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1 Sissejuhatus 

Juhendis toodud ajanormid põhinevad värvitöökodade ajauuringutel, mille aluseks on antud juhendis 
käsitletavad värvimismetoodikad. Kõik värvitöökojad täitsid kehtestatud regulatsioone ja 
värvitehnoloogiate nõudeid. Ajauuringud tehti värvitöökodades, mis omavad heakskiidetud 
värvitehnoloogiat, kus värvimine tehti värvikambris või kompaktkambris ning eeltööd tehti 
eeltööruumides, mis olid varustatud ettenähtud ventilatsioonisüsteemiga. 

Kõik tööajad on antud perioodides (1 tund = 100 perioodi). 

Lisanimekiri eeldustest on toodud punktis 8. 

2 Värvimise liigid 

 

2 – kihiline värv 3 – kihiline värv 
Värvikiht Värvikiht, põhitoon 
Pinnalakk Läbipaistev kiht, nt. pärlmutter efektvärvi kiht 
 Pinnalakk 

Eelpooltoodud värvitüüpidest erinevad värvimisklassid nt. 1-kihiline värvimine, lepitakse kokku 
juhtumipõhiselt. Erivärvimised sisestatakse lisatööna. 

2.1.1 Värvimismetoodika täpsustused 

2 – kihiline värv, Põhitoon ning halvasti katvad värvitoonid sisalduvad ajanormides. 

3 – kihiline värv, Põhitoon, läbipaistev värvikiht nt. pärlmutter efektvärvi kiht, pinnalakk, sisalduvad 
ajanormides. 
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3 Värvitöö metoodika 

3.1 Tööetapid 

Värvitööde metoodikad on loodud värvitöökoja kasutatava värvi/materjalitarnija ja autovalmistaja 
juhendite põhjal.

3.1.1 Uus plekkosa 

- Puhastus 

- Keevisliidete jämepahteldus 

- Peenpahteldus 

- Pahtli lihvimine 

- Detaili lihvimine – tarne värv vms.  

- Katmine 

- Vajadusel korrosioonikaitsevärvi 
pihustamine paljaks lihvitud kohtadele 

- Krunt/vahevärvi pihustamine 

- Vajadusel krunt/vahevärvi lihvimine 

- Pinna värvimine 2 või 3-kihilise 
tehnoloogiaga 

- Katte eemaldamine, kontroll 

- Lõppviimistlus värvitööde 
kvaliteedinormistiku järgi 

 

3.1.2 Vana plekkosa 

- Puhastus/pesu 

- Servade lihvimine 

- Kivitäkete lihvimine 

- Katmine 

- Jämepahteldus 

- Pahtli lihvimine 

- Peenpahteldus 

- Pahtli lihvimine 

- Korrosioonikaitsevärvi pihustamine 
paljaks lihvitud kohtadele 

- Kruntvärvi pihustamine 

- Kruntvärvi lihvimine 

- Vigastamata pinna matistamine 

- Pinna värvimine 2 või 3-kihilise 
tehnoloogiaga 

- Katte eemaldamine, kontroll 

- Lõppviimistlus värvitööde 
kvaliteedinormistiku järgi 

3.1.3 Uus plastosa 

- Puhastus 

- Peenpahteldus 

- Pahtli lihvimine 

- Detaili lihvimine 

- Plastikruntimine paljaks lihvitud 
kohtades 

- Krunt/vahevärvi pihustamine 

- Vajadusel krunt/vahevärvi lihvimine 

- Pinna värvimine 2 või 3-kihilise 
metoodika kohaselt ja plastifikaatoriga 
lakkimine 

- Lõppviimistlus värvitööde 
kvaliteedinormistiku järgi 

 

 

 

3.1.4 Vana plastosa 

- Puhastus/pesu 

- Kriimustuste lihvimine kuni 1mm 
sügavused ja kivitäkete lihvimine 

- Peenpahteldus 

- Pahtli lihvimine 

- Detaili lihvimine 

- Plastikruntimine paljaks lihvitud 
kohtades 

- Kruntvärvi pihustamine 

- Kruntvärvi lihvimine 

- Pinna värvimine 2 või 3-kihilise 
metoodika kohaselt ja plastifikaatoriga 
lakkimine 

- Lõppviimistlus värvitööde 
kvaliteedinormistiku järgi 
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3.1.5 Hajutamine 

- Puhastus/pesu 

- Detaili lihvimine 

- Katmine 

- Pinnavärvi pihustamine (osaliselt detailile) 

- Pinnalaki pihustamine (kogu detail) 

- Katte eemaldus, kontroll 

- Lõppviimistlus värvitööde kvaliteedinormistiku järgi 

3.2 Eemaldamine ja paigaldamine 

Lisadetailide nagu liistude, peeglite ja kaitseraudade eemaldus/paigaldustööd ei sisaldu värvimise 
ajanormides. Samuti ei sisaldu selles liimi ja teipide eemaldus. 

Transpordiks tehtavad kohtkinnitamised sisalduvad ajanormides nt. uksed, kapotid, luugid. 

3.3 Puhastus, katmine ja tööjälgede koristamine 

Ajanormid sisaldavad põranda-, istme- ja roolikaitse kasutamist ning värvitöödest tingitud jälgede 
koristamist. 

3.4 Puhtaks lihvimine ja värvieemaldus 

Puhtaks lihvimine ja värvieemaldus lepitakse eraldi kokku. 

Kivitäkete lihvimine sisaldub vana pinna värvitööde ajanormides – ei puuduta hajutust (st. 
kivitäkked jäetakse värvi alla, kui kliendiga ei lepita lisatööde tasumises eraldi kokku). 

3.5 Korrosioonikahjustused ja galvaniseeritud kohtade vigastused  

Korrosioonikahjustustest ja galvaniseeritud kohtade vigastustest tulenevad lisatööd lepitakse kokku 
eraldi. 

3.6 Pahteldamine 

3.6.1 Jämepahteldus 

Pindõgvendatud pinna kujusse pahteldus loetakse jämepahtelduseks.  

Õgvendatud detailidel eeldatakse normaalset õgvendustööde kvaliteeti, kus detail on keretöökojas 
õgvendatud enam vähem õigesse kujusse.  

Jämepahtelduseks loetakse lihvimistöid, kus kasutatakse paberit P120, sellest peenema paberiga 
lihvimistöid loetakse peenpahtelduseks. 

Jämepahtelduse arvestamine 

 Alustusaeg 4 [perioodi/detail] 
 Pindala koefitsient 4,510 [perioodi/dm2] 

Jämepahtelduse alaks on MYSBY-normidega keretöökojas mõõdetud pindala. 
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3.6.1.1 Jäikliidete jämepahteldus 

Vahetatud jäikliidetega detailide liidete nt. keevitusest, neetimisest ja/või liimimisest  kõrvalolevale 
detailile tekkinud liidete jämepahteldus arvestatakse MYSBY-normistikus liitekohtade pikkuse 
alusel. Jäikliidetena käsitletakse siin lõikekohtade liiteid, kus liide pahteldatakse ja lihvitakse täiesti 
tasaseks. 

 Jäikliite liitekoha jämepahteldus 18,7 [perioodi/dm] 

3.6.2 Peenpahteldus 

Peenpahtelduseks loetakse lihvimist paberiga P150 või peenemaga. 

Kriimustuste ja pooride peenpahteldus sisaldub ajanormides (ei puuduta hajutusvärvimist).  

Väikesed vigastused, nt. uksetäkete ja uute varuosade transpordivigastuste kõrvaldamine ja 
pahteldamine ei sisaldu ajanormides.  

3.6.3 Plastdetailid 

3.6.3.1 Vanad plastdetailid 

Värvitöödes sisalduvad pahteldused 1mm sügavuseni plastitööde pahtliga. Arvesse tuleb võtta 
autotootja plastitaastamise juhendeid ja piiranguid nt. jalakäijakaitsete osas. 

 

3.6.3.2 Taastatud plastdetailid 

Taastatud plastdetailidel eeldatakse head kvaliteeti ja detailid peavad olema masinlihvitud paberiga 
P 240 või käsitsi paberiga P320 või peenemaga. Vigastatud alal ei eeldata täiendava pahtelduse 
ega lihvimise vajadust enne kruntimist. 

3.6.3.3 Uued plastdetailid 

Plastitööde pahtlit võib kasutada ainult väikeste pooride ja lohkude täiteks. 

3.7 Vahetatud jäikliitega detailide värvimine ja poleerimine 

3.7.1 Vahetatud jäikliitega detailide värvimine 

Vahetatud jäikliitega detailide liidete nt. keevitusest, neetimisest või liimimisest kõrvalolevatele 
detailidele tekitatud värvivigastuste parandusvärvimine sisaldub vahetatud detailide värvimises kui 
ülemineku saab teha kvaliteetselt. 

3.7.2 Ülemineku poleerimine 

Üleminekute poleerimine sisaldub värviaegades nt. tagatiiva ja katuse serva üleminekukoht. See 
puudutab nii uue kui ka vana pinna värvimist eeldusel, et poleerimist saab teha kvaliteetselt. 

* Kui liitekohad jäävad nähtavaks komplekteeritud autol ja/või värvitööd tuleb teha kõrvalolevatel 
detailidel, valitakse neile värvimistööde arvutamisel hajutusklass. 

* Soome auto- ja kindlustusala lisakokkulepe 
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3.8 Värvitooni kontroll 

Segamisvalemi/-versiooni valik ja/või kontroll fotospektromeetriga ning vajadusel värvinäidise 
värvimine sisaldub värviajanormides. 

Uuringutes vaadeldi ka värvitoonist ja pinnast tulenevaid hajutusvärvimistöid, vaata punkt 5.4. 
Värvimistööd võeti uuringutes arvesse kui värvitooni kontroll tehti piisava põhjalikkusega, kuid 
värvitooni ei saadud auto värvitooniga ühtivaks. 

3.9 Katmine 

3.9.1 Plekkdetailid 

Plekkdetailide värviajad sisaldavad kogu katmistöid. Ainult erikatmine ”tõsteteibiga” on lisatöö, 
vaata punkt 5.6. 

3.9.2 Plastdetailid 

Plastdetailide, mille värvitav pindala on väiksem kui 3,0 dm2 sisaldab värvitöö katmise aega, vaata 
punkti 5.3.4. 

Plastdetailide, mille värvitav pindala on suurem kui 3,0 dm2 , korral ei sisaldu katmise aeg 
värvitöödes. Kui plastdetaili on vaja katta, arvutatakse aeg punkti 5.3.4 või 5.3.5 kohaselt. 

4 Alustusaeg 

Arvutatud aegadele lisatakse alustusaeg igale objektile (autole) järgmiselt. 

 2 – kihiline värv 90 [perioodi/objekt] 

 3 – kihiline värv 117 [perioodi/objekt] 

Kui sama värvitöö käigus värvitakse mitme kahjujuhtumiga (mitu kalkulatsiooni) seotud detaile, 
jagatakse alustusaeg juhtumite arvuga.   

5 Välispinna värvimine 

5.1 Põhikoefitsient 

Iga värvitav detail saab põhikoefitsiendi. Värvides samal autol mitu detaili saadakse mitu 
põhikoefitsienti, koefitsiendi suurus sõltub kas värvitav osa on eemaldatud osa või jäikosa. 

Värvitav detail, mida töödeldakse eemaldatud osana kusagil värvitööde protsessis arvutatakse 
eemaldatud osaks. Nt. uks, mida lihvitakse eemaldatud osana ja värvitakse autole paigaldatuna, 
arvestatakse eemaldatud osa kohaselt 
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5.1.1 Põhikoefitsient, eemaldatud osa 

Eemaldatud osale on kaks põhikoefitsienti. 

 Eemaldatud osa pindalaga kuni 3,0 dm2 6 [perioodi/detail] 

 Eemaldatud osa pindalaga alates 3,0 dm2 31 [perioodi/detail] 

5.1.2 Põhikoefitsient, jäikosa 

Kinnitatud osale on kaks põhikoefitsienti. 

 Jäikosa, A-piilar/Katuseserv  31 [perioodi/detail] 

 Jäikosa, muud detailid   83 [perioodi/detail] 

A-piilaril ja katuseserval on oma eri põhikoefitsient. A-piilar ja katuseserv jagavad ühte 
põhikoefitsienti kui nad värvitakse koos. 

Kinnitatud osa põhikoefitsienti võetakse arvesse vaid ühe korra CABAS- sõlme kohta, olenemata 
kinnituvate detailide arvust. 

5.1.2.1 Detailid, mis tavaliselt värvitakse eemaldatud osadena 

Katted, andurid, liistud ja muud detailid, mis tavaliselt värvitakse eemaldatuna ei saa eraldi 
põhikoefitsienti kui värvitakse koos põhidetaili värvitöödega. Nt. kütusetäiteava kate, mis värvitakse 
koos tagatiiva värvimisega sõiduki küljes. Sellisel juhtumil põhikoefitsient sisaldub põhidetailis, 
vaata punkti 5.14 

5.2 Välispinna värvimine – Plekkosa 

Kivitäkete lihvimine sisaldub vana pinna värviaegades – ei puuduta hajutusvärvimist (st. kivitäkked 
jäetakse värvi alla). 

5.2.1 Liigitamine- välispinna värvimine plekkosad 

Välispinna pindalana mõeldakse kõiki plekkdetaile, mis on nähtavad kui ”Kõik uksed, kapotid, 
luugid on suletud ja kõik plastdetailid on kerest eemaldatud nt. Kaitserauad, spoilerid, ilu’ ja 
kaitseliistud ”. Ei puuduta esipaneeli plekkdetaile, mis arvestatakse sisepindadeks, vaata punkti  
6.8. 

Plasttiivad, - uksed, - kapotid, - luugid ja ka - katus arvutatakse plekkosana sh. plastdetailide 
ettevalmistus ja värvimine põhinevad plekkosade värvimistööde ajanormidel. 

5.2.1.1 Uus, jäikliitega plekkosa 

Jäikliitega detailiks loetakse varuosad, mis on tavapäraselt keevitatud, liimitud ja/või needitud 
autotehases nt. tagatiib või küljekarp. Ka muud jäigad liite- ja paigaldustehnoloogiad liigitatakse 
sellesse värvitööde tüüpi. 

Järgmised detailid liigitatakse jäikliitega detailideks: 

 Välised esipaneelid 

 Esi rattakoobas 

 A-Piilar 

 B-Piilar 
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 C-Piilar 

 D-Piilar 

 Küljekarp 

 Katuse serv 

 Katus 

 Tagatiib 

 Tagalaterna plekk 

 Küljeplekk 

 Tagapaneel 

 Kabiini tagasein 

 Kabiini nurgapaneel 

Jäikliitega detaili värvitöö aeg arvutatakse alloleva lisateguri kohaselt, vaata punkti 5.2.2. 
Koefitsienti kasutatakse olenemata lõikekoha asukohast. Vajadusel arvutatakse „Ukseava 
sisepinna“ värvimine eraldi. 

Põhjendus on järgmine, jäikliitega detailide lõikekohad vajavad rohkem pahteldustöid kui poltliitega 
ja muud detailid. 

5.2.2 Värvitöö aja arvestamine (pindala koefitsient) plekkosad. 

Värvitöö aja arvestamine tehakse järgmiste pindala lisakoefitsientidega. 
Värvipindala arvutatakse ühikuna dm2 ühe detsimeetri täpsusega. 

Värvimise meetod Pindala koefitsient 
2-kihiline värv uus detail 1,431 [perioodi/dm2] (sis. sisepinnad) 
2-kihiline värv, uus detail, jäikliide 1,737 [perioodi/dm2] 
2-kihiline värv, vana detail 1,737 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv, uus detail 1,696 [perioodi/dm2] (sis. sisepinnad) 
3-kihiline värv, uus detail, jäikliide 2,002 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv, vana detail 2,002 [perioodi/dm2] 

Kalkulatsioonis arvutatakse plekkosade värvitööde ajad. Alustusaeg ja koefitsiendid liidetakse 
aegadega, vaata punkti 4 ja 5.1. 

5.3 Välispinna värvitööd – Plastdetailid 

5.3.1 Liigitamine- plastdetailid 

Plastporitiivad, -uksed, - kapotid, - luugid, - katus arvutatakse plekkdetailidena. Nende 
plastdetailide värvimine vastab plekkdetailide värvitööde normistikule. Muud plastdetailid 
arvutatakse plastdetailide värvimise kohaselt. 

Pehmed spoilerid- nt. PUR- plastist valmistatud osad, ei sisaldu arvutustes ja need lepitakse kokku 
eraldi.. 

Taastatud plastdetailid arvutatakse vana plastdetaili värvimistööde alusel. 
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5.3.2 Värvitöö aja arvutamine (pindala koefitsient) plastdetailid. 

Värvitööde aja arvutamisel kasutatakse järgmisi pindala lisakoefitsiente. 
Värvitav pindala mõõdetakse dm2 , ühe detsimeetri täpsusega. 

Värvimise meetod Pindala koefitsient 
2-kihiline värv, uus, krunditud 0,669 [perioodi/dm2] 
2-kihiline värv, uus, kruntimata 1,219 [perioodi/dm2] 
2-kihiline värv, vana 1,809 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv, uus, krunditud 0,934 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv, uus, kruntimata 1,484 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv, vana 2,074 [perioodi/dm2] 

Kalkulatsioonis arvutatakse plastdetailide värvitööde ajad. Alustusaeg ja koefitsiendid liidetakse 
aegadega, vaata punkti 4 ja 5.1. 

5.3.3 Plastdetailide lisakatmine 

Plastdetailile, mille värvitav pindala on suurem kui 3 dm2 ja mis tuleb katta, antakse plastdetaili 
lisakatmise aeg.  Katmise põhjuseks on jäikliitega välised detailid, mida ei värvita.  

Plastdetaili (suurem kui 3 dm2) lisakatmise aeg on 13 [perioodi] värvitava plastdetaili kohta. 

Plastdetailid, mille värvitav pindala on väiksem kui 2.9 dm2 saavad alati katmiseks aja olenemata 
katmise vajadusest. 

Plastdetaili (väiksem kui 2.9 dm2) lisakatmise aeg on 1 [periood] värvitava plastdetaili kohta. 

Plastdetailid, mis liigitatakse plekkosaks arvutatakse punkti 5.2.1 järgi. 

5.3.4 Eriti keeruka plastdetaili katmine 

Plastdetailide korral, mis oma ehitusest tingituna on väga keerukad katta (nt. kaitserauad, millel on 
suured valatud või keevitatud võred, ei sisaldu uuringumaterjalides), siis nende keerukas katmistöö 
lepitakse eraldi kokku. 

Aeg lisatakse lisatööna ja põhjendus märkuste väljale. 
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Näide kaitserauast, kus ”iluvõre” ei ole eemaldatav ja juhtumil on vaja eriti keeruka katmise lisatööd. 

5.4 Hajutustööd 

Hajutust võib teha tarvidusel kõigi värvitööde liikide puhul. Hajutusena mõeldakse vigastatud ala 
kõrval olevaid detaile, mis värvitakse värvierinevuse vähendamiseks. 

On kahte eritüüpi hajutust: värvitoonist või pinnast tingitud. Mõlemad tüübid arvutatakse sama 
pindala koefitsiendiga. 

Värvitoonist tingitud hajutus 

Kõrvalolevate detailide pinnad, mis värvitakse värvitooni erinevuse vähendamiseks, nt. uksed ja 
poritiivad. 

Pinnast tingitud hajutus 

Värvitavad pinnad, kuhu ei saa teha kvaliteetset üleminekut ja värvitakse lähima sobiva 
üleminekukohani. Nt. tagatiiva värvimisel värvitakse ka katuse serv ja A-piilar. Väikesed osad, mis 
on kinnitatud põhidetailile nt. katted, käepidemed ja liistud. 

Katusepleki vahetuse korral lubatakse ka A-piilarite ja katuse rennide värvimist, laki hajutamine C- 
või D- piilarite kaudu tagatiibadele lepitakse kokku eraldi. 

Korrosiooni väljalihvimine, kivitäkete, pahteldamine või ka vanade värvitöö vigade kõrvaldamine ei 
kuulu värvitööde ajanormi ja neid ei taastata hajutuse raames. 

Värvitööde aeg arvutatakse järgmiste pindala lisakoefitsientidega. 

 
Värvimise meetod Pindala koefitsient 
2-kihiline värv 0,385 [perioodi/dm2] 
3-kihiline värv 0,650 [perioodi/dm2] 

5.5 Struktuurpinna värvimine 

Plastdetailide ja ka plekkosade struktuurpinna värvimise arvutamine on plastitööde 
kalkuleerimisjuhendis. 

5.6 Eriteipimine - tõsteteip 

Liistud, mis vajavad tõsteteibi kasutamist nt. klaasidel, katuserennides ja vastavatel osadel, mis 
piirnevad värvitava pinnaga. Kasutades tõsteteipi välditakse klaasi eemaldamist ja/või nö. 
kasettklaasi purunemist. 

Tõsteteibi ajanorm on 1,7 [perioodi] per 1 dm. 

5.7 Erinev värvitoon, eemaldatud osa 

Eemaldatud osa (plast või plekk), mis värvitakse erineva värvitooniga, arvutatakse alguses punkti 
5.2.2 või 5.3.2 järgi ja seejärel antakse juurde erineva värvitooni lisakoefitsient. 

 Erinev värvitoon, eemaldatud osa korral 34 [perioodi] iga erineva värvitooni kohta. 

Aeg sisaldab järgmisi tööetappe: 
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- Tooni määramine 

- Erineva tooni segamine 

- Töövahendite puhastamine 

Tegemist on lisaajaga ja seda ei tohi eraldi kasutada. 

5.8 Erinev värvitoon, jäikliitega osa 

Jäikliitega detail, mis värvitakse tervenisti erineva värvitooniga, arvutatakse punkti 5.9 kohaselt (nt. 
katuseplekk). 

5.9 Erinev värvitoon, osaliselt värvitav detail 

Osaliselt värvitav detail sõidukist erineva värvitooniga arvutatakse kõigepealt punkti 5.2.2 või 5.3.2 
järgi ja seejärel arvutatakse lisaaeg järgmiselt. 

 Põhikoefitsient 33 [perioodi] iga erineva värvitooni kohta 

 Pindala lisakoefitsient 0,587 [perioodi] per dm2 erineva tooniga värvitava pindala kohta 

Katmine, mis on tingitud erineva värvitooniga värvimisest sisaldub ajanormis nii plekkosa kui ka 
plastdetailide korral. Plastdetaili katmiseaega ei tohi kasutada erineva värvitooniga värvimise 
korral. 

Värvides katuseraame või tehes muid erivärvimisi erineva värvitooniga seoses, tuleb need 
kokkuleppida eraldi. 

Tegemist on lisa ajaga ja seda ei tohi eraldi kasutada. 

5.9.1 Erinev laki läikeaste. 

Erinev laki läikeaste arvutatakse punkti 5.9 järgi 

5.10 Kivikaitse 

 Kivikaitse tegemise aeg on 0,396 [perioodi] per dm2, vähim on 9 perioodi (kogu sõiduki 
pindala kohta).  

Kui pind värvitakse peale kivikaitse tegemist erineva värvitooniga, arvutatakse see punkti 5.9 järgi. 

Tegemist on lisaajaga ja seda ei tohi eraldi kasutada. 

5.11 Embleemide teipimine ja kirjete paigaldus 

Embleemide ja kirjete paigaldus lepitakse kokku eraldi. 

5.12 Tahavaatepeeglid 

Kui puudub värvitava tahavaatepeegli pindala võetakse sõidu-, paki- ja pick-up sõidukite korral 
fikseeritud pindalaks 5,8 dm2 olenemata peegli suurusest ja kujust. 
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5.13 Hinged ja kinnitused 

Hinged ja kinnitused, mis värvitakse eemaldatud osana, arvutatakse eraldi välispinna osana. Kui 
puudub pindala, võetakse olenemata osa suurusest ja kujust fikseeritud pindalaks 1,0 dm2. 

Hinged ja kinnitused, mis on detaili küljes (uksed, kapotid, luugid) sisalduvad detaili värvimise 
ajanormis. 

5.14 Kütuse täiteava luuk, peite- ja kaitsekaaned 

Kütuse täiteava luuk ja muud väikesed peite- ja kaitsekaaned arvestatakse eraldi osadena ja aeg 
arvutatakse tavareeglitega. 

Erijuhtum: Kütuse täietava luuk, mis värvitakse sõidukile kinnitatuna ei saa lisakoefitsiente. 
Koefitsient on arvesse võetud põhiosa värvi ajanormis (nt. tagatiib). 

5.15 Täielikult tagasivaltsitud tagatiivakaare serv 

Täielikult tagasivaltsitud tagatiivakaare serva värvimine, mis eeldab värvimiseks ratta eemaldamist. 
Tööetapp tehakse kruntimisega samal ajal ja tööaeg on lisaaeg. 

 Aeg on 25 [perioodi] tiivakaare kohta. 

6 Sisepinna detailide värvimine 

6.1 Liigitamine – sisepinna detailide värvimine 

Sisepinna detailidena mõeldakse detaile, mis ei ole nähtavad kui: ”Kõik uksed, kapotid ja luugid on 
suletud ja kõik plastdetailid on kerelt eemaldatud nt. Kaitserauad, spoilerid, ilu- ja kaitseliistud ”. 
Esiosa nähtavad detailid arvutatakse sisepinna osadeks, vaata punkti 6.8. 

6.2 Üldosa 

Sisepinna detailide värvimiseks on alati kogu detaili värvimine, olenemata kui suur osa detaili 
pindalast värvitakse. 

Uued varuosad, kus on värvitavat välispinda, sisaldub sisepinna värvimine välispinna värvimistöös 
(erandiks on keevitatud plekkosade värvimine, vt. punkti 6.8). Nt. Uue esikapoti värvimistöö 
sisaldab sisepinna värvimist. 

Detailid, kus ei ole värvitavat välispinda, arvutatakse allpool toodud juhendi kohaselt. Arvutus on 
sama nii uue kui ka vana osa värvimisel. 

NB! Keevitatud sisepindade värvitöö hulka (nt. esipaneel, rattakoobas) kuulub ka tavapärane 
taastusvärvimine kõrvalolevatele pindadele, mis tekib seoses vahetustööga kaasneva 
värvipinnavigastusega ning mida saab taastada kvaliteetselt. 

6.3 Jäikliitega detailide värvimine 

Jäikliitega detailide sisepindade värvimisel jagatakse sõiduk viide piirkonda (alasse) 
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Ala värvimine arvutatakse järgmiselt. 

 Koefitsient 36 perioodi ala kohta. 

 Ala värvitavad detailid 34 [perioodi] detaili kohta. 

6.4 Eemaldatud detailide värvimine 

Eemaldatud detailide sisepinna värvimine, erandiks on uksed, suuremad luugid ja kapotid. Nendele 
detailidele arvutatakse ajad punkti 6.5 järgi. 

Eemaldatud detailide sisepinna värvitöö aeg on 34 [perioodi]/eemaldatud detaili kohta. 

6.5 Uksed, luugid ja kapotid 

Eemaldatud uksed, luugid ja kapotid arvutatakse järgmiselt. 

 Sisepinna värvimine 48 [perioodi] detaili kohta 

Värvides uksed, luugid ja kapotid sõiduki küljes, arvutatakse need muude detailidena järgmiselt. 

 Ala koefitsient 36 [perioodi] 

 Värvitavad detailid 34 [perioodi] detaili kohta 

6.6 Sisepinna detailide koodid 

6.6.1 Ala A - Esiosa 

Kood, 
Uus/Vana 

Detail Aeg 
eemald.osa 

Aeg jäikliite osa Pindala 
materjalimaksu
mus 

100/200 Põiktala/esitala 34 [perioodi] 34 [perioodi] 27 [dm2] 
-/201 Esipaneel välimine 34 [perioodi] 34 [perioodi] 10 [dm2] 

102/202 Esilaterna aluspaneel 34 [perioodi] 34 [perioodi] 9 [dm2] 
103/203 Lukupaneel 34 [perioodi] 34 [perioodi] 29 [dm2] 
104/204 Sisetiib ja/või rattakoobas 34 [perioodi] 34 [perioodi] 25 [dm2] 

-/205 Esitiiva servad 34 [perioodi] 34 [perioodi] 7 [dm2] 
-/206 Esipaneel, remontvärvimine 34 [perioodi] 34 [perioodi] 7 [dm2] 
-/208 Esikapott 48 [perioodi] 34 [perioodi] 109 [dm2] 

109/209 Esikaitseraua tala 34 [perioodi] 34 [perioodi] 27 [dm2] 
143/243 Katuse serv esimene 34 [perioodi] 34 [perioodi] 4 [dm2] 

6.6.2 Alad B ja C – Külgosa V ja P 

Kood, 
Uus/Vana 

Detail Aeg 
eemald.osa 

Aeg jäikliite osa Pindala 
materjalimaksu
mus 

-/220 Esiuks 48 [perioodi] 34 [perioodi] 66 [dm2] 
-/221 Tagauks 48 [perioodi] 34 [perioodi] 56 [dm2] 

Piirkond Nimetus 
A Esiosa 
B Külgosa V 
C Külgosa P 
D Tagaosa 
E Katus 
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122/222 Küljekarp (ukseaugu kohta) 34 [perioodi] 34 [perioodi] 10 [dm2] 
125/225 A-piilar 34 [perioodi] 34 [perioodi] 25 [dm2] 
126/226 B-piilar 34 [perioodi] 34 [perioodi] 39 [dm2] 
127/227 C-piilar 34 [perioodi] 34 [perioodi] 20 [dm2] 
128/228 D-piilar 34 [perioodi] 34 [perioodi] 25 [dm2] 
131/231 Tagatiiva servad esiosa 34 [perioodi] 34 [perioodi] 20 [dm2] 
140/240 V katuseäär 34 [perioodi] 34 [perioodi] 5 [dm2] 
142/242 P katuseäär 34 [perioodi] 34 [perioodi] 5 [dm2] 

6.6.3 Ala D – Tagaosa 

Kood, 
Uus/Vana 

Detail Aeg 
eemald.osa 

Aeg jäikliite osa Pindala 
materjalimaksu
mus 

-/230 Kabiini tagasein 34 [perioodi] 34 [perioodi] 133 [dm2] 
132/232 Tagatiiva servad tagaosa 34 [perioodi] 34 [perioodi] 11 [dm2] 
133/233 Rattakoobas 34 [perioodi] 34 [perioodi] 25 [dm2] 
134/234 Tagapaneel 34 [perioodi] 34 [perioodi] 37 [dm2] 
135/235 Pagasiruumi põhjapaneel 34 [perioodi] 34 [perioodi] 55 [dm2] 

-/236 Pagasiruumi põhjapaneel, külgosa 34 [perioodi] 34 [perioodi] 8 [dm2] 
-/237 Tagaluuk/kapott 48 [perioodi] 34 [perioodi]  68 [dm2] 
-/238 Esikülg 34 [perioodi] 34 [perioodi]  81 [dm2] 
-/239 Tagakülg 34 [perioodi] 34 [perioodi]  81 [dm2] 

144/244 Katuseäär tagumine 34 [perioodi] 34 [perioodi] 10 [dm2] 
-/246 Tagakaitseraua tala 34 [perioodi] 34 [perioodi] 27 [dm2] 

6.6.4 Ala E – Katus 

Kood, 
Uus/Vana 

Detail Aeg eemald.-
osa 

Aeg jäikliite osa Pindala 
materjalimaksu
mus 

-/241 Katuseluugi ava 34 [perioodi] 34 [perioodi] 15 [dm2] 
-/245 Katuseluuk 34 [perioodi] 34 [perioodi] 10 [dm2] 

6.7 Erinev värvitoon sisepind 

Sisepinna detailid, mis värvitakse erineva värvitooniga (nt. mootoriruum ja pagasiruum) arvutatakse 
järgnevalt. 

 Põhikoefitsient  52 [perioodi]/värvitooni kohta 

 Lisaaeg detaili kohta  5,55 [perioodi]/erineva värvitooniga detaili kohta 

Aeg on lisaaeg sisepinna värvimisele. 

6.8 Sisemised esipaneelid 

Järgmised esiosa paneelid loetakse sisepindadeks 

Kood Detail 
200 Põiktala/esitala/esikatseraua tala 
201 Esipaneel välimine 
202 Esilaterna tagaplekk 
203 Lukupaneel 

Värvitavad detailid valitakse ühe korra sõiduki kohta, kuigi mitu detaili on sama koodiga (nt. 
Esilaterna tagaplekk V & P) koodi 202 kasutatakse vaid üks kord. 
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Värvimine hõlmab detaili kõikide pindade värvimist. 

 

 

6.9 Ukseavad 

Värvides ühte ukseava võib valida maksimaalselt 4 sisepinda, ehk 4 x 34 perioodi.  

Värvides kaks ukseava samal küljel võib valida maksimaalselt 7 sisepinda (B-piilar on üks detail), 
ehk 7 x 34 perioodi.  

Lisaks arvestatakse ala põhikoefitsienti, vaata punkti 6.3. 

 

6.10 Sisepinna värvimine, uued jäikliitega detailid 

Uute jäikliitega detailide sisepinna värvimine ei sisaldu välispinna värvimise ajanormis. Detailidele 
arvutatakse sisepinna värvimise aeg eraldi. Nt. keevisliitega tagatiiva vahetus – ukseava ja 
tagaluugi ava siseosa värvimine arvestatakse eraldi. Liigitus uus/vana detail, vaata punkti 5.2.1.1. 

6.11 Sisepinna korrosioonikaitse värvimine, uued plekkosad 

Kui autotootja remondijuhendi kohaselt on nõutav sisepinna korrosioonikaitse värvimine uutele 
eemaldatud osadele, arvestatakse need järgmiselt.  
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Ajad on lisaajad tavapärasele sisepinna värvimisele, mis sisalduvad uute detailide värvimistöös, 
vaata punkti 6.2. 

6.11.1  Poltliitega detailid 

Puudutab sisepinna värvimist detailidel (uksed/luugid/kapotid/esitiivad), mis värvitakse koos teiste 
sisepindade värvimisega punkti 6.2 järgi. 

Lisaaeg sisaldab järgmisi tööetappe. 

- Lihvimine 

- Puhastus 

- Kruntvärvi pihustamine 

- Pinnavärvi pihustamine 

- Pinnalaki pihustamine 

Poltliitega detailide korrosioonikaitse värvimine arvutatakse järgmiselt: 34 [perioodi]/detaili kohta. 

6.11.2  Keevisliitega detailid, värvimine eemaldatud osana 

6.11.2.1 Põhjapleki värvimine 

Põhjapleki värvimise lisaaeg sisaldab järgmisi tööetappe. 

- Lihvimine 

- Puhastus 

- Katmine 

- Põhivärvi pihustamine/aurustumine/segamine/töövahendite puhastus 

- Kruntvärvi pihustamine/kuivatusaeg/segamine/töövahendite puhastus 

- Detailide transport 

- Kaitsevahendite kasutamine 

Lisaaeg lisatakse järgnevalt. 

 Põhikoefitsient 57 [perioodi]/sõiduk 

 Lisaaeg  43 [perioodi]/detail 

Lisaaeg puudutab värvimist eemaldatud osana. 

6.11.2.2 Pinnavärvimine 

Pinnavärvimise lisaaeg sisalda järgmisi tööetappe. 

- Värvi pihustamine/aurustamine/segamine/töövahendite puhastus (üks kiht) 

- Laki pihustamine/kuivatusaeg/segamine/töövahendite puhastus (üks kiht) 

Lisaaeg arvutatakse järgmiselt. 

 Põhikoefitsient 36 [perioodi]/sõiduk 

 Lisaaeg  2 [perioodi]/detail 
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Ajanorm kehtib ainult värvimisel eemaldatud detailina ja põhjadetailide värvimise korral punktiga 
6.11.2.1 koos. 

6.12 Nähtava sisepinna värvimine, kaubikute pagasiruum 

Kaubikute pagasiruumi värvimine puudutab kere külgseinte, vaheseina, katuse ja põranda 
värvimistööd. 

Jäikliitega detailide värvimisarvestus: 

 Põhikoefitsient 72 [perioodi]/sõiduk 

 Pindala koefitsient 0,695 [perioodi]/dm2 värvitava ala kohta 

Eemaldatud detailide värvimisarvestus: 

 Põhikoefitsient  57 [perioodi]/sõiduk 

 Pindala koefitsient  0,695 [perioodi]/dm2 värvitava ala kohta 

 Remontvärvimise lisaaeg jäikliitega detailide paigaldamise järgselt 34 [perioodi]/sõiduk 

Kaubikute pagasiruumi värvimisel ei või kasutada Sisepinna korrosioonikaitse värvimise punktis 
6.11 kirjeldatut. 

7 Materjalimaksumus 

Värvitööde materjalimaksumus koosneb kahest osast: 

- Fikseeritud alustusmaterjal – arvutatakse üks kord sõiduki kohta 

- Pindalast sõltuv materjal – arvutatakse värvitava pindala suuruse ja värviliigi järgi. 

Materjalimaksumuse arvutamiseks on vaja järgnev teave. 

- Värvimaterjalide maksumuse aluseks võetakse 1m2 vanale plekkdetailile kuluv materjal. See 
arvutusmudel toimib värvitöökoja ja kindlustusandja vahelise hinnakokkuleppena. 

-  Kokkuarvestatud värvitav pindala ruutmeetrites värviliigi kohta (nt. uus plekkosa, uus 
plastdetail). 

- Muud värvitööetapid, mida ei ole arvestatud värvitava pindala arvestuses (nt. erinev 
värvitoon, sisepinna detailid). 

- Kaalutegurid igale tööetapile, vaata punkti 7.1. 

Igale osatööle/etapile arvutatakse materjalimaksumus eraldi ja tulemused liidetakse kokku. 
Näiteks. Uue plekkosa värvimistööde materjalimaksumus leitakse järgmiselt : 
HinnakokkulepeVärvimaterjalid x PindalaUusplekkosax KaalutegurUusplekkosa. Arvutuse tulem liidetakse kokku 
teiste värvitööde ja tööetappide samasuguste tulemustega ning saadakse kalkulatsiooni 
materjalimaksumus. 

7.1 Kaalutegurid 

Materjalimaksumus sõltub sellest, mis tüüpi pindu värvitakse, nt. hajutuse korral kulub vähem 
materjale kui vana plekkosa värvimisel. Õige suhtarv saadakse, kaaludes eritüübilisi pindalasid. 
Kaalutegurid on saadud ajauuringumaterjalide analüüsimisel. 

Referentsarvuks on võetud vana plekkosas tegur, mille väärtuseks on võetud 1,000. 
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7.1.1 Alustusmaterjalid 

Alustusmaterjalid antakse üks kord objekti (kalkulatsiooni) kohta. Kogu objekti või ainult 
eemaldatud osade värvimine annab erineva alustusmaterjalide koguse. 

Kaalutegurid 

 Kogu objekt   0,999 

 Ainult eemaldatud detailid  0,951 

7.1.2 Pindala koefitsient 

Pindala põhine materjalimaksumus arvutatakse kasutades järgnevaid kaalutegureid. 

 Uus plekkosa   1,235 

 Uus plekkosa, jäikliide   1,000 

 Vana plekkosa   1,000 (referentsväärtus) 

 Uus plastosa   0,901 

 Vana plastosa   1,080 

 Hajutus    0,389 

 Sisepindade värvimine   1,000 

7.1.3 3- kihiline värvimine 

3-kihilise värviliigi korral arvutatakse järgmiste kaaluteguritega 

 Fikseeritud osa üks kord objekti kohta 0,392 

 Värvitav pind ruutmeetri kohta  0,355 

7.1.4 Erinev värvitoon, eemaldatud osa 

Erineva värvitooni ja eemaldatud osa korral on kaalutegur järgmine: 

 Üks kord värvitooni kohta  0,392 

7.1.5 Erinev värvitoon, osaliselt värvitav detail 

Erineva värvitooni ja osaliselt värvitava detaili korral on kaalutegurid järgnevad 

 Fikseeritud osa, üks kord värvitooni kohta  0,402 

 Värvitav pindala ruutmeetri kohta  0,355 

Ülaltoodu kehtib ka eri läikeastmega lakkimise puhul. 

7.1.6 Eriteipimine tõsteteibiga 

Eriteipimisel tõsteteibiga on kaaluteguri väärtus 

 Üks kord detaili kohta   0,041 
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7.1.7 Kruntimine, uus kruntimata plastdetail 

Uue plastdetaili kruntimine arvutatakse järgmise kaaluteguriga 

 Ruutmeetri kohta   0,184 

7.1.8 Kivikaitse 

Kivikaitse arvutatakse järgmiste kaaluteguritega 

 Fikseeritud osa, üks kord kalkulatsiooni kohta 0,041 

 Ruutmeetri kohta   0,288 

7.1.9 Erinev värvitoon sisepind 

Erineva värvitooniga sisepinna korral on kaalutegurid järgmised 

 Fikseeritud osa, üks kord kalkulatsiooni kohta  0,404 

 Värvitav pindala ruutmeetri kohta  0,361 

Materjalidemaksumuse arvutamisel kasutatakse tabelis 6.6 olevaid fikseeritud pindalasid. 

7.1.10  Korrosioonikaitse  

7.1.10.1 Poltliitega detailid 

Poltliitega detailide korral on kasutusel järgmine kaalutegur 

 Ruutmeetri kohta   1,169 

7.1.10.2 Keevisliitega detailid 

Põhjavärvimine 

Põhjavärvimine  keevisliitega detailide kaalutegurid. 

 Fikseeritud osa, üks kord kalkulatsiooni kohta 0,099 

 Värvitav pindala ruutmeetri kohta  0,301 

Pinnavärvimine 

Pinnavärvimine keevitatud detailide kaalutegurid. 

 Fikseeritud osa, üks kord kalkulatsiooni kohta 0,548 

 Värvitav pindala ruutmeetri kohta  0,434 

7.1.10.3 Pindalad- Korrosioonikaitse 

Korrosioonikaitse materjalimaksumuse puhul kasutatakse fikseeritud pindalasid, pindalad on 
samad kõikidel automudelitel. 

Kood Detail Pindala 
materjalimaksumus

151 Esitiiva sisepind 38 [dm2]
152 Uksepleki sisepind 77 [dm2]

153/183 Külg täielik, sisepind 176 [dm2]
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154/184 Sisetiib 25 [dm2]
155/185 Rattakoobas 25 [dm2]
156/186 Tagatiib, sisepind 53 [dm2]
159/189 Tagapaneel, sisepind 37 [dm2]
160/190 Küljekarp, sisepind 34 [dm2]
161/191 Pagasiruumi põhjaplekk 130 [dm2]
163/193 A-piilar, sisepind 30 [dm2]
164/194 B-piilar, sisepind 39 [dm2]
165/195 Katuse serv, sisepind 20 [dm2]
166/196 Külgpaneel, sisepind 250 [dm2]

7.1.11 Nähtava sisepinna värvimine, kaubiku pagasiruum 

Nähtava sisepinna värvimisel, kaubiku pagasiruumis on kaalutegurid järgmised. 

Jäikliitega detailid 

 Fikseeritud osa üks kord kalkulatsiooni kohta 0,341 

 Värvitav pindala, ruutmeetri kohta  0,848 

7.1.12 Täielikult tagasivaltsitud tagatiivakaare serv 

Täielikult tagasivaltsitud tagatiivakaare serva korral on kaalutegur järgmine. 

 Tiivakaare kohta   0,050 

7.1.13 Struktuurpinnavärvimine 

Plastdetailide ja plekkosade struktuurpinna värvimise arvutamine toimub plastitööde 
kalkuleerimisjuhendi järgi. 
 
Materjalimaksumus arvutatakse järgmise kaaluteguriga: 
Värvitav pindala ruutmeetri kohta  0,283 

7.2 Sisepinnad – Materjalimaksumuse arvutamisel kasutatud pindalad 

Sisepindade materjalimaksumuse arvutamisel kasutatakse tabelis 6.6 olevaid fikseeritud 
pindalasid. Pindalad on samad kõigile automudelitele. 

8 Eeldused 

Ajauuringud tehakse sarnaste ajavahemike möödudes, et kinnitada värvitööde ajanormide 
vastavust tänapäeval kasutatavate töötehnoloogiate ja värvimaterjalidega. Ajauuringusse valivad 
kindlustus- ja autoala ettevõtted koostöös värvimaterjalide maaletoojatega värvitöökojad, kes 
teevad tööd normide ja nõuete kohaselt. CAB Group AB analüüsib kõiki uuringunädalal töökodades 
tehtud tööaegu. 

Ajauuringus osalevat värvitöökojad järgivad ala arenguid, kasutavad ettenähtud tööruume, 
töövahendeid, meetodeid, koolitust, protsesse ja teevad ennetavaid hooldustoiminguid, et tagada 
head tööd ja kvaliteeti. Värvitöökojad täidavad riiklikke keskkonna- ja töökaitsenõudeid ning 
eeltööalad on eraldatud ventilatsioonisüsteemiga. 

Arvesse on võetud värvitöökoja suurust, piirkondlikku hajusust ning automarkide hajusust. 
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Kalkuleerimisjuhendis toodud ajanormide kasutamise eelduseks on normaalsetes tingimustes 
töötav sõiduautode värvitöökoda. Lisaks võib selle juhendi alusel arvutada kaubikute ja kergveokite 
remondikalkulatsioone, kui värvitöökojal on võimalus värvida vastava suurusega sõidukeid.   

Muud juhtumid lepitakse kokku eraldi. 

Selle kalkuleerimisjuhendi ajanorme ei tohi kasutada veokite juhenditega koosmõjus. 

NB! 

 Ajauuringutes osalesid ka palgatud õppurid, kes tegid iseseisvalt tööd. 

 Värvitööde kvaliteedi määramise aluseks on ”Maalausnormi 2010 versio 1.1”. 

 Detailid eemaldati CABAS süsteemi juhendite kohaselt. 

 Värvitava pinna kivikaitse lihvimine & pahteldus sisaldub aegades, väljaarvatud hajutuse 
korral. 

 Uuring sisaldab ka mõnda uuestivärvimist, kuigi kõik värvimistööks vajalikud tööetapid olid 
tehtud õigesti. Ka need ajad sisalduvad ajauuringus. 

 Enne ajauuringut tehti laiapõhjaline töö ja käidi läbi värvitöökodadele esitatavad nõuded ja 
kriteeriumid kõikides uuringus osalenud värvitöökodades. Värvimaterjalide tarnijad pakkusid 
välja ajauuringutesse sobivad töökojad ja kindlustus- ning autoala koostöös CAB-iga valis 
uuringusse vastavad värvitöökojad. Lõplik valik tehti peale mitmeid värvitöökodade külastusi 
ja dokumenteerimist 

  Ajauuringuid tehti kõigil aastaaegadel. Eesmärgiks oli saada ka teavet ilmastikumuutuste 
kohta 

 Sõidukite ja eemaldatud osade kruntimist tehti uuritud töökodades kogu tööpäeva kestel. 

 Kõigis värvitöökodades oli mõistlik ja tõhus tööprotsess ja kvaliteedikontroll. 

 Ajauuringutest eemaldati kõik plastdetailide katmistööd, mis kestsid üle 20 minuti, vaata 
punkti 5.3.5 ja 5.3.4. 

Projektis osalesid järgmised värvimaterjalide maaletoojad: 

 Colornet (Spieshecker) 

 HL Group (Standox, Dupont) 

 BASF (Glasurit, RM) 

 Cora väri (PPG) 

 Akzonobel (Sikkens) 

 Teised tarnijad varustasid samuti uuringu ajal materjalidega, kuid nad ei osalenud aktiivselt 
uuringus. 

Kalkuleerimisjuhendis puuduvad järgmised tööetapid ja materjalid 

 Uued tehasevaruosad, kus on ainult transpordivärv. 

 Muud värvimisliigid nt.. UV, pulbervärv ja nano. 

 Komposiitmaterjalid nt.. Klaas- ja süsinikkiud. 

 Värvitööd, mis tehti mõnel muul meetodil ja detailidel mis ei ole antud kalkuleerimisjuhendis. 
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9 Sõnastik 

Alustusaeg = Alustusaeg värvimiseks antakse üks kord objekti kohta ja see aeg põhineb 
värvimismeetodil. 
Alustusaega ei tohi siduda värvitava pinnaga, vaid seda saab siduda ainult kogu objektiga (sõiduk). 
Teisiti öeldes ”väikseim ühine tegur”, olenemata värvitöö ulatusest. Alustusaeg on aeg (konstant), 
mis on leitud ajauuringutes analüüsi teel. Kõik tööetapid, mida analüüsiti mõjutasid alustusaja 
väärtust. 

Fikseeritud väärtus = Fikseeritud väärtus on üks osa alustamisega seotud ajast, mis on seotud 
detailiga, mida värvitakse või kindla tööetapiga (eemaldatud või jäikliitega osa) 

Üleminekukoht = Loomulik üleminekukoht, milleni võib piiritleda värvitöö tavalise järeltööga. Nt. 
valtsikoht või iluliistu asukoht. 

Värvitav pindala = Pindalad ei pruugi alati olla varuosa suuruse või kuju põhised, vaid neil on 
omad piirid. Nt. tagatiiva ja küljekarbi osa, kus tagatiiva pindala piiritletakse tiivakaarega. Pindala 
mõõdetakse dm2 ühe detsimeetri täpsusega. 

Kivikaitse = Kaitse, mis väldib kivilööke läbi värvikihi, vaata punkti 5.10. 

Osa= Tavaliselt sama mis detail ja varuosa. Erand on varuosadega, mis jäävat mitme sõlme sisse. 
Nt. tagatiib ja küljekarbi osa. Küljekarbi osa loetakse küljekarbiks.  

Enam vähem kujus = Mõiste pindõgvenduse kalkuleerimisjuhendist. ”Pindõgvendusena 
mõistetakse sellist õgvendustööd, millega vigastatud pind saadakse kujult algsele vastavaks 
kasutades õgvendustööriistu ja täitematerjale. Õgvendatud pind peab olema kvaliteedilt selline, et 
teha tavapärast peenpahteldust ”.  

Lepitakse kokku eraldi = Ajauuringutest ei saadud piisavalt andmeid analüüsitud ajanormi 
leidmiseks. Aeg lepitakse kokku osapoolte vahel. 

Lõppviimistlus = Värvimistöö järgne prügikoristus, poleerimine jms. 

Jalakäijakaitse = Sõidukitootja on ettenäinud taastamisjuhendi plastdetailidele, millel on mõju 
jalakäija kokkupõrketestile/jalakäija turvalisuse tagamisele. 

Erinev värvitoon = Varasemas juhendis, kui“ kahe värvi lisa“, erinevaid toone võib olla rohkem. 
Erinev laki läikeaste samastatakse erineva värvitooniga. 

Vajadusel täitekrundi lihvimine = Täitekrundi  „karvalihv” – eemaldatakse võimalikud mustused, 
väljaulatuvad osad enne pinnavärvimist.  

Plastinake = Kui uuel detailil puudub valmistajapoolne nakkekiht. 

Kuumtöötlus = Uus kruntimata plastdetail viiakse kuumutusahju enne plastinaket. 


