
Ykkösväri Oy:n Asiakas Uutiset  Lue netissä www.ykkosvari.fi   KEVÄT 2016

Jokiahon 
Automaalauksessa 
panostetaan 
laatuun 
s. 9

HI-EFFICIENCY 
KOULUTUS 
s.6

GOLDEN 
SHADES
s.4 



Sisällysluettelo
Lechler jälleen mukana Fuorisalonessa  2

Pääkirjoitus      3

GOLDEN SHADES    4
Lechlerin uusin värikokoelma on julkaistu!

HI-EFFICIENCY KOULUTUS   6
Lechler koulutus keräsi runsaasti kiinnostuneita paikalle

JOKIAHON AUTOMAALAUKSESSA 
PANOSTETAAN LAATUUN   9

Värioppi- ja sävytyskoulutus   12

Kuvat: Ykkösväri Oy, jollei toisin mainita.
Teksti: Paula Volotinen/ Ykkösväri Oy

Kuva: Lechler S.p.a

Lechler jälleen mukana Fuorisalonessa
 Vuoden 2015 menestyksekäs esiintyminen 
designin huipputapahtumassa Fuorisalonessa saa jat-
koa, kun Lechler pystyttää jälleen showroominsa Ven-
tura Lambraten alueelle Fuorisalonessa. Fuorisalone 
kerää designin ammattilaisia ja siitä kiinnostuneita Mi-
lanoon. 12. - 17. päivä järjestettävä tapahtuma kuuluu 

ja näkyy ympäri Milanoa, kun eripuolille kaupunkia on 
pystytetty showroomeja ja tilaisuuksia. 
 Myös Ykkösväri vierailee tapahtumassa ja 
kuulumisia Milanosta voit lukea seuraavasta lehdestä.

Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi
www.ykkosvari.fi



 Kirjoittelen pääkirjoitusta pitkäperjantain 
ja pääsiäisen ollessa ovella. Totean, että vuosi on 
alkanut niin vauhdilla, että vaikea ajatella, että reilun 
kuukauden päästä on jo vuoden ensimmäinen neljän-
nes ohi, vaikka juurihan se vuosi vaihtui.  Tänä vuon-
na on ehditty pystyttää paitsi HYDROFAN järjestel-
miä, myös 1 imuseinällä varustettu maalauskammio.  
Helmikuussa järjestettiin 2 koulutusta yhteistyössä 
tehtaan kanssa, niin Lechlerin Hi-Efficiency -tuotteis-
ta, että sävytyksestä. Koulutuksista voit lukea myö-
hempänä tämän lehden sivuilta. Koulutuksen jälkeen 
Lechlerin HR101 ONE STEP lisäaine on saanut hui-
keasti lisää käyttäjiä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, 
että järjestelmää ja työmenetelmiä saatiin monipuo-
listettua lisäämällä ainoastaan 1 uusi tuote hyllyyn. Le-
chler Hydrofan HE on vesibasejärjestelmä, joka mah-
dollistaa 2 eri ruiskutustapaa 1 järjestelmästä. Näin 
maalaamolla on käytettävinään työkalut tehokkuuden 
maksimoimiseksi, kun maalari voi suorittaa koko maa-
lausprosessin pohjasta pintaan Hi-Efficiency -tuotteil-
la.  
 Teollisuuspuolelta mielenkiintoista on ol-

lut Lechlerin uuden GOLDEN SHADES väritrendi-
kokoelman julkistus.  Allekirjoittanut kävi Comossa 
julkistamistilaisuudessa ja mielenkiintoista oli paitsi 
nähdä kokoelma, myös vaihtaa ajatuksia erimaiden 
edustajien kanssa koko Color Design projektista. Ta-
paamisista kotiin palatessa voi laukkuun pakata aina 
uusia ideoita projektin toteuttamiseen Suomessa. 
Projekti on suunnattu erityityisesti teollisille suun-
nittelijoille, muotoilijoille, arkkitehdeille ja tuotteiden 
valmistajille. Kokoelma on koottu tutkien väritrende-
jä. Värit palaavat aina uudelleen tietynlaisissa sykleissä, 
kuten muutkin trendit. Väri, joka on ollut poissa, palaa 
tietyn ajanjakson jälkeen uudelleen. Olen iloinen, että 
olemme voineet tarjota lisäarvoa ja esitellä tuotteem-
me mielenkiintoisella tavalla. Projektin tiimoilta on 
huhtikuussa edessä myös Milanon matka, kun Lechler 
on esillä Milanon Design viikoilla Fuorisalone tapah-
tumassa. Tästä lisää seuraavassa lehdessä! Nyt hyvää 
pääsiäistä!

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy
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PÄÄKIRJOITUS

Lechler tuotteilla lisäarvoa 
ja tehokkuutta

HE -koulutuksessa saimme nauttia tehtaan väen läsnäolosta, kun Lechlerin liiketoiminnan kehittäjä Ewelina Sobecka ja 
automaalituotteiden kehityksestä vastaava tuotepäällikkö Marco Pratelli saapuivat Suomeen. Martti Volotinen (keskellä) toteaa 
tiiviin yhteistyön olevan tärkeää. 
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GOLDEN SHADES
Lechlerin uusin väritrendikokoelma 

on julkaistu! 

Kuva: Lechler S.p.a
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Tämän vuosikymmenen tähdet

COLOR DESIGN

Color Design on Lechlerin väripro-
jekti, joka yhteistyössä milanolaisen 
väreihin erikoistuneen Francesca Val-
anin kanssa ennustaa tulevaisuuden 
väritrendejä lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä. Tuloksena näistä visioista 
syntyvät väritrendikokoelmat, jotka 
tarjoavat suunnittelijoille ehdotuksia 
ja inspiraatiota. Väri on olennainen 
osa tuotetta ja projekti kannustaa 
suunnittelijan ottamaan värin huo-
mioon jo suunnittelun ensivaiheissa. 
Väri on keino herättää tunteita, 
tehdä se tärkeä ero kilpailijaan. 
Ykkösväri on Lechlerin kumppani 
Suomessa myös tässä projektissa.

Kulta, kupari ja 
titaani matta- 
ja satiiniasuissa
 Pitkään pinnalla olleet kylmät harmaan 
metallin eri sävyt ovat siirtymässä syrjään lämpimien 
kulta-, kupari- ja titaanisävyisten metallien tieltä.
 GOLDEN SHADES on jatkoa Lechlerin Po-
lineutri ja Pastelli kokoelmille tarjoten uusia ideoita 
suunnittelijoille ja valmistajille. Vaikka edellisten ko-
koelmien värit tyydyttävät edelleen markkinoita, on 
tärkeää olla mukana tulevaisuudessa ja sen tuomissa 
virtauksissa. Jo nyt on nähtävissä kullan sävyjen tulo 
markkinoilla ja se tulee voimistumaan entisestään. On 
tärkeää, että design tuote sointuu ympärillä oleviin 
pintoihin ja esineisiin, jotka on päivitetty uusia tren-
dejä vastaaviksi.
 Edellisten kokelmien tapaan matta ja satii-
ni pinnat ovat edelleen trendikkäitä. Francesca Valan 
ennustaakin, että vuonna 2020 palataan taas kiiltäviin 
pintoihin voimakkaammin.
 Lechler valitsee värit huolella Valanin kans-
sa. Ennen kulta ja sen sävyt näkyivät barokkityylissä 
ja luksustuotteissa, joihin vain harvoilla oli varaa. Nyt 
nämä sävyt ovat “tavallisen” joka kodin ja ihmisen va-

lintoja. Lämpimät kullan, kuparin ja titaanin värit ovat 
neutraaleja välttäen ääripäitä. Tälläiset sävyt sointuvat 
hyvin ympäristöön ja niiden elinkaari on pidempi, joka 
on valmistajalle tärkeää teollisessa tuotteessa. Tuote 
ei saa olla samantien vanha vaan toivomus varmasti 
on, että tuotteen houkuttelevuus säilyy.
 Lechler oli ensimmäisen kerran Milanon 
Design viikon Fuorisalone tapahtumassa vuonna 
2015. Tämä showroom tyyppinen design maailman 
kärkitapahtuma oli Lechlerin Color Design projektil-
le menestys, jonka vuoksi Lechler on mukana siellä 
myös 2016.
 Fuorisalone järjestetään Milanossa Huhti-
kuun  12. - 17. päivä ja tapahtuma kerää suunnitte-
lijoita ja designista kiinnostuneita ympäri maailman. 
Lechlerin showroomissa esillä myös uusi GOLDEN 
SHADES kokoelma. Seuraavassa uutisissa kerromme 
tapahtumasta lisää.

COLOR DESIGN

Kuva: Lechler S.p.a
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HI-EFFICIENCY 
KOULUTUS

Lechler koulutus keräsi runsaasti kiinnostuneita paikalle
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Työn tehostaminen kiinnostaa
 Edellisessä Asiakas Uutisissa kirjoitin Hi-Ef-
ficiency eli korkean tehokkuuden tuotteista ja nyt 
sama teema jatkuu lehdessä myös tällä kertaa ja tus-
kin sitä jatkossakaan sivuutetaan. Työn tehostaminen 
kiinnostaa aina, koska jokaisen yrityksen ainainen ta-
voite on kannattavuuden kasvattaminen - miten löy-
tää työkalut työajan tehostamiseen ja kustannusten 
kirimiseen. Tällä kertaa aihetta käytiin läpi Hi-Effi-
ciency tuotteiden koulutuksessa Tampereella Tampe-
reen Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa.
 Ensimmäisen kerran koulutuksessa oli Le-
chlerin uudistunut Hydrofan HE, joka täydentää 
erinomaisesti muita HI-Efficiency tuotteita tarjoten 
nyt työkalut koko prosessin viemiseen läpi pohjasta 
pintaan Hi-Efficiency tuotteilla. Koulutuksessa käy-
tiin läpi pääasiassa seuraavia tuotteita: Macrofan Au-
tolevel, Hydrofan HE sekä Macrofan Power kirkaslak-
ka.

Koulutuksessa tehtaan tuki
 Koulutus järjestettiin yhteistyössä Lechlerin 
kanssa. Paikalla oli jo monelle tuttu kouluttaja Samuel 
Adu Harrison, sekä Lechlerin liiketoiminnan kehittä-
jä Ewelina Sobecka yhdessä Lechler automaalituottei-
den tuotepäällikön Marco Pratellin kanssa.
 Marco Pratelli vastaa tuotteiden kehitykses-
tä ja hän kertoi puheessaan markkinoiden kuuntele-
misen tärkeydeydestä. Jotta asiakkaiden ja markki-
noiden kysyntään voidaan vastata, on oltava hereillä 
markkinoiden tarpeista. Markkinoiden tarpeiden ky-
syntään vastaamaan ovat luotu myös Hi-Efficiency 
tuoteperheen tuotteet. 

 

 Koulutuksen kulku oli perinteinen ja ensin 
kävimme läpi koulutuksen tuotteet teoriassa. Hyd-
rofan HE uusi Hi-Efficiency maalausprosessi oli kai-
kille uutta, joten sen läpikäymiseen uhrasimme eniten 
aikaa. Uusi Hydrofan HE järjestelmä tarjoaa mahdol-
lisuuden valita standardi ja HE ruiskutusmenetelmän 
väliltä ja se on ainoa järjestelmä markkinoilla, joka tar-
joaa tämän edun yhdestä järjestelmästä.

Macrofan Autolevel ei kaipaa hiontaa
 Työt aloitettiin Macrofan HS Autolevel Pri-
merilla. Työn alle otettiin useita lokareita. Osa loka-
suojista olivat uusia, jossa saatiin havainnollistettua 
Autolevelin tehokkuus uusia osia maalatessa. Katafo-
reesilla päällystettyä uutta pintaa ei tarvitse hioa, pelk-
kä rasvanpoistopesu riittää. Ja vielä, kun vesibase voi-
daan vetää pintaan ilman välihiontoja, saadaan työtä 
tehostettua huomattavasti, kun hionnoille ei tarvitse 
varata aikaa. Hyvää Autolevelissä on myös, että paitsi 
siitä saadaan valmiilla valkoisen, harmaan ja tumman 
harmaan sävyillä sekoitettua harmaan koko skaala, on 
tuote myös saatavilla sideaineversiona, jolloin se voi-
daan sävyttää sävyyn kuin sävyyn pintamaalin peiton 

Hydrofanin standardiprosessin välihaihdutus käynnissä. Vertailun vuoksi kellotettiin ajat molemmista prosessista, jotta todelliset 
erot työajoissa saatiin esiin.

KOULUTUKSESSA

HI-EFFICIENCY 
HI-Efficiency eli korkean tehok-

kuuden tuotteet tehostavat maa-
laamon toimintaa ja ottavat huo-

mioon myös prosessin energia 
kustannukset työajan ohessa.



optimoimiseksi. Autolevel tehostaa työtä, kun aikaa 
vievää hiontatyötä ei tarvitse tehdä, pohjamaali voi-
daan sävyttää pintamaalin menekin optimoimiseksi. 
Tehokkuutta on myös se, että Autolevel soveltuu myös 
hiontamaaliksi ja näin maalaamon eri tuotteiden va-
rastointitarve saadaan optimoitua. Varasto optimoi-
tuu myös, kun tuote käyttää samoja MH100 sarjan ko-
vetteita, jotka soveltuvat suurinpaan osaan Lechlerin 
tuotteista.

HR101 nopeuttaa työprosessia ja pienen-
tää tuotteen menekkiä
 Asiakkaiden palaute oli, että he uskovat, että 
Hydrofan HE uusi ONE-STEP maalausprosessi te-
hostaa omaa työntekoa. Se tarjoaa yhden lisävaihteen, 
kun valittavana on 2 eri maalaustapaa samasta järjes-
telmästä. Mieluista oli myös, että tätä varten hyllyyn 
tarvitaan vain yksi uusi pullo, eikä mikään nykyinen 
jää tarpeettomaksi. Edelleen standardi menetelmä on 
käypä ja sitäkin saa tehostettua erityisesti tummissa 
sävyissä käyttämällä HR912 ohennetta.
 Sekä Hydrofan vesibasen standardiprosessi, 
että HI-Efficiency-prosessi käytiin läpi.  Näin saa-
tiin vertailtua prosesseja ja standardi prosessi saatiin 
tutuksi myös uusille Hydrofan -käyttäjille. Vertailua 
tehtiin niin, että kellotimme prosessiajan ja jokaisen 
lokarin kohdalla HR101 ONE-STEP additiven kans-

sa tehdyssä HI-Efficiency prosessissa saatiin pysäyt-
tää ajanotto puolet aikaisemmin verrattuna standardi 
prosessiin, kun HE prosessissa koko pinta vedetään 
käytännössä yhdellä kertaa ilman välihaihdutuksia. 
Myös tuotteen menekissä saadaan säästöä käytettäes-
sä HR101 lisäainetta. 
 Paljon prosessin valinnassa on kyse myös 
maalaustottumuksista. HR101 kanssa ”yhden as-
keleen” prosessissa ruiskutustapa on erilainen, kuin 
standardiprosessissa, kun koko pinta tehdään val-
miiksi kerralla. Standardiprosessi on edelleen validi ja 
tehokas tapa, mutta HR101 tarjoaa vaihtoehdon. 

POWERia lakkaukseen
 Lakkauksessa on tärkeää, että saadaan lop-
putuloksesta kaunis, laadukas ja kestävä pinta. 
Macrofan POWER kirkaslakalla saadaan edellämai-
nittujen ominaisuuksien lisäksi lopputulos nopeasti 
valmiiksi tekemättä laatuvaatimusten kanssa kompro-
missia. Aivan kuten Macrofan Autolevel ja suurin osa 
muistakin Lechlerin tuotteista, myös MC405 Macro-
fan POWER kirkaslakka käyttää MH100 sarjan ko-
vettajia. Tuotteelle on saatavilla myös MT405 lisäaine 
ohenteen korvaajaksi, jolla saadaan nopeudessa esiin 
viimeinenkin vääntö silloin, kun työllä on kiire. Tämä 
tarkoittaa käytännössä  5 minuuttia 60°C:ssa, kun ko-
vetteeksi valitaan MH120 kovete + lisäaine MT405.  

8

KOULUTUKSESSA
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Jokiahon 
Automaalauksessa 
panostetaan laatuun

Tomi Jokiaho ruiskuttaa POWER lakkaa ovien 
pintaan uudessa kammiossa. 
Uusi kammio on lisännyt tehokkuutta.

Yrittäjyyttä jo lähes 20 vuotta
 Haastattelen seinäjokelaista Jokiahon Au-
tomaalauksen yrittäjäpariskuntaa Tomi ja Helena 
Jokiahoa uutuuttaan hohtavan maalaamon sosi-
aalitiloissa. Tilat ovat otettu käyttöön vain joitain 
viikkoja aikaisemmin, mutta Jokiahon Automaa-
lauksella on takana historiaa jo 18 vuoden ajalta 
ja parin vuoden päästä yrityksen perustanut Tomi 
Jokiaho saa juhlia pyöreitä vuosia yrittäjänä. Tiimin 
kauniinpi osapuoli Helena Jokiaho on puuhannut 
yrityksessä hänkin jo 4 vuoden ajan. Helena sanoo 
tekevänsä melkein kaikkea, mutta ruiskutuksen hän 
jättää suosiolla Tomin ammattitaitoisiin käsiin. 
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ASIAKKAISSA

Uusista tiloista 
lisäpotkua!
 Jokiahon Automaalauksen 
nykyiset valoisat tilat uusine maa-
lauskammioineen ja sosiaalitiloi-
neen ovat huomattava parannus 
entiseen ja tekee hommasta mie-
luista paitsi yrittäjäpariskunnalle, 
mutta onpahan myös asiakkaan 
miellyttävä pyörähtää paikalle. Uu-
det ja siistit tilat viestivät asiakkaan 
suuntaan, että auto jää hyviin kä-
siin. Se myös kertoo siitä, että yri-
tyksessä halutaan pitää kehityksen 
pyörät pyörimässä ja panostaa laa-
tuun sekä kannattavuuden kehittä-

miseen. 
 Uusia tiloja oli suunnitel-
tu jo kauan, mutta sopivaa tilaa ei 
alkuun tuntunut osuvan kohdalle. 
Kun tutun asiakkaan kanssa tuli 
puhetta, että heille on nousemassa 
halli, josta voisi löytyä tilaa maalaa-
molle, kirjoitettiin sopimus asiasta 
lähes välittömästi, kertoo yrittäjä 
pariskunta Jokiaho. Tästä vierähti 
vuoden päivät, että muuttoa pääs-
tiin Seinäjoen Uurastajantielle te-
kemään.  
 Uuteen tilaan hankittiin 
FAF:n imuseinäkammio Ykkös-
väristä. Ykkösvärin Martti Volo-

tisen palvelu miellytti, kun eri 
ratkaisuja voitiin miettiä kasvotus-
ten. Jokiahot halusivat laadukkaan 
kammion ja kiinalaiset vaihtoeh-
dot hylättiin heti kättelyssä. FAF:n 
imuseinäkammio mahdollisti, ettei 
lattiakaivauksia tarvinnut tehdä. 
Samalla hankittiin myös saman 
valmistajan sekoitushuone.

HYDROFAN HE 
vesibasejärjestelmä 
käyttöön
 Jokiahon Helena muis-
taa, että suhde Ykkösväriin syntyi 
parisen vuotta sitten kesällä, kun 

Uudet tilat kammioineen mahdollistavat miellyttävän työympäristön lisäksi toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden kasvatta-
misen. 
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Volotisen Martti käydessään jätti 
testiin Lechlerin MC421 Macro-
fan Plus UHS kirkaslakkaa. Laatu 
miellytti ja lakkaa tuli käytettyä 
siihen asti, kunnes uusien tilojen 
myötä siirryttiin käyttämään Le-
chlerin Hi-Efficiency tuoteperheen 
uusinta tulokasta MC405 POWER 
kirkaslakkaa. POWER on MC421 
lakkaa vikkelempi ja sillä saadaan 
tehtyä kaikki lakkaustyöt. Tuot-
teella saadaan myös säästettyä uu-
nituskuluissa, kun tuote saadaan 
kuivaksi jopa 5 minuutissa.
 Pohjamaali -ja lakkatuot-
teiden myötä oli luonnollista siir-
tyä käyttämään myös HYDRO-
FAN HE vesibasejärjestelmää ja 
näin myös on mahdollista saada 
tuotteet koko maalausprosessiin 
samalta toimittajalta. Tämä myös 
tehostaa toimintaa. 
 Edellisen merkin kanssa 
tehtiin töitä pitkään ja Helena ja 
Tomi pitivät tärkeänä kouluttautua 
uusin tuotteisiin ja työskentely-
tapoihin mahdollisimman hyvin. 

Vaikka Tomi oli ehtinyt ruiskuttaa 
jo vanhoissa tiloissa testimieles-
sä hiukan Hydrofan valmisvärejä, 
piti hän tärkeänä osallistua Tam-
pereella järjestettyyn Lechler HE 
koulutukseen, joka muuten sattui 
kätevästi juuri ennen uusien tilo-
jen avajaisia. Koulutuksen kautta 

pääsi tutustumaan koko Hi-Effi-
ciency tuoteperheeseen. Samalla 
pariskunta osallistui saman viikon 
sävytyskoulutukseen. Jokiahon 
Automaalauksessa panostetaan 
tuotteiden laatuun ja siihen, että 
oma ammattitaito pysyy ajantasal-
la. 

Kouluttautuminen on tärkeää.
Jokiahon yrittäjäpariskunta kävivät kouluttautumassa Tampereella.

ASIAKKAISSA
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Värioppi- 
ja sävytys-
koulutus

KOULUTUKSESSA

Kuva Lechler S.p.a
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Alkuun perusopeilla
 Väriopissa on se mukavaa, 
että kaikki oikeastaan osaa sen jo, 
tieto pitää vain kaivaa esiin. Tar-
koitan, että ihminen usein ajat-
telemattaan toimii oikein, mutta 
sitten, kun jotain kysytään, aletaan 
ajattelemaan liikaa. Väri- ja sävy-
tyskoulutuksen yksi tarkoitus on-
kin oman itseluottamuksen ja roh-
keuden kasvattaminen.

 Aloitimmekin koulutuk-
sen väriympyräpalapelin kokoa-
misella. Pyysin laittamaan ympy-
rän järjestykseen. Alkuun kaikki 
toivoivat, ettei se osuisi omalle koh-
dalle, mutta kuitenkin kaikki olivat 
järjestyksestä yhtä mieltä. Ympyrä 
järjestyy joko ihan visuaalisesti 
miettimällä spontaanisti miten vä-
rit liukuvat keltaisesta oranssiin, 
siitä punaiseen, violettiin, siniseen 

ja lopulta vihreään. Mutta oikean 
järjestyksen saa myös tietämällä 
vastavärit eli sekundaarivärit: Pu-
nainen - vihreä, sininen- oranssi 
ja violetti-keltainen. Tämä tieto on 
hyödyllistä sävyttämisen kannalta.
 Vastavärit saadaan aikaan 
sekoittamalla kahta pääväriä kes-
kenään. Esimerkiksi keltaista ja si-
nistä sekoittamalla syntyy vihreä. 
Vastavärit ovat tärkeitä tietää, kos-

KOULUTUKSESSA
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ka niillä saadaan kumottua toista. 
Liikaa vihreyttä saadaan pois pu-
naisella ja päin vastoin. On myös 
hyvä tietää, että vasta- ja päävärejä 
yhdistämällä saadaan aikaan mus-
taa. Tästä jatkoimme värien omi-
naisuuksiin, värisävy, kirkkaus ja 
kylläisyys, jotta varmistuttiin, että 
kaikilla termit ovat hallussa ja oli-
vathan ne.

Miten säilyttää värin 
puhtaus?
 Väri on helppo saada likai-
seksi, mutta kaikki värejä sävyttä-
neet tietävät, että puhdistaminen 
on vaikeaa. Mietimmekin seuraa-
vaksi, että mitä tulisi tehdä, jotta 
puhtaus säilyy. Mikäli punainen 
väri on liian violetti, tulisi käyt-
tää punaista, joka taittuu keltai-
seen. Hyvä ohjenuora (hyvätkään 
ohjeet eivät tietenkään aina pidä 
paikkaansa ;) ) on käyttää kaavassa 
esiintyviä sävyjä ensisijaisesti, kun 

korjausta tehdään.
 Kun teoriaa oli pakerrettu, 
käyden läpi kaikki HYDROFAN 
järjestelmän sävyt ja väriympyrän 
lukeminen, siirryimme käytän-
nön harjoituksiin. Kädessä oli vä-
rimalli, joka mallasi maalaukseen 
tullutta autoa ja tämän rinnalla 
mietittiin miten saatavilla olevaa 
värimallia tulisi korjata, jotta väri 
saataisiin täsmäämään ”autoon”. 
Porukka jaettiin kahteen ryhmään, 
jossa korjauksia mietittiin ja tehtä-
vistä suoriuduttiin erinomaisesti. 
Välillä jopa sekoitusvärin määrät 
osuivat nappiin. Harjoituksia teh-
dessä  huomattiin, ettei sävyttä-
minen olekkaan niin hankalaa ja 
pelot sitä kohtaan ovat turhia. Toki 
käytännössä on aina hyvä lähteä 
pienistä määristä liikkeelle, jotta 
valmista tavaraa ei tule liikaa.
 
Miksi häivyttää?
 Viimeinen käytännön teh-

tävä oli edellisen kaltainen. Nyt 
värimalleja verrattiin lokasuojaan 
ja jälleen mietittiin mikä on pieles-
sä, kun väri ei täsmää. Lopuksi yh-
destä lokasuojan väreistä päätettiin 
maalata värimalli. 8 kurssilaisista 
maalasi värimallin samasta maali-
erästä, samalla ruiskulla, samoissa 
olosuhteissa. Lopputuloksena jo-
takuinkin 8 erilaista lopputulosta. 
Kurssilaiset olivat hämmästynei-
tä. Kaikki näkivät, että lopputulos 
tuli samasta ruiskusta. Ei voida 
sanoa, että jokin olisi ollut oikea 
ja joku väärä. On kyse käsialasta, 
joka erityisesti metalliväreissä nä-
kyy selkeästi. Tämä on syy, miksi 
kannattaa aina häivyttää. Tehtaal-
la auton alkuperäisvärin ruiskut-
taneen automaattikoneen käsiala 
voi  myös olla erilainen, kuin autoa 
korjausmaalaavan ammattimaala-
rin. Häivyttämällä säästää työtä ja 
saa kauniin lopputuloksen.

Värimallit  maalattiin kaikki samalla ruiskulla, samasta 
maalierästä. Kuitenkin lopputuloksena 8 eri väriä. Käsiala 
näkyy ja saa näkyä, mutta sen vuoksi häivyttäminen kor-
jausmaalauksessa on tärkeää.



Hydrofan 
High E�ciency

HYDROFAN HE BASECOAT  
on joustavampi kuin koskaan: 
korjausprosessin tuottavuus 
ja tehokkuus kasvaa pienten 
parannuksien ansiosta. 

Parantaaksesi
tehokkuuttasi!


