jens Munser: Puolivalmiit kypärät
toimitetaan meille joko valkoisella
pohjustettuna ja valmiiksi kasattuina tai
raakahiilikuitukuorina. Ennen kuin ne
maalataan, me ruiskutamme niihin tulenkestävää pohjamaalia ja hiomme hiomamaalin. Nico Rosbergin F1-kypärien
maalaamiseen käytämme Permahyd®
Hi-TEC kaksikerrosmaalia 480 ja maalin
ruiskutamme SATA-ruiskulla Minĳet 4400 B.

Mitä haasteita kohtaatte
maalaamisessa?

Jens Munser: Maalausprosessi on hyvin
erilainen kuin mitä autoissa käytetään,
koska emme käytä perinteistä maalausmenetelmää. Sen sĳaan me teemme
graaﬁset
elementit
tietokoneella

ja siirrämme ne mallikappaleisiin.
Ainutlaatuisen designin aikaansaamiseksi
käytetään useita maali- ja kirkaslakkakerroksia. Erikoisefektejä saadaan
aikaan lehtikullalla, kimallehiukkasilla
tai siirtopainatuksella, ja kypärä
viimeistellään nopealla Permasolid®
pikakirkaslakalla 8800 tai Permasolid®
kirkaslakalla 8035.
Kypärien väri ja paino esittävät tärkeää
osaa Formula OneTM,-maailmassa,
koska joka ainoalla grammalla on merkitystä. Kypärää luodessamme me pystymme käyttämään 50 grammaa
maalikerroksiin, joten designin on pysyttävä painotoleranssin rajoissa.

Kuinka kauan Sinulta ja
tiimiltäsi kuluu yhden kypärän
käsittelyyn?

Jens Munser: Suunnittelusta valmistumiseen kestää noin kolme päivää. Pelkkä
maalaus vie kahdeksasta jopa 20 tuntiin
riippuen siitä, minkälaisen designin
kuski kypäräänsä haluaa. Nicolle me
valmistamme 10–15 Schubergh-kypärää
joka kausi.

Kenelle Sinä ja tiimisi olette
suunnitelleet kypäriä?

Jens Munser: Ensimmäinen Formula
OneTM -kypärä valmistui Toranosuke
Takagille, joka ajoi Tyrelliä. Kypärässä oli
erityinen kromidesign. Tämän jälkeen
asiat alkoivat tapahtua todella nopeasti ja
sittemmin olemme valmistaneet kypäriä
Michael Schumacherille, Mark Webberille,
Rubens Barrichellolle, Ralf Schumacherille,
Giancarlo Fisichellalle, Nick Heidfeldille,
Nico Rosbergille, Felipe Massalle,
Fernando Alonsolle ja Sebastian Vettelille.
Tällä hetkellä yhdentoista hengen
tiimiimme kuuluu kuusi malaria, kaksi
graﬁikkasuunnittelĳaa
ja
kypärien
kasaamis- ja purkamisasiantuntĳa sekä
yksi henkilö hallinnossa.
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Kypäränvalmistajat ja Formula OneTM.
Hän on kuin kotonaan eliittikilpailupiireissä ja valmistaa kypäriä
Formula OneTM -tähdille. Sven Krieter varmistaa, että Schuberthkypärä on valmis MERCEDES AMG PETRONAS Formula
OneTM:n Nico Rosbergille, kun hän tarvitsee sitä.
Formula OneTM on korkeimman tason
tiimityöskentelyä. Fanit voivat vain
ihastella ja katsella, kun näkevät neljä
rengasta vaihdettavan varikolla alle
kahdessa sekunnissa. Ja myös taustalla
tehdään tiimityötä. Niinpä omat ammattilaiset ovat varmistamassa esimerkiksi,
että kuskien kypärät ovat täydelliset.
Yli 300 km/h:n nopeuksissa kypärä on
potentiaalinen hengenpelastaja. Kypäränvalmistaja Schuberthilla tämä tehtävä
kuuluu Sven Krieterille. Tämä 41-vuotias
teknikko valmistaa Nico Rosbergin ja
muiden Formula OneTM -kuskien kypärät
jokaista testiajoa, jokaista aika-ajoa ja
jokaista kilpailua varten.

Mitä Sinä tarkkaan ottaen
teet?

Sven Krieter: Saamme valmiin kuoren
Jens Munserilta, kypäräsuunnittelĳalta,
joka on neuvotellut ensin Nico Rosbergin
kanssa yksilöllisestä designista. Minun
tehtäväni on koota kypärä. Siihen kuuluu
paljon muutakin kuin vain visiirin ja
leukahihnan kiinnitys, koska Formula
OneTM -kuskien käyttämissä Schuberthkypärissä on muun muassa ilmastointijärjestelmä, kommunikaatiotekniikka
ja erikoissuodattimet moottoriöljyä ja
jarrupölyä varten. Ja sitten on vielä sää:
sateella meidän on pyyhittävä peilivisiiri
puhtaaksi.

Onko Nico Rosbergilla
erikoiskypärä?

Sven Krieter: Kypärä on räätälöity Munserin design. Se on
käsin tehty ja uniikki. Mutta
kaikesta tästä ainutlaatuisuudesta huolimatta sen on
täytettävä FIA:n (Fédération
Internationale de l'Automobile)
vaatimukset: säännöt koskien
kypärän kuoren muotoa, ilmastointiventtiilien lukumäärää ja
visiirin lukitusjärjestelmää.
Kuten kilpa-autot, joita kuskit
jatkokehittelevät jokaisen ajon
jälkeen, myös kypäriä hienosäädetään. Nico Rosberg on käyttänyt
Schuberthia vuodesta 2005, joten hän
on vaikuttanut voimakkaasti sen ilmastoinnin ja mukavuuden optimointiin.

Mitä haet Formula OneTM
-kypärän kehittelyssä?

Sven Krieter: Eliittiluokan kilpailukypärän
on käytävä läpi monenlaisia testejä,
mukaan lukien sekä kypärän kuoren
että visiirin isku- ja läpäisytesti. Sillä noin
300 km/h-vauhdissa jokainen kivenisku
on tuhoava. Testaamme myös leukahihnan
puristuskimmoisuuden
ja
kypärän
tulenkestävyyden.

Ketkä muut kuskit
Nico Rosbergin lisäksi
käyttävät Schuberthia?

Sven Krieter: Formula OneTM -kuskeista
Nico Hulkenberg, Felipe Massa ja Sergio
Perez käyttävät Schuberth-kypäriä.
Ja myös kuskit seuraavissa sarjoissa
käyttävät niitä: Deutsche Tourenwagen
Masters, NASCAR, FIA World Endurance
Championship, Formula 3 ja Formula 4.

Uusi UV-pohjamaali nopeuttaa
pienten vaurioiden korjausta.
Kuivumisaika vain kolmesta kuuteen minuuttiin; uusi Permasolid®
1K UV pohjamaali 9002 on tehokas ratkaisu nopeisiin korjauksiin.
Permasolid® 1K UV pohjamaali 9002 on
käyttövalmis ja se voidaan levittää
suoraan puhdistetuille ja hiotuille
pohjille, mukaanlukien teräs, galvanoitu
teräs tai tehtaalla pohjustetut pohjat.
Jopa käyttö muoviosille on mahdollista,
kunhan pohjat on esikäsitelty tartunnanedistäjällä. “Nopeissa korjauksissa
prosessit ovat kriittisiä. Siksi olemme
tuoneet markkinoille Permasolid® 1K
UV pohja-/hiomamaalin 9002”, sanoo
Evgeny Khmelev, Spies Heckerin
kansainvälisen koulutuksen päällikkö.

Yksinkertainen levitys,
lyhyt kuivatusaika.
Tämä läpikuultava, harmaa pohja-/hiomamaali levitetään kahdella kevyellä ruiskutuskerralla ilman haihdutusaikaa. 400
watin UV-A-lampun avulla sen kuivatus
kestää vain kolmesta kuuteen minuuttia.
Se soveltuu käytettäväksi myös tehokkaampien UV-A-lamppujen kanssa. Tämä
pohjamaali voidaan hioa kuivana ja
vesissä sekä jatkopinnoittaa kaikilla Spies
Heckerin kaksikerros- ja pintamaaleilla.

Permasolid® 1K UV pohjamaali 9002
on tehokas ratkaisu pienten vaurioiden
korjauksiin.

Permasolid® 1K UV pohja-/hiomamaali
9002 toimitetaan käyttövalmiina
yhden litran purkeissa ja kätevänä
suihkepullona.
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Color Spot

ColorSpot:
tarkkaan värin arviointiin.
Uusi päivänvalolamppu LEDteknologialla auttaa maalaria
tunnistamaan värit entistä
tarkemmin.
Vaurion arviointia ja värin vertailua
värikartan ja värimallipellin avulla,
vastamaalattujen pintojen tarkistamista.
“Uusi päivänvalolamppu ColorSpot
on maalarin työkalu, joka paljastaa
pienimmätkin metameriat ja efektierot
helposti”, sanoo Dietmar Wegener, Spies
Heckerin Saksan, Itävallan ja Sveitsin
väriasiantuntĳa.

saavuttamaan optimaalisen väri- ja
efektitarkkuuden. Kirkkaan päivänvalon
lisäksi lamppu voidaan säätää lämpimämmälle, mutta silti yhä valkoiselle
iltavalolle. Tämän työkalun avulla
maalarit pystyvät tunnistamaan värierot
nopeasti ja luotettavasti.

energiantarpeen ansiosta paristo kestää
koko pitkän päivän. Minimaalisen painon
ja ergonomisen muodon ansiosta
ColorSpot on mukava käsitellä ja
helpottaa maalarin työtä entisestään”,
lisää Wegener.

Valon voimakkuuden kolme
tasoa.
Energiaa säästävien LEDien voimakkuus
voidaan asettaa kolmelle eri tasolle.
Valotaso 1 mahdollistaa vaaleiden uni- ja
efektivärien vertailun entistä tarkemmin.
Valotaso 2 soveltuu keskitummille
efektiväreille. Ja valotasoa 3 suositellaan
tummemmille väreille, koska se korostaa
efektimaalien sävyjä ja auttaa näin

Tehokas paristo, langaton.
Tehokas paristo takaa, että langatonta
lamppua voidaan käyttää pitkiä aikoja.
Paristo
voidaan
ladata
omassa
tukiasemassaan. “LEDien alhaisen

Uusi ColorSpot-päivänvalolamppu
LED-teknologialla.
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Värien hallinta

Uusi Euroopan
teknologiakeskus
avattu.
8. kesäkuuta 2016 avattiin
virallisesti laajennettu
Euroopan teknologiakeskus
(ETC) Wuppertalissa,
Saksassa.
Tässä keskuksessa
sijaitsevat Axaltan Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA)
märkämaalitutkimustilat.

Värien
laatukoordinaattori:
värierojen asiantuntija.

Axaltan laajennetun Euroopan teknologiakeskuksen avajaisissa Wuppertalissa, Saksassa
olivat paikalla (vasemmalta oikealle) Robert K.
Roop, Axaltan korjausmaalausteknologian
apulaisjohtaja ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
teknologiapäällikkö; Barry Snyder, Axaltan
varatoimitusjohtaja ja teknologian ylipäällikkö;
Charles Shaver, Axaltan puheenjohtaja ja
pääjohtaja; ja Matthias Schönberg, Axaltan
apulaisjohtaja ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
pääjohtaja.

Tämä 15 000 m2:n ETC kampus sulkee
sisäänsä viimeisimmät pinnoitustutkimuslaitteet, kuten laboratoriot, kaavanvalmistus ja ruiskutus, sää- ja korroosiopalvelu,
pilottivaiheen ja valmiin teknologian tilat,
asiakasesittelytilat sekä toimistot.
Matthias Schönberg, Axaltan apulaisjohtaja
ja EMEA:n toimitusjohtaja sanoo, että
“Yrityksemme alku voidaan jäljittää aina
Wuppertalin aikoihin saakka, jolloin maalintuotanto aloitettiin ensimmäistä kertaa
150 vuotta sitten. Tänään työskentelee
yli 300 teknistä ammattilaista seuraavan
sukupolven maalien ja palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi täyttämään
markkinoiden tarpeet ja vastaamaan
asiakkaidemme erikoisvaatimuksiin.”

Sopiiko korjausmaalin kaava autonvalmistajan
alkuperäiseen väriin? Tämä kysymys on elintärkeä
puhuttaessa sävytarkkuudesta. Välttääkseen
tehdasmaalien ja vastaavien korjausmaalien kaavoissa
eroja Spies Hecker panostaa värien
laatukoordinaattoriinsa.
Kerran vuodessa Horst Neumann,
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA)
värien laatukoordinaattori, vierailee
kaikkien saksalaisten autonvalmistajien ja
näiden brändikumppaneiden luona ja
vertaa paikan päällä värisävyjä Axaltan
värilaboratorion tekemiin korjausmaalien
kaavoihin. "Mittaan kulloinkin valmistettavien mallien värit suoraan autonvalmistajalla", hän sanoo kuvatessaan työtään.
Värien laatukoordinaattoreiden kansainvälinen tiimi keskittyy yhteensopivuuteen
autoissa, jotka valmistetaan Belgiassa,
Ranskassa ja Alankomaissa – myös nämä
suoraan valmistajien tiloissa. Aasialaisissa
automerkeissä värivertailu tehdään
eurooppalaisissa satamissa, joiden läpi
ajoneuvot kulkevat markkinoille.

Täsmällisiä suosituksia
maalareille.
Tavoitteena on antaa Spies Hecker
-asiakkaille neuvoja, mitkä korjauskaavat
tai variaatiot sopivat parhaiten yhteen
korjattavan alkuperäisen autonvärin
kanssa. Värien laatukoordinaattorin
valitsemat kaavat ovat kaikkien maalaamojen saatavilla Phoenix-ohjelman kautta.
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Älykkäät pinnoitteet sen tekevät.
Aika, jolloin maalin ainoa tehtävä oli näyttää hyvältä, on ollut ohi jo kauan sitten.
Muutamien viime vuosien aikana ajoneuvomaaleja on voitu käyttää sähkön
tuottamiseen tai lämmön imemiseen.
Ammattimaalaamot ovat tottuneet
käsittelemään struktuuri-, matta- tai
efektipinnoitteita, ja klassikkovärien
ruiskutus on nykyään jokapäiväistä
työtä. Eikä tämä todennäköisesti tule
lähiaikoina muuttumaan. Mutta lähitulevaisuus voi tuoda tullessaan lisääntyvän
määrän maaleja, joilla on erikoistehtävä.
Lämpöä imeviä ja itse puhdistuvia
maaleja on ollut saatavissa arkkitehtonisiin
tarkoituksiin jo pidemmän aikaa.

funktionaalisella maalilla pinnoitettua
ulkopintaa käytetään sähkön tuottamiseksi auringosta.

Volkswagen Color & Trim. Hän on kuitenkin
varma,
että
erityisominaisuuksilla
varustetut maalit ovat lähitulevaisuutta.

"Funktionaalisten pinnoitteiden eteen
on tehty paljon työtä, mutta vielä ei
ole keksitty suureen sarjatuotantoon
soveltuvaa ratkaisua", sanoo VW:n
pääsuunnittelija
Oona
Scheepers,

Itsekorjaus ja struktuuri.

Auto on voimapankki.
Myös autoteollisuus kokee muutoksia,
vaikka itse puhdistuvat maalit ovatkin
toissijaisia haasteita, joita teknikot
joutuvat kohtaamaan. Paljon monimutkaisempaa on kehittää funktionaalinen
maali, joka tuottaa energiaa. Tämä
teknologia on erityisen tärkeä, koska
sähköautot lisääntyvät voimakkaasti.
Aivan kuten fotoenergiajärjestelmä
rakennuksen katolla, koko auton

Nykyään on jo olemassa pinnoitteita,
jotka korjaavat itsensä, ja sellaisia, jotka
muodostavat itse struktuurin. Permasolid®
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keleita tai kristallipigmenttejä. Läpikuultava, hopeametallilla pinnoitettu ja lasihiukkaspigmenttejä sisältävä Permahyd®
WT 304 Magic Sparkle Effect toimitetaan
tehdasvärinä. Elke Dirks, Axalta Coating
Systemsin värisuunnittelija EMEA selittää:

"Ne heijastavat tulevaa valoa ja luovat
kuohuvan efektin."
HS timanttikirkaslakka 8450 muodostaa
korkean mekaanisen kestävyyden ja
tarjoaa “itsekorjaavat” ominaisuudet –
takaisinvirtausefektin ansiosta. Toisin
sanoen pienet mikronaarmut voivat

lisesti jäljittelee Peugeotin tehdasvärien
struktuuriefektiä. Evgeny Khmelev, Spies
Heckerin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
(EMEA) kansainvälisen koulutuksen
päällikkö sanoo: "Huomattavan karkea

Efektillä
on
tärkeä
rooli
myös
Volkswagenilla. Scheepers sanoo: "Saavuttaaksemme välkehtivän efektin meillä oli
aikaisemmin tapana pestä pois materiaali,
joka luo hopeaefektin kalansuomuissa ja
sitten sekoittaa se maaliin. Nykyään tämä
on korvattu erilaisilla teollisesti tuotetuilla
kristallipigmenteillä, joilla saavutetaan
sama efekti."

Tämän päivän
väritrendit.
kadota
voimakkaan
auringonvalon
vaikutuksesta. Kirkaslakassa olevat
pinnalliset naarmut peittää näiden yli
virtaava kirkaslakka eliminoiden näin
autonpesun aiheuttamat pienet naarmut,
mikä puolestaan lisää kiiltoa.
Muita haasteita ovat mattastruktuuripinnat,
sellaiset joita Peugeot käyttää. Ice Silverin
ja Ice Greyn muodossa Spies Hecker
tarjoaa matan korjausmaalin, joka uskol-

maali muodostaa erilaisen efektin valosta
ja katselukulmasta riippuen. Siksi sekä
struktuuriefektin että kirkaslakan kiillon
valinta ovat kriittisiä tekijöitä.”

Kuohuvia efektejä lasilla
ja kalan suomuilla.
Erikoisia loistavia ja kiiltäviä efektejä
saavutetaan, kun maali sisältää lasipartik-

Kun funktionaalinen high-tech-maali on
yhä lapsenkengissään, suunnittelijat
luovat erittäin todellisia väritrendejä.
Petrolinvärisistä maaleista tulee yhä
tärkeämpiä pienissä ja kompakteissa
B- ja C-automalleissa, kun taas valkoinen,
musta ja hopea pysyvät edelleen erittäin
suosittuina.
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Markkinointi

Pieniä vihjeitä, suuri vaikutus.

Luottamus, laatu ja palvelu luovat pohjan asiakasuskollisuudelle. Tämä on teoriaa. Mutta päivittäisessä työssä
tapahtuu usein, että palvelun taso hieman laskee. Palvelu
merkitsee paljon muutakin kuin nouto- ja toimituspalvelua
tai kahviautomaattia maalaamon vastaanottotiloissa;
siihen kuuluvat myös aktiiviset keskustelut asiakkaiden
kanssa.
Näiden asiakaskeskusteluiden vaikutusta
markkinointityökaluna
aliarvioidaan
yllättävän usein.
"Maalaamot voivat kerätä pisteitä
heti korjauksen jälkeen. Juuri tällöin
maalaamolla on mahdollisuus vahvistaa
asiakasuskollisuutta", sanoo Joachim
Hinz, Spies Heckerin Euroopan, Lähi-idän
ja Afrikan (EMEA) Brand Manager. Ja
se on helppo tehdä tarjoamalla auton
maalipinnan oikeaa hoitoa koskevia
ohjeita ja suosituksia.

Keskustele maalin
suojauksesta.
Maalaamot voivat antaa asiakkailleen
arvokkaita vihjeitä vastamaalatun pinnan
käsittelystä ja hoidosta. Evgeny Khmelev,
Spies Heckerin kansainvälisen koulutuksen
päällikkö EMEA selittää: “Maalaamoiden
pitää painottaa sitä, että autonomistajan
on vältettävä autonpesua vahauksella, ja
että painepesuria pitää käyttää vähintään
30–40 cm:n etäisyydeltä.”

voidaan helposti maalata samalla, kun
autoa maalataan kammiossa. Maalauksen
jälkeen tämä tarra ripustetaan roikossa
etupeiliin. Roikon taustapuolella on tila
maalaamon nimelle tai logolle. Tämä
muovitarra voidaan esitellä asiakkaalle ja
sanoa, että sillä voidaan väliaikaisesti
peittää pieniä naarmuja. Ammattimainen
korjaus voidaan sitten tehdä myöhemmin
maalaamossa.

Käytä hoito-ohjeita
strategisesti oikein
markkinoinnissa.
Hoito-ohjeet ovat erityisen tehokas markkinointityökalu. Maalaamot voivat lisätä
ne nettisivuilleen, jakaa painettuja ohjelehtisiä tai kertoa suoraan asiakkaiden
kanssa käytävissä keskusteluissa. Ohjeet
auttavat kohottamaan palvelun laatua ja
lisäävät asiakasuskollisuutta.

Missä maalipinnan
hoito-ohjeet ovat
kaikkein tehokkaimpia.
Neuvokaa, kuinka maalipintaa hoidetaan,
esimerkiksi antamalla vihjeitä siitä,
kuinka käsitellään linnunulosteita tai
hyönteisiä vastamaalatulla maalipinnalla.
Tämä
kaikki
kertoo
asiakkaille
maalaamon ammattitaidosta. Hinz sanoo:
"Nämä aineet voivat olla erittäin aggressiivisia maalipinnalle eikä asiakkaan
kannata odottaa seuraavaa pesua."
Asiakkaat pitävät yleensä linnun ulosteita
normaalina likana.
Sopiva henkilökohtainen ja käytännöllinen
asiakaslahja
on
Spies
Heckerin
Stick’n’Go-muovitarra. Tämä erikoistarra

• Netissä: Käytä omia nettisivujasi
ja tarjoa asiakkaillesi ammattilaisen
ohjeita
maalipinnan
hoitoon.
Myöhemmin tämä vaatii vain vähän
työtä
satunnaisten
päivitysten
muodossa.
• Esitteet: Aseta töiden vastaanottoalueelle ohjelehtisiä, joita asiakkaat
voivat ottaa mukaansa.
• Keskustelut asiakkaiden kanssa:
Jokaisessa keskustelussa pitäisi ottaa
esille maalinhoito-ohjeet. Kerro asiakkaalle esitteestä tai maaliroikosta,
jonka asiakas löytää autostaan.
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MyTraining

Joustavaa opiskelua yhdellä hiiren
klikkauksella.
Spies Heckerin sähköisen koulutusohjelman,
MyTrainingin, avulla maalaamoilla on mahdollisuus
kouluttaa työntekijöitään koska tahansa, missä tahansa.

Enemmän oppimista,
vähemmän matkakuluja.
Työtilanteen mukaan käyttäjät voivat
keskeyttää ohjelman vaikka kesken
moduulin ja jatkaa siitä myöhemmin.
Online-koulutusta
voidaan
käyttää
maalaamon tietokoneessa ja mobiililaitteissa, kuten tableteissa tai älypuhelimissa.
Falkenstein arvostaa myös ohjelman
joustavuutta. "MyTraining on ihanteellinen
itseopiskelutapa, kun maalaamossa ei ole
kiire, tai illalla kotona", hän sanoo.

Todistus vaihe vaiheelta.
Jokaisen MyTraining-moduulin lopussa
on testi. Suoritettuaan kaikki moduulit
onnistuneesti oppilas saa henkilökohtaisen
todistuksen, joka kertoo hänen olevan
Spies Heckerin E-koulutettu maalari.

Frank Barduna, Spies Heckerin Saksan
koulutuspäällikkö, kertoo MyTrainingin
hyödyllisyydestä maalaamoille. "Onlinekoulutus minimoi perinteiset matkakustannukset ja seisokkiajat, koska
työntekĳät voivat käydä koulutusmoduulit
läpi silloin, kun heillä on aikaa ja työtilanne
sallii", hän sanoo. Koulutuspaketin
kertalisenssimaksu kattaa jopa kymmenen
työntekĳää yhdessä maalaamossa.

Opi omassa tahdissa.
MyTraining tarjoaa maalareille myös
järkevän lisän käytännön koulutukseen.
Koulutusohjelmaa on
käytetty jo suurella
menestyksellä useissa
pilottimaalaamoissa.
Johannes
Joseph
Falkenstein, maalaamon
toimitusjohtaja
Lippstadtissa,
Saksassa,
on myös suorittanut
MyTraining-koulutuksen.
"MyTrainingin
avulla
pystyin kertaamaan ja täydentämään

taitoja, joita olin oppinut jo jonkin aikaa
sitten, omassa tahdissa ja ilman aikapaineita", hän sanoo.

Käytännön tietoa elävästi
kerrottuna.
MyTraining tarjoaa kahdeksan eri koulutusmoduulia, joista jokaiseen menee
aikaa 60 minuuttia. Maalari pystyy
esimerkiksi täydentämään tietojaan
muoviosien
korjauksesta,
vaihe
vaiheelta, tai oppimaan uutta uusista
värinhallintateknologioista. Tietoa on
elävöitetty kuvien, videoiden ja animaatioiden avulla. "Kysymykset ovat helposti
ymmärrettäviä ja ohjelman läpikäyminen
on itsestään selvää". Näin Falkenstein
kuvailee kokemuksiaan MyTraining
-ohjelmasta.

Maalarit, jotka haluavat käyttää sähköistä
MyTraining-ohjelmaa, voivat rekisteröityä
Spies Heckerin sivuille valikossa Training
& Knowledge (koulutus ja tieto).

Kahdeksan MyTraining-koulutusmoduulia
yhdellä silmäyksellä:
esikäsittely
• Pohjan
esikäsittely ja maalaus
• Muoviosien
materiaalit
• Toiminnalliset
Tuotteet
ja
teknologiat
•

ja värienhallinta
• Värit
Korjausmaalausprosessit
• Ruiskutusvirheiden välttäminen
• Työpaikan turvallisuus
•
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Liikkeenjohto

Laske tarkkaan.

Jos tietää tuntiveloituksen, tietää myös toimiiko
maalaamo kustannustehokkaasti. Mutta kuinka
se lasketaan? Ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
"Pystyäkseen arvioimaan maalaamonsa
markkina-aseman objektiivisesti, yrittäjän
on tiedettävä tuntiveloituksensa", sanoo
Herbert Prigge liikkeenjohdon konsulttiyrityksestä bpr Mittelstandsberatung
GmbH, joka sĳaitsee Dortmundissa,
Saksassa.

Määrittele oma
tuntiveloituksesi.
Mitä enemmän tietoa on saatavissa
tuntiveloituksen
laskemiseen,
sitä
tarkempi on lopputulos. "Tärkeä tekĳä on
selvittää tuottava työaika. Jos tätä ei
tehdä erikseen, laskenta on mahdollista
tehdä vain kiinteillä hinnoilla”, selittää
Prigge.
Tuntiveloitusta laskettaessa kokonaiskustannukset ja tavoitekate lasketaan
yhteen.
Materiaalikustannuksia
ei
oteta mukaan tuntiveloitukseen, koska
ne siirretään suoraan asiakkaan
maksettaviksi, eivätkä ne siis ole osa
tuntiveloitusta. Sitten kokonaiskustannusten ja tavoitekatteen yhteenlaskettu
summa jaetaan tuotantotyöntekĳöiden
määrällä, työpäivillä, työtunneilla ja
henkilökunnan työkuormituskapasiteetilla.

Esimerkkilaskelma ja
siihen tarvittavat tiedot.
Kokonaiskustannukset: € 500.000
(ilman materiaaleja)
Tavoitekate:
€ 100.000
Tuotantotyöntekĳät:
7
Työpäivät:
222
Työtunnit:
8
Henkilökunnan
työkuormituskapasiteetti: 0,9
Työkuormituskapasiteetti on myytyjen
tuntien ja tuotantohenkilöiden työssä
viettämien tuntien suhde. Esimerkiksi
tässä esimerkissä se tarkoittaa, että 90 %
työtunneista voidaan laskuttaa. Tämä
arvo ei vastaa teollisuuden keskimääräistä
arvoa, joka on noin 70 %.
Tässä esimerkissä tuotantotyöntekĳät,
työpäivät ja työtunnit kertovat tuottavat
aukioloaikatunnit. Jos yrityksessä on
keskitetty ajankäyttöseurantajärjestelmä,
nämä tiedot on helppo saada. Työkuormitusta laskettaessa ajankäyttöseurannasta pitää ottaa myös myydyt tunnit.
Näiden lukujen perusteella tämän
maalaamon kannattava tuntiveloitus
on € 53,62.

Tästä saadaan seuraava kaava:

Tuntiveloitus =

Herbert Prigge
bpr Mittelstandsberatung GmbH

€ 500.000 + € 100.000
7 x 222 x 8 x 0,9
= 53,62 Euro
Kaava käyttökelpoinen
monissa maissa.
Tämä
yleiskaava
tuntiveloituksen
laskemiseen on käyttökelpoinen Saksassa,
Itävallassa ja Sveitsissä. Eroja syntyy
kuitenkin erityisesti englanninkielisissä
maissa,
joissa
tuotantotyöntekĳät
lasketaan usein muuttuviin kuluihin. Siksi
yrittäjien kannattaakin ottaa yhteyttä
oman maansa liikkeenjohdon konsultteihin,
jos heillä on tuntiveloituksen laskemiseen
liittyviä kysymyksiä.

Kokonaiskustannukset
+ tavoitekate
Työntekijät
x työpäivät
x työtunnit
x henkilökunnan työkuormituskapasiteetti

Tulokseksi saadaan tuntiveloitus, jolla maalaamo pystyy työskentelemään kustannustehokkaasti.
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Liikkeenjohto

Kannattaako työ?
Liiketoiminnan pitäminen terveellä pohjalla on yksi asia,
toiminnan oikea strategia taas on aivan eri juttu.

Hinnan oikean määrittelemisen tärkeyttä
ei voi kyllin painottaa korjausmaalauksen
vaurioneuvotteluissa, aivan kansainvälisestikin. Tämä tarkoittaa sitä, että
maalaamojen taloudellinen kannattavuus riippuu oikein lasketuista tuntiveloituksista. Jotta maalaamon asemointi

maalausmarkkinoille pystytään tekemään
oikein, on oleellisen tärkeää tuntea
asiakaskunta, jolta maalaamo saa tulonsa.

Tämä ei tarkoita sitä, että maalaamo
tuottaa voittoa vain, jos se saa paljon
töitä tärkeimmältä asiakkaaltaan”, sanoo
Herbert Prigge, Dortmundissa, Saksassa
sĳaitsevasta konsulttiyrityksestä Mittelstandsberatung GmbH.
Hän selittää, että "vaikka tilauskirjat ovat
täynnä, yritys saattaa silti tuottaa
tappiota. Yksi syy tähän voi olla se, että
yritys on laskenut yksittäiset työt väärin."
On ymmärrettävää, että tuntiveloitus
suurelle asiakkaalle voi olla pienempi
kuin toiselle, mutta että lisäkustannukset,
kuten
esimerkiksi
vuokra-auton,
maalaamo veloittaa asiakkaalta. "Siksi
tällaiset asiakkaat saattavat olla pienemmästä tuntiveloituksesta huolimatta
kannattavampia kuin muut asiakkaat,
joille tuntiveloitus on suurempi, mutta
eivät maksa ylimääräisiä kustannuksia",
hän sanoo.

Asiakasanalyysi lisää
selkeyttä.
Katetuottoa laskettaessa samat säännöt
koskevat sekä suur- että yksityisiä asiakkaita: jokaisesta työstä täytyy vähentää
kaikki kulut. Tämä koskee yhtä hyvin
varaosia kuin korjaukseen tarvittavaa
työtäkin. "Pystyäkseen analysoimaan eri
tehtäväalueet oikein, on maalaamon
kirjattava jokainen työ tarkkaan järjestelmäänsä. Vain täsmällisten lukujen

avulla pystytään arvioimaan, toimiiko
maalaamo kustannustehokkaasti", sanoo
Prigge.
Loppujen lopuksi analyysit kertovat, onko
maalaamoyrittäjän korjattava tuntiveloitustaan, ja pitääkö hänen jopa neuvotella suurasiakkaiden hinnat uusiksi.

Töiden jälkilaskenta
vahvistaa yritystä.
"Maalaamon kannattaa ainakin kerran
laskea kustannukset uudelleen työn
valmistuttua", suosittelee Prigge. "Se
antaa varmuutta, kun pitää tietää, onko
sovittu tuntiveloitus tuottava, vai
tuottaako se pidemmällä aikavälillä
tappiota."
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Kalenteri

Intohimo & Harrastus.
Spies Heckerin vuoden 2017 kalenterissa on teemana
Intohimo & Harrastus. Kalenteri esittelee Spies Heckerin
asiakkaiden luomia automestariteoksia kahdeksassa
Euroopan maassa.

Tuote

Korroosiosuojaus pienillä,
läpihiotuilla
alueilla.
Uusi, nopeasti
kuivuva 1K paikkapohjamaali 4074
suihkepullossa.

Jopa ohuella
ruiskutuskerroksella
Priomat® 1K
paikkapohjamaali 4074
antaa hyvän
korroosiosuojan.

"Kuvat kullekin vuoden kuukaudelle
valittiin yli 100 esityksestä joka puolelta
Eurooppaa – kaikki rakkaudella entisöityjä
klassikkoautoja, maalattu parhaalla mahdollisella ammattitaidolla", sanoo Peter
Wingen Spies Heckerin kansainvälisestä
markkinointiviestinnästä.
Se, mikä teki projektista erityisen
mielenkiintoisen, oli kalenteriaiheen –
Intohimo & Harrastus – muuntaminen
visuaaliseksi. "Ajoneuvojen ja maalaamotyöntekĳöiden lisäksi otimme kuvaan
mukaan pieniä lisävarusteita, jotka
kukin ilmentävät yhden henkilökuntaan
kuuluvan erityisharrastusta."
Kesseler-maalaamon aihe Breibackissa,
Saksassa, on klassinen ja erityinen:
"Juniorĳohtaja on suuri moottoriurheilufani. Tämän maalaamon kuvassa on
Facel Vega II vuodelta 1962, ylellinen GT
urheiluauto Ranskasta, jota kansainvälinen
kaupallinen lehdistö aikoinaan luonnehti
kauneimmaksi sodanjälkeiseksi autoksi.
245 km:n huippunopeudellaan se oli
myös nopein nelipaikkainen coupé
maailmassa”, Wingen selittää.

Harvinainen Porsche
– ja traktori.
Vuoden 2017 kalenterissa esiintyy
jälleen kerran runsaasti kiiltävää kromia,
viimeisen päälle kiillotettuja vanteita
ja kiiltävää maalia: esimerkkinä tämänhetkisen merkkikohtaisen maailmanmestarin MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM -kilpa-auto, vuoden 1957
erittäin harvinainen Porsche 718 RSK,
joka nykyisin on Portugalissa, sekä Opel
Kapitän PL 2600 Tanskassa. Harvinaisin
kuvauskohde tuli itävaltalaisesta maalaamosta: kirkkaanpunainen traktori Steyr
Model 280A, rakennettu vuonna 1971.

Priomat® 1K paikkapohjamaali 4074 soveltuu
pienten, paljaaseen peltiin asti hiottujen
alueiden pohjustukseen, esimerkiksi
reunoissa ja kulmissa. Sitä voidaan käyttää
juuri ennen kaksikerrosmaalin ruiskutusta.
Tämä 1K-pohjamaali voidaan myös
jatkopinnoittaa nopeasti ja se muodostaa
hyvän tartunnan pintamaalille.

Jatkopinnoitettavissa
10–15 minuutin kuluttua.
“Vain 1,5 ohuella ruiskutuskerroksella
Priomat® 1K paikkapohjamaali 4074 antaa
hyvän korroosiosuojan. Sen päälle voidaan
ruiskuttaa Spies Heckerin Permahyd®
Hi-TEC kaksikerrosmaali 480 ja Permahyd®
kaksikerrosmaali 280/285 vesiohenteiset
järjestelmät 10–15 minuutin kuivatuksen
jälkeen ympäristön lämpötilassa”, sanoo
Evgeny Khmelev, Spies Heckerin Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan kansainvälisen
koulutuksen päällikkö.

Käyttövalmis,
aikaa säästävä käyttö.

Muiden Tšekin tasavallasta, Italiasta
ja Sveitsistä tulleiden kuvien myötä –
Intohimo & Harrastus tuo yhteen maalarit
kaikkialla Euroopassa.

Kätevä suihkepullo tekee Priomat® 1K
paikkapohjamaalin 4074 käytöstä ja
käsittelystä rutiinitöissä helpompaa, koska
tämä 1K-tuote on käyttövalmis ja sillä on
pitkä käyttöaika. Sen lisäksi se auttaa
vähentämään korjausprosessiaikoja, koska
aikaa vievä ruiskun puhdistus jää pois.
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Asiakas

Uusi muovikitti. Ambulanssi loistaa
Luotettava koostumus, luja
tartunta, suuri elastisuus: uusi
Raderal® muovikitti 2015 musta
tarjoaa tehokkaan tavan korjata
muoviosien pintavaurioita ilman
pohjamaalin käyttöä.

jälleen.

Tiimi SAS Steigra -maalaamosta ja -korjaamosta SaxonyAnhaltissa, Saksassa, on entisöinyt vuonna 1953
rakennetun IFA F8 -ambulanssin. Maattuaan 30 vuotta
ladossa tämä ajoneuvo löydettiin jälleen ja nyt se on
käynyt läpi laajan entisöinnin.

Raderal® muovikitti 2015 musta soveltuu
erityisen hyvin muoviosissa esiintyvien
epätasaisuuksien täyttämiseen ja tasoittamiseen ja pinnan esikäsittelyyn ennen
maalausta. "Tämän kaksikomponenttisen
tuotteen suuren elastisuuden ansiosta
kitti on joustava ja pystyy mukautumaan
muoviosien liikkeisiin", sanoo Evgeny
Khmelev, Spies Heckerin kansainvälisen
koulutuksen päällikkö EMEA.
Toinen etu on se, että Raderal® muovikitti
2015 musta voidaan levittää suoraan
korjattavalle muoviosalle ilman erillistä
tartunta-ainetta. Lisäksi tämä tiivis kitti on
helppo hioa. Muovikitin käytöstä Khmelev
selittää: “Pohjaa esikäsiteltäessä kitin jo
sellaisenaan vahvaa tartuntaa voidaan
edelleen parantaa käyttämällä pohjamaalia,
kuten Priomat® elastinen pohjamaali 3304
läpikuultava.”

Luotettava kuivatus.
Ympäristön lämpötilassa kitti kuivuu noin
30 minuutissa. Kiihdytetty kuivatus laskee
kuivatusajan 15 minuuttiin.
Raderal® muovikitti 2015 musta toimitetaan
1,4 kg:n purkissa, setti sisältää tarvittavan
kovettajatuubin kanteen kiinnitettynä.

Itä-Saksassa, entisessä DDR:ssä,
rakennettiin 25 000 tällaista ajoneuvoa.
"Tämä ambulanssi on ainoa laatuaan,
joka on entisöity entiseen kuntoonsa,
joten se oli todella epätavallinen projekti
meille. Meidän piti rakentaa uudelleen
useita pieniä osia valokuvien ja arkistojen
perusteella”, sanoo maalaamoyrittäjä
Stefan Hodel.
Entisöintiin maalaamo käytti Spies
Heckerin materiaaleja. Mutta ennen kuin
ambulanssi voitiin maalata erityisellä
valkoisella värillään, Hodelin ja hänen
tiiminsä piti poistaa neljä kerrosta vanhaa
maalia korin puuosista.

Esittely kansainvälisessä
autonäyttelyssä.
Se oli erityinen hetki meille, kun entisöity
moottori siirrettiin takaisin ajoneuvoon.
Kaiken kaikkiaan IFA F8:n entisöinti kesti
yli kuusi kuukautta. Entisöinnin jälkeen
ambulanssi
luovutettiin
juhlallisin
seremonioin Saksan Punaisen Ristin
historialliselle yhdistykselle. Näyttäen
jälleen satumaiselta tämä antiikkiambulanssi keräsi ihailevia katseita myös
kansainvälisessä autonäyttelyssä, IAA:ssa,
Frankfurtissa 17.–27. syyskuuta 2015.
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Väri

Korkean tason yhdistämistä.
Phoenix tuo Internetin sekoitushuoneeseen mahdollistaen maalaamon eri osien
liittämisen verkkoon ja asiakaskaavojen turvallisen säilyttämisen. Mutta kuinka
maalarit maalaamossa käyttävät tätä kaavaohjelmaa?
"Me olemme juuri siirtymässä CRplusohjelmasta
Phoenixiin",
selittää
Ralf Szczepaniak automaalaamosta
Wittichenaussa, Saksassa. "Tällä hetkellä
viisi maalaria käyttää maalaamossamme
Phoenixiä. He ovat oppineet nopeasti
hyödyntämään tätä ohjelmaa päivittäisessä työssään."

Ajantasaiset kaavat
saatavilla koska tahansa.
Tämä erikoismaalaamo on käyttänyt
Phoenixiä vuoden 2016 alusta lähtien.
Szczepaniakin mukaan suurin etu hänen
tiimilleen on se, että "kaikki päivitykset
tulevat asennetuiksi automaattisesti.
Lisäksi kaavavalikoima on erinomainen,
koska autonvalmistajien ajantasaiset
värien sekoituskaavat ovat aina saatavilla
Phoenixväripilvessä.
Maalarien
tarvitsee vain ladata ja sekoittaa ne."

Delta-Scan

Varmistukset Phoenixväripilvessä.
Värinhakutoiminnon lisäksi Phoenix
mahdollistaa maalaamon omien tietojen
varastoimisen ja arkistoimisen väripilveen.
“Yksi syy siihen, miksi maalaamomme
päätti käyttää Phoenixiä, oli se, että
asiakastiedot ovat varmassa tallessa,
eivätkä ne joudu kolmansille osapuolille”,
sanoo Szczepaniak.

Maalareiden työtaakka
helpottuu.
“Digitaalinen sekoitushuone yhdessä
Phoenix-ohjelman
kanssa
auttaa

helpottamaan maalareiden työtä, aina
värinhausta sekoitukseen ja varastonhallintaan saakka. Tämän lisäksi korjausprosessit tulevat entistä tehokkaammiksi.
Värikaavat ovat saatavissa älypuhelimella
tai tabletilla heti, kun maalari vastaanottaa
auton korjattavaksi, ja välittömästi
sekoitettavissa
sekoitushuoneessa",
sanoo Dietmar Wegener, Spies Heckerin
Saksan, Itävallan ja Sveitsin värinhallinta-asiantuntija.

"Askel tulevaisuuteen".
Szczepaniak on varma, että “Phoenix
vie maalaamon askeleen lähemmäs
tulevaisuutta."

Phoenixin edut maalaamossa.
sekoitushuoneessa (ColorDialog-asemat, vaa’at,
•Yhdistettävyys
Daisy Wheel -annostelujärjestelmä)
tabletti- ja viivakoodinlukijaverkosto värien hakuun,
•Älypuhelin-,
sekoitukseen ja tilaamiseen
valmistajien ajantasaiset värinsekoituskaavat
•Useiden
Phoenix-väripilvessä koska tahansa
•Eri operointitilojen verkostoutuminen
•Tietojen varmistukset
sekoituskaavatietokantojen luominen Phoenix-väripilveen
•Yksittäisten
ja niihin pääsy mistä tahansa yrityksen toimipaikasta
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Kansainvälisyys

Läheistä yhteistyötä jo
40 vuoden ajan.

Carrozzeria Palma Borgosatollossa, Bresciassa, Italiassa,
oli maan ensimmäinen Spies Hecker -maalaamo 1970-luvun
puolivälissä. Siitä lähtien tämä vuonna 1974 perustettu yritys on tehnyt läheistä
yhteistyötä kölniläisen maalimerkin kanssa, ja hyvästä syystä.
"Tosiasiassa olimme jo Spies Hecker
-asiakas, kun maahantuoja Ingros Color
alkoi myydä Spies Hecker -tuotteita",
sanoo yrityksen perustaja Renzo Voltolini.
"Olemme erittäin tyytyväisiä tuotteiden ja
järjestelmien laatuun sekä Spies Heckeriltä
saamaamme tukeen. Meillä ei ole koskaan
ollut mitään syytä muuttaa mitään", hän
sanoo. "Ja kun muutimme nykyisiin,
ultramoderneihin tiloihimme vuoden
2015 alussa, Spies Hecker ja Ingros
Color auttoivat meitä antamaan maalaamollemme täysin uuden imagon."
vastuussa
toimistosta
ja
muista
tehtävistä. Tiimin täydentävät kaksi muuta
työntekĳää. Teknisiin laitteisiin maalauspuolella kuuluu kaksi esikäsittelyaluetta
ja Metron-ruiskutuskammio. Lisäksi
maalaamo pyörittää omaa autolasipalveluaan.

Ylpeyttä
yksityisasiakkaiden
määrästä.
Kaksi poikaa kuvassa
mukana.
Voltolini pyörittää tätä perheyritystä
edelleenkin, mutta nyt yhteistyössä
kahden poikansa kanssa. He ovat jakaneet
yrityksen eri vastuualueet: Nicola vastaa
maalauksesta, Mario puolestaan on

Tiimi on erittäin ylpeä, että 80 % yrityksen
asiakkaista on yksityisasiakkaita. "Me
olemme erittäin tunnettuja alueellamme
ja toimimme asiakkaidemme suosituskohteena. Siksi automaalien korjausmarkkinoiden hiljeneminen ei todellakaan
ole koskettanut meitä", sanoo Voltolini.

Kehittyneet järjestelmät
ja erinomainen
tehokkuus.
Carrozzeria Palma toimii myös Mazdan
ja Hyundain jälleenmyyjänä ja heihin
luotetaan yhä enemmän ja enemmän
luksusautojen korjauksissa. "Täydellinen
uudistuminen 2015 maalikumppanimme
avustuksella, mukaan lukien ilmeen
nykyaikaistaminen, on epäilemättä ollut
ratkaiseva tekĳä menestyksessämme",
sanoo Voltolini. "Vaikka maalaamomme ei
olekaan kaikkein suurin, tehokkaiden
Spies Hecker -maalausmenetelmien
ansiosta olemme erittäin tehokkaita.
Tämä mahdollistaa meille 12–13 auton
korjaamisen viikossa."
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Palvelu

Nopea korjaus, kyllä!
Mutta miten?
Naarmuja, lommoja ja muita vaurioita muoviosissa:
Kannattava lisätulonlähde, pienten vaurioiden korjaus,
lisää asiakasuskollisuutta ja houkuttelee uusia asiakkaita
maalaamoon.
Maalaamot voivat luottaa pienistä korjauksista saataviin, jatkuviin tulonlähteisiin.
Tähän
kuuluvat
paikkakorjaukset,
paneelien korjaus ja tuulilasin ja sisätilojen
korjaus. Saksalaisen teknisen testausorganisaation, TÜV Nordin, tutkimuksen
mukaan asiakkaat käyttävät mieluummin
yksityisiä maalaamoja pienissä korjauksissa,
kuten maalivauriot, vanteet tai lommot
ja kiveniskut. Tämä osa-alue on suuri
potentiaali myös liikennöitsĳöille ja
autokauppiaille, jotka usein luottavat
pienten vaurioiden korjaukset yksityisille
maalaamoille.

Etuja maalaamolle.
Töiden lisääntymisen lisäksi pienten
vaurioiden
korjausbisnes
tarjoaa
maalaamoille muutakin. Se vahvistaa
asiakasuskollisuutta ja toimii myös tehokkaana työkaluna uusasiakashankinnassa.
Maalaamoiden kannattaa kuitenkin aina
painottaa asiakkaille koituvia etuja, kuten
alhaiset korjauskustannukset, sekä sitä,
että pienen vaurion korjaus edesauttaa
säilyttämään ajoneuvon arvon. Liisatuissa

ajoneuvoissa korjaus voi laskea kustannuksia, kun ajoneuvo luovutetaan takaisin.
Myös pienten vaurioiden lyhyt korjausaika
kannattaa mainita myyntikeskusteluissa.

Järjestelmäratkaisut ja
maalaamon varusteet.
Kun maalaamo aloittaa pienten vaurioiden
korjaukset, investointikustannukset ovat
pienet, ja maalaamo pystyy hyödyntämään
maalaamossa olevia laitteita ja maalintoimittajia pienten vaurioiden korjausratkaisuissa. Spies Hecker tarjoaa tätä
prosessia
varten
erikoistuotteitaan
nimellä Speed Repair System (nopea
korjausjärjestelmä). Näitä ovat Priomat®
tartuntapohjamaali 4085, HS Performance
hiomamaali 5320 ja Permasolid® HS Vario
pohjamaali 5340. Evgeny Khmelev, Spies
Heckerin kansainvälisen koulutuksen
päällikkö suosittelee myös Permahyd® Hi-TEC
kaksikerrosmaalia 480, Permasolid® HS
pikakirkaslakkaa 8800 ja Permacron®
pikahäivytysainetta 1036.

Vieläkin nopeammin:
Speed Repair.
Ultranopeaa pienen vaurion korjausta
varten Spies Heckerillä on nyt uusi
Permasolid® 1K UV pohjamaali 9002. Se
toimitetaan käyttövalmiina, se voidaan
ruiskuttaa suoraan puhdistetuille ja
hiotuille pinnoille, kuten teräs, galvanoitu
teräs tai tehdaspohjustus. Sitä voidaan
käyttää jopa muoviosille tartunta-aineen
ruiskutuksen jälkeen.

"Tehdäkseen pienen vaurion korjauksesta
tehokkaan maalarilla pitäisi olla seuraavat
laitteet: infrapunakuivaaja, pieni epäkeskohiomakone, Minĳet-ruisku ja pienet
kiillotuslaikat", sanoo Khmelev. Tämäntyyppinen maalikorjaus soveltuu erityisesti
puskureille, lokasuojille ja koristevanteille.
Toinen pienen vauriokorjauksen etu on se,
että yksi ainoa monitoimityöpiste on kaikki,
mitä tarvitaan, mikä vapauttaa kammion
suuremmille töille.

Menestystä aktiivisen
markkinoinnin avulla.
Mutta menestyksekäs pienten vaurioiden
korjausbisnes
vaatii
kohdennettua
markkinointia, mikä tarkoittaa säännöllistä
mainontaa paikallislehdissä, suorapostituksia olemassa oleville asiakkaille ja
aktiivisen vuoropuhelun ylläpitämistä
asiakkaiden kanssa. Daniel Schröder,
IDENTICA Schröder GmbH:n toimitusjohtaja
Telgtessä, Saksassa, sanoo: "Meidän
pienten vaurioiden korjausbisneksemme
menestyy, koska me harjoitamme
aktiivista
markkinointia.
Erityisesti
vähittäiskaupassa
henkilökohtaiset
asiakaskohtaiset ovat elintärkeitä."
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Tuote

Uusi pikahiomamaali,
uraauurtavaa teknologiaa.
Uusi Permasolid® HS pikahiomamaali 5500 lyö laudalta
kaikki hiomamaalien kuivumisennätykset.
esikäsittelypyyhkeet 4000. Nämä uudet
innovatiiviset
esikäsittelypyyhkeet
muodostavat tarvittavan korroosiosuojan
ennen
hiomamaalin
ruiskutusta.
"Pyyhkeet muodostavat erikoiskerroksen,
jonka antama korroosiosuoja on
verrattavissa happopohjamaaleihin”,
sanoo Khmelev kuvaten prosessia.

Yhdessä
voittamaton
järjestelmä.
Permasolid® HS pikahiomamaali 5500 on erityisen
kiinnostava maalaamoille,
jotka haluavat tehostaa
prosessejaan ja lisätä
läpimenoa. Tämä tarkoittaa
sitä, että käytettäessä
Permasolid® HS pikahiomamaalia 5500 IR-kuivatusta
"Perustuen samaan uraauurtavaan
teknologiaan, joka on jo käytössä
Permasolid® HS pikakirkaslakassa 8800,
tämä uusi Permasolid® HS pikahiomamaali 5500 voidaan hioa 20–40 minuutin
ilmakuivatuksen jälkeen”, sanoo Evgeny
Khmelev, Spies Heckerin kansainvälisen
koulutuksen päällikkö EMEA. Tämän uuden
hiomamaalin kuivumisaika voittaa kaikki
aikaisemmin vakioina pidetyt kuivumisajat johtaen meidät uuteen korjausmaalausprosessin aikakauteen.
Sen jälkeen, kun uusi Permasolid® HS
pikahiomamaali 5500 on sekoitettu
Permasolid® pikahiomamaalikovettajan
3550 kanssa yksinkertaisessa 1:1 suhteessa,seos voidaan ruiskuttaa helposti
kahdesta neljään ruiskutuskerralla.
Uuden teknologian ansiosta pinnasta
tulee erittäin tasainen.

Täydellinen
yhteensopivuus.
Permasolid® HS pikahiomamaalilla 5500
on laaja käyttöalue ja sitä voidaan
käyttää kaikilla yleisesti käytössä olevilla
pohjilla. Kun sitä käytetään suoraan
metallille, korjattava alue on esikäsiteltävä
uusilla pyyhkeillä: Priomat® reaktiiviset

ei tarvita, mikä auttaa vähentämään
energiakustannuksia. Ja se lopettaa
IR-kuivaimen aikaa vievän edestakaisin
siirtelyn, mikä voi parantaa työnkulkua.
Tämä uusi hiomamaali on tarkoitettu
käytettäväksi
Permahyd®
Hi-TEC
kaksikerrosmaalin 480 ja erityisen nopean
Permasolid® HS pikakirkaslakan 8800
kanssa. Kirkaslakka voidaan joko
ilmakuivata tai kuivata uunissa 40 °C:n
lämpötilassa – yhdessä nämä kaksi
muodostavat voittamattoman yhdistelmän.
"Maalaamot ovat jo menestyksellisesti
testanneet Permasolid® HS pikahiomamaalia 5500 ja ovat innoissaan uskomattomista aikasäästöistä”, sanoo Karsten
Jürs, Spies Heckerin kansainvälisestä
markkinointiviestinnästä.

Meidän tiimimme
pintakäsittelyn kärjessä
– uudella, ultranopealla HS pikahiomamaalilla 5500.

Uuden Permasolid® HS pikahiomamaalin 5500 ja Priomat® reaktiivisten esikäsittelypyyhkeiden
4000 ansiosta tiimisi ei pelkästään ole esikäsittelyn kärjessä: tauottomalla ruiskutuksella ilman
välihaihdutuksia ja vaikuttavalla ilmakuivumisteholla. Puhumme ‘Formula 1’ -nopeudesta, kun
hionta voi tapahtua vain 20–40 min:n kuluttua. Voittoisa tunne syntyy myös tasaisesta pinnasta,
joka takaa erinomaisen kiillon säilyvyyden pintamaalauksen jälkeen.

Spies Hecker – Sinun kanssasi.
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