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Cieniowanie 
elementów 

sąsiadujących

ZMIANA GRAFIKI 
NIE DO POZNANIA 
lecz do Kaliningradu

Najpopularniejsze 
kolory 

samochodów 
na świecie 

Lakierowanie 
po wymianie 

elementu spawanego

CERTYFIKATY 
PRZYSZŁOŚCI

„Lakiernictwo samochodowe” autorstwa Grażyny 
Sobierajskiej oraz Zbigniewa Neumanna to jedna z 
najważniejszych pozycji na rynku literatury branżowej po-
świeconej lakiernictwu samochodowemu. Od pierwszego 
wydania w 2000 roku książka ta doczekała się kilku wzno-
wień i cieszy się niezmienną popularnością.

Teraz mamy przyjemność przedstawić państwu jej 
najnowsze wydanie zawierające suplement poświęcony 
tematyce lakierów wodnych oraz lotnych związków orga-
nicznych. Książka posiada twardą oprawę a każdy egzem-
plarz jest zapakowany w folię termokurczliwą. Zamówienia 
można składać za pośrednictwem maila:lakiernik@lakier-

nik.com.pl , wypełniając formularz zamówienia na stronie www.lakiernik.com.pl 
lub telefonicznie: 094 35 126 22.

W sobotni wieczór w hali Milenium 
odbyło się Noworoczne Spotkanie 
Prezydenta. Podczas balu, w którym 
uczestniczyło prawie 800 osób, 
rozdano nagrody prezydenta 
– Kołobrzeskie Koniki. Przyznano 
je w trzech kategoriach – społecz-
nej, kulturalnej i gospodarczej. 

Nagrody przyznawane są 
osobom, które wyróżniły się 
swoją działalnością lub osią-
gnięciami w roku poprzedza-
jącym. Janusz Gromek wrę-
czył statuetkę Ryszardowi 
Woźniakowi, prezesowi Regionalnego 
Stowarzyszenia Turystyczno – Uzdro-
wiskowego i szefowi ośrodka „Verano” 
zarazem, Andrzejowi Szymańskiemu, 

zdobywcy złotego medalu na Mi-
strzostwach Europy w kickboxingu 
oraz Natalii Krakowiak, na co dzień 

pracującej w teatrze „Studio 
Buffo”, laureatce „Debiutów” 
na festiwalu w Opolu. 

Przy okazji „Koników” po raz 
trzeci starosta Artur Mackie-
wicz wręczył „Perłę Powiatu”. 
Tym razem nagrodę dla firmy 
„Troton” odebrał jej prezes, 
Jan Wołejszo. Producent 
szpachlówek samochodo-

wych otrzymał to wyróżnie-
n i e między innymi za działania pro-
ekologiczne. Po zakończeniu części 
oficjalnej wystąpił kabaret „Formacja 
Chatelet”. 

Szkolenia 16 oraz 17 kwietnia otwie-
rają tegoroczny cykl szkoleń dla blacha-
rzy samochodowych. Szkolenia obejmują 
naprawy panelowe, lutospawanie zgrze-
wanie oraz budowę nowoczesnych lkaro-
serii samochodowych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymują CERTYFIKAT SZKOLENIA oraz 
materiały szkoleniowe. Zapewniamy peł-
ne wyżywienie oraz miłą atmosferę. 

Zgłosznia oraz dodatkowe infor-
macje: 52 363 33 43, 664 214 429 lub 
gys@herkules-sc.pl.

Druk zgłoszniowy na stronie 43.

„Perła Powiatu” 
nagroda starosty kołobrzeskiego dla Trotonu

Nowe wydanie książki Sobierajskiej i Neumanna 
„Lakiernictwo samochodowe” już w sprzedaży Szkolenia w Herkulesie
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Pierwszą osobą, którą przedstawia-
my jest Krzysztof Pełka, współwłaściciel 
Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowe-
go Magda. Firma znajduje się w Dolnej 
Grupie, niedaleko Grudziądza. Ma swoją 
sieć sklepów firmowych. Sprzedaje ma-
teriały lakiernicze hurtowo i detalicznie. 
Kontakt do firmy: tel. kom. 509 023 362. 

Czy to rodzinny biznes?  
- Tak. Początki firmy sięgają 1978 

roku. Wtedy mój ojciec, Zbigniew, za-
łożył warsztat. W 1991 r. równolegle 
zaczęła działać także firma handlowa, 
a od 2010 świadczymy już komplekso-
we usługi pod jednym szyldem: mamy 
warsztat i jednocześnie handlujemy 
chemią samochodową, z większym na-
ciskiem na ten drugi rodzaj działalności. 
Handlujemy wszystkim, czego potrzebu-
je lakiernik, w tym całą gamą produktów 
firmy Troton. 

Od kiedy ma Pan w ofercie szpachlów-
kę Amber? 

- Od samego początku. Otrzymywa-
liśmy nawet jej wersje testowe, kory-
gowane na podstawie również naszych 
opinii. 

Pamięta pan swoje sugestie? 
- Podpowiadaliśmy, czy szpachlówka 

ma być twardsza w obróbce, czy bar-
dziej plastyczna. Sygnalizowaliśmy naszą 
opinię w sprawie wypełniaczy, informo-
waliśmy jak się rozprowadza. Przekazy-
waliśmy typowo praktyczne rady. 

Bazowaliście Państwo na swoich wła-
snych doświadczeniach, czy zbieraliście 
Państwo opinie swoich klientów?

- Na produktach firmy Troton pracu-
jemy od początku istnienia firmy. Mamy 
więc duże doświadczenie, potrafimy 
zauważyć i docenić dobry produkt. Dla 

nas ważne jest też to, że firmie zależy na 
naszych podpowiedziach, jest otwarta, 
chce nas słuchać by jeszcze lepiej do-
stosować się do potrzeb rynku. Widzimy 
też, że potrafi wykorzystać nasze pod-
powiedzi. Ten żywy kontakt działający 
w obie strony przekłada się na korzyści 
zarówno dla nas, jak i dla Trotonu. Taka 
współpraca to gwarancja sukcesu. 

Na co zwracają uwagę państwa klienci?
- To profesjonaliści. Pytają o kon-

kretny produkt. Jak się szpachluje, jak 
się zachowuje w dalszej eksploatacji. 
Chcą by szpachlówka dała się lekko po-
łożyć, łatwo obrobić, żeby szybko schła i 
w końcu była odpowiednio twarda. 

Jak sprawdza się szpachlówka Amber? 
- To szpachlówka uniwersalna. Moż-

na z nią pracować od pierwszej warstwy 
do ostatniej. Jest bardzo wygodna. 
Nie trzeba używać dwóch, czy trzech 
szpachli, zaczynając od uniwersalnej 
wypełniającej, przechodząc dalej do wy-
kończenia. Zauważyłem, że jeśli ktoś raz 
po nią sięgnie, nie szuka innego towaru. 
Nasze zadanie polega na zachęcie, by 
zechciał po nią sięgnąć po raz pierwszy. 
Sami pracujemy w naszym warsztacie 
wykorzystując tę szpachlówkę. Na wła-
snej skórze przekonaliśmy się, że spełnia 
wszystkie nasze oczekiwania. Gdyby tak 
nie było, nie wystawiłbym jej tak dobrej 
opinii. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

NA BURSZTYNOWYM 
SZLAKU

Tę żywicę kopalną nazywa się elektronem, jantarem, bursztynem. Anglicy 
mówią o niej amber. Wszystkie nazwy łączy określenie złoto Bałtyku, podkre-
ślające nie tylko niezwykłą urodę, ale i naturalne pochodzenie docenionej nie 
tylko przez jubilerów substancji. 

Począwszy od tego wydania „Lakiernika”, zapraszamy Państwa na Bursz-
tynowy Szlak. Jednak nie ten historyczny, łączący wybrzeża południowego 
Bałtyku  z krajami Morza Śródziemnego, a nowy, bardzo współczesny. Wyty-
czymy go odwiedzając miejsca, w których doceniono walory nowego produktu 
firmy Troton z Ząbrowa, szpachlówki znad morza o wdzięcznej nazwie Amber. 

Krzysztof Pełka, 
współwłaściciel P.H.U. Magda

Najbardziej wielofunkcyjna szpachlów-
ka poliestrowa w bogatej ofercie firmy 
TROTON. Łączy w sobie cechy lekkiej 
szpachlówki wypełniającej oraz szpachlówki 
wykończeniowej. Szczególnie zalecana do 
napraw dużych powierzchni, gdyż nie ob-
ciąża zbytnio karoserii i łatwo się aplikuje. 
W krótkim czasie odpowietrza się dając 
powierzchnię gładką i wolną od porów. Nie 
wymaga pokrycia szpachlówką wykończe-
niową.

Dodatkowo, doskonała tiksotropia pro-
duktu pozwala na wyrównywanie nierówno-
ści również na pionowych powierzchniach.

Innowacyjna formuła powoduje niezwy-
kłą łatwość jej użycia. Zwarta konsysten-
cja szpachlówki ulega zmianie podczas 
mieszania składników. Masa szpachlowa 
uplastycznia się i bardzo łatwo poddaje 
formowaniu i nakładaniu. Utwardzanie 
szpachlówki przebiega szybko, co jest jej 
dodatkowym atutem.

Jest to szpachlówka miękka, bardzo 
łatwo poddaje się obróbce i może być sto-
sowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i 
mechanicznej.
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Zwycięzcą ubiegłorocznej, drugiej edycji Konkursu Ucho van Go-
gha został Jakub Okoń z Bielska Białej. Ma 25 lat. Jest absolwentem 
wydziału sztuki użytkowej Uniwersytetu Śląskiego. Jego specjalność 
to grafika użytkowa. Laur pierwszeństwa przypadł mu za sprawą por-
tretu starszej kobiety, wykonanego aerografem na płótnie. 

Gratulujemy wygranej! Pana praca jest wyjątkowa z bardzo rożnych 
względów. Nie tylko zdradza talent i niezwykłą biegłość techniczną auto-
ra. Wyjątkowy jest również jej temat. Kim jest ta dama z pana płótna? 

- To babcia mojego przyjaciela. Poprosił mnie kiedyś o nama-
lowanie jej portretu, który miał się stać urodzinowym prezentem. 
Starsza pani kończyła osiemdziesiąt parę lat. 

Wie pan jak zareagowała na prezent? 
- Podobno bardzo się ucieszyła. Za to rodzina oceniła moją 

pracę krytycznie.  Stwierdzili, że nie zadbałem o ... odmłodzenie 
jubilatki. Ich zdaniem mogłem pozbawić ją paru zmarszczek, wy-
gładzić twarz. 

Mieli więc panu za złe dokładnie to samo, co z kolei zachwyci-
ło konkursowe jury: wierne oddanie każdego detalu twarzy, którą 
naznaczył upływający czas. Skąd pomysł by wystawić do konkursu 
właśnie tę pracę? Do tego czarno – białą?

- Wybrałem ją spontanicznie. Zaryzykowałem, bo szczerze mó-
wiąc nie bardzo wierzyłem w szansę tej pracy na nagrodę. Kiedy 
przyjaciel zwrócił się do mnie z prośbą, uznałem, że to ciekawy 
temat. Malowałem już wiele portretów, ale malowanie ludzi w po-
deszły wieku jest szczególne. Chodzi o fakturę twarzy pooranych 
bruzdami, pokrytych siateczką zmarszczek, o historię, którą opo-
wiadają, o pewną energię. Taka praca jest  zdecydowanie bardziej 
interesująca, niż portretowanie młodych, gładkich twarzy, nawet 
jeśli należą do pięknych kobiet. Zastosowanie czerni i bieli pozwala 
z kolei skupić się na temacie, kolor byłby rozpraszający.

Malował pan z fotografii? 
- Tak, choć przyznaję, że taki fotorealizmem, hiperrealizmem 

nie zajmuję się często.  

Czy trudno wykonać taką pracę przy pomocy aerografu? 
- Nie jest to takie trudne. Trudniejsze byłoby, gdybym  ten sam 

portret wykonał równie mi bliską  metodą graffiti, ale efekt byłby 
taki sam. 

Czyżby swoją przygodę ze sztuką zaczął pan pokrywania ścian 
malunkami pod osłoną nocy? 

Rzeczywiście trochę tak było (śmiech). W tej chwili zajmuję się 
grafiką użytkową, projektowaniem,  ale bliski jest mi także street 
art czy fotografia. Zresztą zwykle jest tak, że jedno zaintereso-
wanie inspiruje kolejne, a ja w żaden sposób się nie ograniczam. 
Ostatnio pracuję głównie aerografem. Oczywiście tworzę projekty 
zdobiące m.in. karoserie pojazdów. Muszę przyznać, że sprawia mi 
to dużą przyjemność. Próbkę moich prac można znaleźć na stro-
nie www.r-brush.pl 

Jak dowiedział się pan o naszym konkursie? 
- Znajomy brał w nim udział, zachęcił i mnie. Oglądałem prace 

nadesłane na obie edycje. Widać, że poziom rośnie. Znalazłem kilka 
bardzo interesujących prac.

Czy zachęcony laurem zwy-
cięzcy wystartowałby pan w 
kolejnej edycji? 

- Bardzo chętnie. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała 

Iwona Kalinowska

Namalowałem  
urodzinowy prezent

Jakub Okoń
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Cieniowanie sąsiednich elementów to jedna z najczęściej 
wykonywanych operacji podczas renowacji lakierniczej pojazdu. 
Jego zastosowania wymaga technologia naprawy , a celem jest 
przede wszystkim wygubienie różnicy koloru pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami. Cieniowanie może też być pomocne przy 
poprawie ułożenia struktury lakieru na danym elemencie. 

Wykorzystanie techniki cieniowania sąsiednich elementów 
może okazać się problematyczne, zwłaszcza gdy jego koszty 
ma pokryć ubezpieczalnia. Zdarza się bowiem, że wbrew infor-
macjom technicznym i pochodzącym od producenta lakierów, 
a także wbrew prawidłowo przeprowadzanej naprawie, ubez-
pieczyciel nie ma najmniejszej ochoty zwrócić poniesionych 
wydatków na rzecz serwisu naprawczego. 

Do cieniowania elementu mamy prawo zawsze wtedy, gdy 
wykorzystujemy  lakier wielowarstwowy, a więc zarówno lakier 
metaliczny, typu „perła”, jaki lakier akrylowy dwu-warstwowy. 
Odpowiednie odparcie w dokumentacji np. systemu Audatex, 
bez problemu powinno przekonać ubezpieczalnie, że takie 
cieniowanie elementu jest w pełni uzasadnione. Polecam, 
aby firmy naprawcze w kosztorysach dbały o własny interes i 
nie ustępowały nie douczonym likwidatorom szkód w kwestii 
„zapyłki”, np. w lakierze 2K Uni, w uszkodzeniu typu wymiana 
drzwi.  Niestety spornym tematem pozostaje użycie tego typu 
renowacji przy naprawach  i wymianie elementów  takich jak 
zderzak przedni, który niejednokrotnie w bardzo niekorzystny 
dla lakiernika sposób, przylega do innych elementów. Wówczas 
jedyne co pozostaje, to indywidualne uzgodnienia oraz wiara 
w optymalny dobór koloru.

Cieniowanie wybranego elementu (np. drzwi przednich) 
zaczynamy od ich umycia odpowiednim zmywaczem (po de-
montażu ich osprzętu). Jeśli są one zabrudzone mocniej, np. od 
błota, należy wcześniej umyć je wodą, by nie marnować droż-
szych środków na zgrubne mycie łatwo zmywalnych zabrudzeń. 
Po ich umyciu przystępujemy do matowania odpowiedniego 
obszaru. Możemy to zrobić na różne sposoby. Na przykład szli-
fując całą powierzchnię na mokro papierem o gradacji 1200. 
Użycie papieru o większej średnicy ziarna może spowodować, że 
po lakierowaniu i wysuszeniu będzie można zauważyć rysy pod 
lakierem. Aby tego uniknąć, trzeba wybrać odpowiedni papier 
ścierny. W zakamarkach i miejscach szczególnych (np. wnęki kla-
mek, krawędzie), warto użyć np. włókniny matującej. Wszystko 

Cieniowanie elementów sąsiadujących
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po to by nie dopuścić do przeszlifowania lakierowanej warstwy 
np. do podkładu. Może to nam pokrzyżować prawidłową tech-
nologię lakierowania, uniemożliwić cieniowanie lakierem, a 
nawet doprowadzić do tego, że będziemy musieli polakierować 
kolejny (sąsiedni) element, co zwiększy nam koszty całej napra-
wy. Gdyby zdarzyło się, że krawędź zostanie przeszlifowana, 
możemy „ratować się” na kilka sposobów. Wszystko zależy od 
tego, w którym miejscu nastąpiło przeszlifowanie. Nasz ele-
ment podzieliłbym bowiem na dwa obszary. Pierwszy z nich 
to powierzchnia umiejscowiona od strony np. wymienionych 
drzwi tylnych. W naszym wypadku będzie to więc obszar drzwi 
przednich (RYS.) od ich tylnej krawędzi do połowy. Drugi obszar 
będzie się zaczynał od połowy, do krawędzi z błotnikiem przed-
nim. Oba różnią się tym, że obszar od strony tylnych drzwi bę-
dziemy mogli polakierować w dalszej części lakierem bazowym 
(kolorem), a następnie lakierem bezbarwnym, natomiast część 
przednią drzwi, od strony błotnika przedniego, lakierujemy 
jedynie lakierem bezbarwnym.  Co więc zrobić w sytuacji gdy 
lakier przeszlifujemy? Jeżeli  stało się to na obszarze tylnym, 
możemy próbować drobnego i punktowego polakierowania 
takiego przeszlifowania małym pistoletem (w ostateczności 
pędzelkiem lecz prawdopodobnie zostanie ślad). Po wysuszeniu 
takiej „łatki” możemy ją przeszlifować z dużym wyczuciem. Gdy 
przeszlifowanie nastąpiło w części przedniej, wówczas problem 
jest dużo większy, gdyż wszelkie nasze próby naprawienia tego 
błędu będą widoczne pod lakierem bezbarwnym i nie zakryjemy 
ich lakierem bazowym. Rozwiązanie jest wówczas zależne do 
konkretnej  sytuacji i trudno tu wskazać nawet ogólną metodę.

Gdy zakończymy etap szlifowania elementu, możemy 
przystąpić do jego odmuchania i wstępnego umycia odpo-
wiednim zmywaczem. Należy pamiętać o dokładnym wydmu-
chaniu wszelkich kropelek wody, ukrywającymi się w różnych 
zakamarkach elementu. Po oczyszczeniu elementu następuje 

jego oklejenie. W dalszej kolejności element taki trafia do ko-
mory lakierniczej, gdzie powinniśmy go ponownie odmuchać 
przy włączonym wyciągu, a później dwukrotnie odtłuścić 
odpowiednim środkiem. Wskazane jest też przetarcie delikat-
ne lakierowanej powierzchni ściereczką antystatyczną przed 
samą aplikacją lakieru.

Jak wspomniałem wcześniej, aplikacja rozpoczyna się la-
kierem bazowym do mniej więcej połowy elementu. Lakierem 
bezbarwnym lakierujemy cały element. Po wysuszeniu takich 
drzwi i złożeniu samochodu lakierowanie takie powinno dać 
efekt optyczny w postaci wygubienia różnicy lakieru, o ile 
lakier bazowy, którym lakierujemy jest stosunkowo dobrze do-
brany. Żadne bowiem cieniowanie nie pokryje różnicy kolorów 
z chwilą, gdy lakier bazowy użyty w renowacji znacznie różni 
się od lakieru na elementach nie lakierowanych.  

inż. Łukasz Szarama
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Srebro, czerń i biel to nadal najpo-
pularniejsze kolory na świecie według 
danych z 2009 roku zamieszczonych w 57 
corocznym, globalnym  raporcie na temat 
popularności kolorów DuPont Automotive 
(DuPont Global Automotive Colour Popu-
larity Report). Jest to pierwsze i najbar-
dziej autorytatywne źródło informacji na 
temat popularności kolorów i trendów 
kolorystycznych. 

Mimo, że nadal występują różnice 
regionalne, dane przedstawione w 

sprawozdaniu sugerują, że jeśli chodzi 
o wybór kolorów, mamy do czynienia 
z podobieństwami w skali globalnej, 
przy czym preferencje kolorystyczne 
upodabniają się jeszcze bardziej w po-
szczególnych regionach. Podczas gdy 
trzy najpopularniejsze kolory – czarny, 
biały i srebrny – nadal dominują na całym 
świecie, w Europie kolor czarny stanowi 
27 procent rynku i zdobywa przewagę 
nad srebrnym, który stanowi 19,9 pro-
centa. Popularność bieli także wzrasta 
- kolor ten staje się trzecim najczęściej 

wybieranym kolorem, stanowiąc 10,2 
procenta rynku.

Linda Van Calster, menadżer ds. mar-
ketingu i komunikacji DuPont Refinish 
na obszar EMEA, powiedziała: „Jednym 
z powodów, dla których DuPont przy-
gotowuje to sprawozdanie, jest baczne 
śledzenie nowych trendów kolorystycz-
nych i postępów technologii w całej 
branży oraz pomoc przy opracowywaniu 
przyszłych palet kolorów. Dzięki swoim 
ścisłym kontaktom z producentami 
samochodów i działem OEM DuPont, 
DuPont Refinish jest w stanie szybko 
opracowywać nowe wersje kolorystycz-
ne farb renowacyjnych, by nadążyć za 
najnowszymi trendami kolorystycznymi 
w branży motoryzacyjnej.”

Tegoroczny raport podkreśla fakt, 
że czynniki kulturowe, społeczne i de-
mograficzne mogą z czasem doprowa-
dzić do zmiany regionalnych trendów. 
Preferencje kolorystyczne zmieniają się 
z roku na rok z powodu różnorodnych 
czynników, m.in. w zależności od typów 
i rozmiarów wprowadzonych na rynek 
pojazdów, gustów klientów, a nawet 
stanu gospodarki. 

Globalny  raport na temat popu-
larności kolorów DuPont Automotive 
jest jedynym w branży opracowaniem, 
które zawiera szczegółowe informa-
cje na temat rynku motoryzacyjnego 
w różnych krajach i regionach na 
całym świecie. Całość sprawozdania 
dostępna jest w Internecie, pod ad-
resem: http://www2.dupont.com/
Automotive/en_US/news_events/
article20091201.html.

NAJPOPULARNIEJSZE 
KOLORY SAMOCHODÓW 

NA ŚWIECIE WEDŁUG DUPONT 
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To zadanie może wydawać się wręcz 
niemożliwe do zrealizowania. Przecież 
kabina lakierniczo suszarnicza to nowo-
czesne i złożone urządzenie. Wymaga od-
rębnej certyfikacji i oceny bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego. Przy jej budowie 
stosuje się restrykcyjne normy, wymogi 
formalne i dyrektywy europejskie. To 
urządzenie o charakterze ekologicznym, 
dostosowane do pracy z  lakierami wo-
dorozcieńczalnymi. Urządzenie ze skom-
plikowaną automatyką i sterowaniem. Czy 
można więc zbudować ją samodzielnie, w 
warunkach warsztatu?

Na początek przyjdzie nam zmierzyć 
się z legendą, ponieważ od wielu lat 
producenci, importerzy i oferenci kabin 
lakierniczych dokładają starań, aby ich  
ofertom handlowym towarzyszyło prze-
konanie o skomplikowanej i niezwykle 
złożonej budowie kabin.

Zestawienie ofertowych parametrów 
technicznych zawiera masę danych w 
jednostkach niezrozumiałych nie tylko 
dla wielu użytkowników, ale i często dla 
samych oferentów. Użytkownikowi nie 
jest w stanie sprawdzić wielu wartości 
w trakcie odbioru kabiny po montażu, 
ponieważ wymagałoby to specjalistycz-
nych urządzeń pomiarowych i obliczeń. 
Dane o hałasie, masie przepływającego 
powietrza, natężeniu oświetlenia, zuży-
ciu paliwa, czy sprawności termicznej 
wymiennika ciepła, to tylko liczby, przy 
których musimy zaufać dostawcy, lub 
dysponować odpowiednim sprzętem po-
miarowym i wiedzą jak się nim posłużyć. 

W efekcie ocena takiego urządze-
nia przez użytkownika w warsztacie 
sprowadza się do prostych stwierdzeń: 
działa lub nie działa, rozpylony materiał 
lakierniczy jest usuwany z wnętrza z wy-
starczająca prędkością albo nie jest, itd. 

W trakcie eksploatacji urządzenia, 
żaden ze skomplikowanych parametrów 
kabiny decydujący wcześniej o jej wybo-
rze, nie jest ponownie analizowany jako 
wartość liczbowa. Gdy oceniamy ofertę 
kabiny słyszymy np. że w modelu konku-
rencji w panelu ściennym jest styropian, a 
w prezentowanym nam: wełna mineralna. 
Dalej możemy usłyszeć całą serię dowo-
dów o lepszych właściwościach termicz-
nych wełny. Jednak sprawdzenie gęstości 
izolacji wewnątrz paneli w tym urządzeniu 
jest już nie możliwe. W efekcie może się 
okazać, że wełna jest, ale lekka i swo-
bodnie ułożona. Lepszym rozwiązaniem 

byłby więc zwarty styropian lub pianka 
poliuretanowa, która w porównaniu z 
ciężką zwartą izolacją z wełny mineralnej,  
faktycznie jest rozwiązaniem gorszym. 
Gdy wnikliwy nabywca chciałby jednak 
sprawdzić osiągi zakupionego urządzenia 
metodą pomiarową, musi sobie zdawać 
sprawę że zestawia swoje wątpliwości 
z wiedzą i ogromnym doświadczeniem 
większości oferentów. Wiele wysokich pa-
rametrów technicznych kabiny uzyskiwa-
nych jest przez wykorzystanie „sztuczek” 
pozwalających w efekcie obniżyć cenę 
urządzenia i utrzymać przez chwilę jego 
„doskonałe” parametry.

Tak jest np. z gęstościami stosowa-
nych filtrów podłogowych i sufitowych, 
które  stawiając mniejszy opór umożli-
wiają uzyskanie w kabinie w dniu odbioru 
większych prędkości opadu powietrza, z 
nieco mniejszych turbin wentylacyjnych 
i silników o mniejszym poborze prądu. 
Gorsze filtry sufitowe wpływają w takcie 
pracy na jakość powłoki, a rzadsze filtry 
podłogowe na szybsze osadzanie się pyłu 
malarskiego na łopatkach wentylatorów, 
niszcząc je bardzo szybko. Nie każda ka-
bina wyposażona jest także we wstępny 
filtr powietrza, co oznacza że 100 % za-
nieczyszczeń z zasysanym powietrzem 
trafia na górną część filtrów sufitowych 
wewnątrz kanału, skąd powoli opadają 
one na lakierowane elementy.

Brak filtrów wstępnych to także 
mniejsze opory powietrza. Silny nawiew 
powietrza i słabiutki wyciąg, to rozwiąza-

nie coraz częściej spotykane w kabinach 
ze Wschodu. Doskonale sprawdza się 
przy idealnie czystych matach podło-
gowych. Gdy się one zabrudzą i stawiają 
opór to wyciąg nie ma już zapasu na 
zwiększenie mocy ssącej i skuteczność 
kabiny spada z każdym kolejnym cy-
klem.

Te wszystkie czynniki składają się na 
rzecz najważniejszą: zadowolenie lub 
niezadowolenie z samego urządzenia, 
czyli uzyskania w nim idealnej powłoki 
lakierniczej. 

Technologia aplikacji dekoracyjnej 
warstwy lakieru zakłada, że wszystkie 
wtrącenia na powłoce mogą być usu-
nięte przez jej wypolerowanie. Nawet 
jednak gdy kabina jest urządzeniem bar-
dzo sprawnym, nowoczesnym i drogim, 
to i tak uzyskanie w niej powłoki idealnej 
jest tak trudne, że praktycznie niemoż-
liwe. Nawet w przypadku gdy udaje się 
to osiągnąć przy jednej naprawie, to już 
przy kolejnej pojawia się w powłoce kilka-
naście malutkich wtrąceń. Każdy czynny 
zawodowo lakiernik wie, że polerowanie 
punktowe świeżej powłoki lakierniczej 
owocuje lekkim zachwianiem połysku, 
ujawniając się w trakcie eksploatacji 
samochodu. Taki system polerowania 
nie sprawdza się w usługowej lakierni 
samochodowej, gdzie matowaniu i  po-
lerowaniu podlega cały element.

Problem tkwi w tym, że wtrącenia 
w powłoce lakierniczej nie są wyłącznie 
wynikiem pracy kabiny i skuteczności 

SAM BUDUJĘ KOMORĘ LAKIERNICZĄ
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oczyszczania jej wnętrza. Pochodzą 
one z materiału w pistolecie, ubrań, a 
najczęściej z niezamaskowanych wnęk 
lakierowanego samochodu i papierów 
użytych do oklejania. Gdy lakiernik musi 
usunąć wady przez szlifowanie papierem 
ściernym świeżo wysuszonej powłoki 
i następnie polerować ją pastą, to bez 
znaczenia staje się czy robi to z powo-
du jednego, pięciu, czy też dwudziestu 
wtrąceń w powłoce dekoracyjnej. Jeżeli 
więc operacja polerowania powłoki jest 
nieunikniona i stanowi nierozerwalny 
element operacji technologicznej,  to 
dlaczego sama kabina lakiernicza musi 
być super nowoczesnym urządzeniem z 
ogromnymi wentylatorami?

Te wentylatory oznaczają przecież 
większy wymiennik ciepła o dużym ape-
tycie na paliwo i zużyciu prądu. Mają też 
znaczący wpływ na cenę zakupu urzą-
dzenia. Jeżeli lakierowanie w komorze 
nie gwarantuje powtarzalności wysokiej 
jakości wymalowania, to należy spytać o 
zasadność zakupu urządzenia o bardzo 
wysokich parametrach i już na wstępie 
planowanej inwestycji określić, które 
elementy są dla nas istotne, a które nie 
mają żadnego znaczenia.

Kabina lakiernicza to w zasadzie 
szczelne pomieszczenie, w którym 
możemy bezpiecznie rozpylać mate-
riał malarski. „Bezpiecznie”, oznacza, 
że zarówno osoby na zewnątrz tego 
pomieszczenia jak i te wewnątrz, nie 
są narażone na wdychanie szkodliwych 
oparów, czy mgły malarskiej. Oznacza 
to także, że możemy kontrolować ilość 
zanieczyszczeń jakie trafią do wnętrza, 
a stawiając im na drodze odpowiednie 
filtry, zatrzymywać je zanim trafią na 
lakierowaną powłokę dekoracyjną. Żeby 
jednak wnętrze kabiny było bezpieczne, 

posiadać ona musi system wentylacyjny, 
pompujący do środka czyste powietrze 
oraz zabierający powietrze zanieczysz-
czone z rozpylonym lakierem.

W ofertach kabin lakierniczych dużo 
miejsca poświęca się na przybliżenie pa-
rametru „prędkości opadu powietrza”, 
podawanego w metrach na sekundę 
oraz wydajności system wentylacyjnego 
określonego w tysiącach m3/h. Jedni 
mówią o bezpieczeństwie wybucho-
wym, inni o suszeniu baz wodorozcień-
czalnych, a jeszcze inni o wymogach 
normy PN - EN 13355 : 2006, której 
zapisów i mocy prawnej nie analizuje 
przecież nabywca urządzenia.

Z punktu widzenia formalno praw-
nego, w kabinie lakierniczej, tak jak w 
każdym innym pomieszczeniu, w któ-
rym są rozpylane palne substancje w 
mieszaninie z powietrzem, musi zostać 
zapewniona taka ilość wymian, która 
gwarantuje nieprzekroczenie Najwyż-

szych Dopuszczalnych Stężeń tych sub-
stancji w środowisku pracy.

Koncentracje wybuchowe tych ga-
zów, czyli dolna granica wybuchowości 
znajduje się zawsze powyżej określonych 
poziomów NDS.

Minimalną wartość ilości wymian 
powietrza wyrażają zatem przepisy, a 
maksymalną … wyobraźnia konstruk-
cyjna producenta komory, ograniczana 
nieco  przez wymogi technologiczne  
i rachunek ekonomiczny. W praktyce 
wymogi formalne narzucają ok. 20 wy-
mian na godzinę, a system wentylacyjny 
kabiny realizuje ich ok. 300 i jest 15 razy 
silniejszy od tego, co jest wymogiem 
bezwzględnym.

Wszystkie parametry pomiędzy tymi 
wartościami wpływać będą na zmianę 
szybkości oczyszczania się wnętrza 
komory oraz na moc silników, wielkość 
wentylatorów i zużycie paliwa w syste-
mie grzewczym.

Powietrze pobierane przez wentyla-
tor ma przecież taką temperaturę jaka 
panuje na zewnątrz. Zimą i w okresach 
wiosenno jesiennych często spadają  po-
niżej punktu zamarzania wody.

Na drodze zimnego powietrza, sta-
nąć musi podgrzewacz, który pomimo, 
że przelatuje ono przez kanał zasysowy, 
musi bardzo szybko zostać ogrzane do 
akceptowalnej technologicznie tempe-
ratury 16 – 18 stopni Celsjusza. 

Niekiedy w amatorskich lakierniach 
i małych warsztatach stosowane są 
różnego rodzaju nagrzewnice, ale nie są 
one w stanie wykonać swego zadania i 
utrzymywać w wentylowanym pomiesz-
czeniu stałej temperatury w zimnych 
okresach roku. Do tego celu, konieczna 
jest duża moc i sprawność – wymiennika 
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ciepła – zwanego często „sercem kabi-
ny”. Sam wymiennik to stalowy element, 
do którego wnętrza palnik kieruje swój 
płomień, rozgrzewając jego szczelną 
obudowę, odporną na wysoką tempe-
raturę.

Spaliny wydostają się przez komin i 
kierowane są na zewnątrz obiektu. Po-
wietrze odmuchuje wymiennik, ogrzewa 
się i trafia na chwilę do wnętrza kabiny. 
Gdy proces lakierowania trwa, zanie-
czyszczenia są usuwane na zewnątrz 
przez wentylator zasysowy wyrzutni, a 
w środku jest cały czas ciepło.

Żeby jednak zminimalizować czas 
pracy palnika, ściany pomieszczenia, 
brama wjazdowa i dach nie mogą kumu-
lować lub „przepuszczać” ciepła. Muszą 
pozostawać w tym procesie neutralny-
mi. Z tego powodu osłona kabiny posia-
da izolację termiczną z wełny mineralnej, 
pianki poliuretanowej, lub styropianu.

Komora lakiernicze nie posiada okien 
i dostępu światła dziennego, dlatego 
musi zostać wyposażona w lampy. W 
kabinach stosowane są lampy fluore-
scencyjne o neutralnej barwie światła, 
czyli zbliżonej do naturalnego. Ilość 
lamp zależy od modelu i typu kabiny, ale 
obowiązuje tu zasada, że im większa jest 
ich moc tym łatwiej jest prowadzić ope-
rację lakierowania. Nie mogą one jednak 
wisieć na suficie czy ścianach bo są zasi-
lane elektrycznie, a w komorze powstają 
mieszaniny wybuchowe. Z tego powodu 
instaluje się je we wnękach wykonanych 
w panelach obudowy, umieszczając tam 
także instalację elektryczną. Oprawy 
zamykane są pod szczelną pokrywą, czy 
ramką ze szkła, której uszczelnienie od-
porne jest na działanie rozpuszczalników 
organicznych.

Podłoga kabiny to w większości 
przypadków podporowa konstrukcja,  
utrzymująca kraty i lakierowany pojazd 
lub elementy. Bezpośrednio pod nimi 
znajdują się maty filtracyjne PAINT STOP 
lub filtry kartonowe ANDREA, których 
zadaniem jest chronić turbinę wyciągo-
wą, oraz wnętrze kanałów przed osadza-
niem się na nich suchego pyłu malarskie-
go. Pod filtrami znajduje się betonowy 
kanał wentylacyjny o głębokości od 30 
do 100 cm, na którego końcu umiesz-
czana jest turbina wyciągowa.

Urządzenia pracuje w dwóch cyklach:
1. Lakierowania - czyli w układzie, 

w którym działa zarówno wentylator 
nadmuchowy  jak i wyciągowy oraz 
wymiennik ciepła z palnikiem, a całe za-
ssane z zewnątrz powietrze po przejściu 
przez kabinę usuwane jest na zewnątrz.

2. Suszenia - gdy klapy zamykają 
wylot powietrza z kabiny, wentylator wy-
ciągowy wyłącza się, a powietrze krąży 
pomiędzy wnętrzem, a rozgrzewającym 
się wymiennikiem ciepła. Stale podno-
sząca się temperatura po krótkim czasie 
osiąga poziom 60 stopni Celsjusza.

To wszystko. Właśnie tak działa ta 
skomplikowana i niemal owiana aurą ta-
jemniczości kabina lakierniczo - suszar-
nicza. Może powinniśmy  tu przeprosić 
producentów kabin za to, że zamiesz-
czony opis jest tak prosty i pozbawiony 
tych wszystkich wyliczeń oraz informacji 
o oporach powietrza i turbulencjach we-
wnątrz kabiny, problemach z regulacją 
ciśnienia (co kontrolują zestawy czujni-
ków i automatyka sterowania klapami 
oraz falowniki silników). 

Jednak bez marketingowych dodat-
ków, kabina to tylko szczelne pomiesz-
czenie z oświetleniem wbudowanym 
w ściany, z sufitem zbudowanym z 
szerokiego kanału nawiewu powietrza 
i ramkami trzymającymi maty filtra-
cyjne. Podłoga z krat ułożona jest na 
konstrukcji fosy betonowej, a frontowy 
wjazd zamykany trójskrzydłowymi wro-
tami lub roletą. Całość pod względem 
wentylacyjnym obsługuje zintegrowana 
jednostka termo wentylacyjna z wy-
miennikiem ciepła, palnikiem, kominem 
i kanałami wentylacyjnymi. Prosta budo-
wa i nieskomplikowane działanie. 

W przypadku zakupu kabiny lakier-
niczej od renomowanego producenta, 
musimy wskazać miejsce jej lokalizacji 
w naszym budynku, wykonać tu otwór 
wentylacyjny w posadzce, wraz z kon-
strukcją wspierającą i doprowadzić 
zasilenie do skrzynki sterownika kabiny. 
W wielu przypadkach samodzielnie 

wykonać musimy także przejścia przez 
poszycie dachu kanałów wentylacyjnych 
i zamknąć je odpowiednimi obróbkami. 
Część prac i wszystkie koszty z tym 
związane, spadają więc na użytkownika, 
niezależnie od kosztów zakupu samej 
kabiny.

A gdyby tak w wydzielonym mu-
rowanymi ścianami pomieszczeniu o 
wymiarach 8,0 x 5,0 x 4,0 m wysoko-
ści, po wykonaniu otworu w posadzce, 
wykończyć ściany zwykłymi panelami 
z blachy - izolowanymi pianką lub sty-
ropianem. W nich umieścić oświetlenie 
ze szczelnymi ramkami, a na wysokości 
3 metrów zamontować kanał z siatką 
do instalacji filtrów...  Wtedy wnętrze 
idealnie przypominać będzie środek ka-
biny lakierniczej. By front i wjazd też tak 
wyglądały, wystarczy zakupić wrota wraz 
z mocowaniem u któregoś z krajowych 
producentów kabin lub zainstalować 
elektryczną roletę aluminiową o wy-
miarach 300 x 300 cm. W zależności od 
tego na ile estetycznie wykonamy wszel-
kie prace na tyle wnętrze przypominać 
będzie standardową, profesjonalną 
kabinę panelową.

Do adaptacji wnętrza można użyć 
niepalnych płyt suchej zabudowy, mon-
towanych na stelażu aluminiowym. Jest 
to rozwiązanie tańsze i prostsze, ale 
wymaga już pewnego doświadczenia 
w adaptacji tego typu pomieszczeń, 
ponieważ płyty suchej zabudowy mają 
tendencję do pękania w miejscach łą-
czenia, w przypadku nagłego wzrostu i 
spadku temperatury. Jednak odpowied-
nio wykonany stelaż i układ płyt niweluje 
ten problem.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości 
dotyczące estetyki wykonania takiego 
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pomieszczenia, musi też uwzględnić 
fakt, że po pomalowaniu natryskowo na 
biało, ściany są pokrywane płynem do 
kabin ( pyłochłonem ), na który tak jak 
i w kabinie panelowej, przyklejana jest 
cienka folia malarska chroniąca je przed 
trwałym zabrudzeniem. Folia ta ukrywa 
ewentualne mankamenty estetyczne 
samodzielnej adaptacji wnętrza, a całość 
do złudzenia przypomina wnętrze pro-
fesjonalnej komory.

Wygląda profesjonalnie, ale ... nie 
działa. By zadziałała, samodzielne prace 
adaptacyjne wymagają wsparcia projek-
tanta wentylacji i instalacji elektrycznej 
i to takiego, który zna specyfikę tech-
nologii lakierniczych, a sama realizacja 
dalszych prac wymaga już wiedzy fa-
chowej. 

Samodzielne wykonanie wymiennika 
ciepła to zadanie trudne w warunkach 
warsztatu samochodowego, ale można 
je zlecić wykonawcy zewnętrznemu.

Instalacja wentylatorów dobranych 
w projekcie – klap odcinających, czuj-
ników i sterowania - wykroczy dalece 
poza zdolności i wiedzę wielu przyszłych 
użytkowników urządzenia.

Najprościej jest więc skoncentrować 
własne działania na adaptacji pomiesz-
czenia, co jest zadaniem stosunkowo 
prostym, a „serce kabiny” czyli jednostkę 
termowentylacyjną zamówić u jednego 
z krajowych producentów wraz ze ste-
rownikiem i montażem.

Czy to się opłaca? Średnia wartość 
takiej adaptacji nie przekracza 50 % war-
tości panelowej kabiny lakierniczej, ze 
zbliżonymi danymi technicznymi. Koszt 
adaptacji może oczywiście wzrosnąć, 
jeżeli pomieszczenie, a szczególnie jego 
system wentylacyjno-grzewczy, będzie 

doposażony w automatykę procesów, 
silniki w falowniki, a sam sterownik 
wykonany w formie elektronicznej 
w oparciu o przemysłowy 14 calowy 
monitor LCD z systemem dotykowym. 
Zawsze możemy zdecydować, że znaj-
dzie się tu rekuperator zmniejszający 
zapotrzebowanie na paliwo, albo układ 
sterujący„spraytronic”, zarządzający 
pracą klap i samoczynnie zamykający 
obieg powietrza, gdy w komorze nie jest 
używany pistolet lakierniczy. 

Gdy ograniczenia lokalizacyjne na-
rzucą konieczność wprowadzenia do 
układu filtrów węglowych, nic nie stoi na 
przeszkodzie aby je tu zainstalować.

Najważniejsze jest jednak to, że na 
każdym etapie sami kontrolujemy kosz-
ty i sami decydujemy na jakim poziomie 
technicznym chcemy skończyć. W pa-
nelowej kabinie lakierniczej spełniającej 
wymogi formalne, decyzję taką podjął 
za nas producent, który musi spełnić 
wszystkie wytyczne, aby ocechować 
produkt znakiem CE.

Na drugim biegunie profesjonalnej 
adaptacji, znajdziemy możliwość zna-
czącego ograniczenie kosztów przez 
wprowadzenie do wentylacji dużego po-
mieszczenia ( 8 x5 x 3 ), małej jednostki 
termo wentylacyjnej. Sceptycy mogą 
zaprotestować: „teraz to na pewno nie 
będzie już działać”. Aby pozbyć się obaw, 
trzeba trochę cofnąć się w czasie i spoj-
rzeć na to jak wzrastała prędkość opadu 
powietrza w kabinach lakierniczych i ich 
doposażenie. 

Pod koniec lat 80 ubiegłego wieku, 
sprzedawane kabiny nie były nawet do-
posażone w turbinę wyciągową, a speł-
niały już swoją rolę w lakierniach. Klika lat 
później, wyciąg stał się standardem, ale 
w siedmiometrowych kabinach prędkość 

opadu powietrza wynosiła zaledwie 0,21 
– 0,23 m/sekundę.

Gdy w 1998 roku w Polsce ruszył 
pierwszy komercyjny mieszalnik baz wo-
dorozcieńczalnych, coraz wyraźniej uwi-
daczniała się konieczność podniesienia 
prędkości opadu powietrza w kabinach.

W 1990 pojawił się nowy standard 
na poziomie 0,26 – 0,28m/sekundę. 
Powiększyły się turbiny wentylacyjne, 
wzrosły moce silników, ale zasadnicza 
budowa kabin nie uległa zmianie. 

Od 2005 roku producenci powszech-
nie stosując normę PN - EN 13355, pro-
jektują urządzenia z prędkości opadu 
powietrza 0,3 m/sekundę. Argumen-
tacja dla takiej wartości parametrów 
prędkości opadu nie opiera się jednak o 
żadne wytyczne technologiczne, tylko o 
normę PN – EN. 

Mimo, że przez standardową kabinę 
przepływa większa ilość powietrza niż 
dziesięć lat wcześniej, nie zniwelowało 
to konieczności polerowania powłoki. 
Jednocześnie wzrosła skuteczność apli-
kacyjna aparatów natryskowych klasy 
HVLP, a nawet tych wysokociśnieniowych 
standardu RP. Dziś wynosi on 65 %, a 
jeszcze 10 –15 temu najwyżej 45 %. 

Mimo, że dziś lakieruje się materia-
łami o lepszej zdolności krycia znacznie 
cieniej, rozpylając w powietrzu mniejszą 
ilość mgły natryskowej, moc przesyło-
wa wentylatorów standardowej kabin 
lakierniczej wzrosła dwukrotnie. Cena 
tych urządzeń od 2000 roku podniosła 
się nieproporcjonalnie do ich skutecz-
ność, czyli efektu dekoracyjnego po-
włoki lakierniczej. Dziś kabiny są w pełni 
zautomatyzowane,  przez co łatwiejsze 
w obsłudze, ale też dużo, dużo droższe,  
a efekt końcowy wymalowania i tak uza-
leżniony jest najwyżej w 30 % od samej 
kabiny.  Producenci odpowiadają, że ta-
kie są przepisy w Unii Europejskiej, takie 
są normy, musimy produkować drogie 
kabiny. Gdyby jednak okazało się, że 
stosowanie normy PN-EN 13355 : 2006 
wcale nie jest takie obligatoryjne i bez-
względnie konieczne, to prędkość opadu 
powietrza mogłaby mieć 0,21 – 0,25 
m/sek, a kabina działać zadowalająco dla 
pracującego w niej lakiernika.

To kusząca alternatywa, ponieważ 
wymogi jakościowe w stosunku do po-
włoki lakierniczej na samochodach nie 
zmieniły się od 20 lat. No, może troszkę 
spadły, gdy kilkuletni zagraniczny samo-
chód przestał już być synonimem luksu-
su, a stał się narzędziem pracy. 
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Skoro wymogi jakościowe są po-
dobne, to i dolna granica wymogów 
technologicznych dla kabiny może być 
taka jak kiedyś. Tę zależność szybko do-
strzegli importerzy kabin ze Wschodu, 
oferujący proste wersje urządzeń w ich 
podstawowej konfiguracji, przypomi-
nającej produkty europejskie z końca 
lat osiemdziesiątych. Ich nabywcy i tak 
są bardziej zadowoleni z pracy w takim 
urządzeniu, niż z lakierowania w garażu 
lub na dworze, często nie zdając sobie 
wcale sprawy z tego, jak działa super 
nowoczesna kabina, jakie ma wady, zale-
ty oraz uwarunkowania techniczne. Dla 
nich to proste rozwiązanie, spełniające 
swoją rolę i pozwalające na realizację 
zadań.

Sprawa jakości wykonania tych 
produktów, stopnia ich zaawansowania 
technicznego i trwałości to kwestia 
indywidualnej oceny każdego odbiorcy. 
Najważniejsze jest jednak to, że poza 
wyborem pomiędzy kabiną używaną, 
tanią ze Wschodu lub kredytem na 
drogą i nowoczesną, jest też możliwość 
samodzielnej adaptacji pomieszczenia i 
dostosowania kosztów tych działań do 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Co na to przepisy ? Budowa, czy 
adaptacja pomieszczenia na jakikolwiek 
cel, wymaga dostosowania go do prze-
pisów budowlanych i rozporządzeń. 
Zaadaptowane pomieszczenie lakierni 
nie wymaga certyfikacji znakiem CE, czy 
wydania dla niego deklaracji zgodności. 
Gdyby nawet wymagało, to należy pa-
miętać, że ocechowanie produktu zna-
kiem CE, jest obowiązkiem  producenta. 
Robi to on na własną odpowiedzialność, 
po analizie bezpieczeństwa wykonanego 
produktu. 

Wydaje także deklarację zgodności, 
określając przepisy norm i dyrektywy, 
na podstawie których uznał kabinę za 
bezpieczną. Tak chętnie przytaczane 
normy PN-EN nie są jednak w Polsce 
i Europie żadnym prawem, a jedynie 
wskazówką jak należy budować i oceniać 
dany produkt. 

Prawem są wyłącznie krajowe usta-
wy, rozrządzenia i transpozycja unijnych 
aktów prawnych do krajowych ustaw, 
czy takich rozporządzeń. 

Kolejny problem dotyczy odpowie-
dzi na pytanie: kto jest producentem 
uprawnionym do wydania deklaracji 
zgodności dla kabiny w adoptowanym 
pomieszczeniu? Cecha CE i towarzyszą-
ca jej deklaracja zgodności, to elementy 
konieczne do wprowadzenia produktu 

do obrotu handlowego na terenie Unii 
Europejskiej. My jednak nie zamierzamy 
przecież wprowadzać naszego warszta-
tu z zaadaptowanym pomieszczeniem 
lakierniczym do obrotu wewnątrz UE i 
wysyłać go do innego kraju członkow-
skiego. Elementy użyte do budowy 
naszej kabiny mają cechę CE i wymagane 
aprobaty techniczne oraz deklaracje 
zgodności, bo ich wydanie to obowią-
zek wytwórcy, u którego je zakupiliśmy. 
Norma PN-EN 13355 : 2006m, tu nie 
obowiązuje.

Kto może wykonać adaptację po-
mieszczenia? Najtaniej jest oczywiście 
zrobić samodzielnie wszystkie prace lub 
z pomocą firmy z branży budowlanej, zle-
cając  jedynie dostawę i montaż „serca” 
kabiny. Do tego jednak konieczne będzie 
wcześniejsze opracowanie dokumentacji 
pomagającej w adaptacji, z obliczeniem 
skutecznego poziomu wentylacji i sche-
matem instalacji elektrycznej. Projekt 
powinien także umożliwiać opracowanie 
kosztorysu i zestawienia materiałów oraz 
wskazać stopień komplikacji prac. Biuro 
techniczne opracowujące dokumentację 
powinno także zapatrzyć ją w niezbędną 
analizę bezpieczeństwa użytkowego, 
określając nakazy i zakazy eksploatacyj-
ne tak, żeby kontrola zakładu w zakresie 
BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
sanitarno – epidemiologicznych itd., nie 
pociągała za sobą groźby zaprzestania 
użytkowania kabiny. 

Jeżeli  wcześniej nie było w zakładzie 
wyznaczonej lakierni, konieczny będzie 
także projekt obiektu z opiniami specja-
listów ppoż. i bhp co do lokalizacji lakier-
ni w obiekcie i poziomu bezpieczeństwa 
całego warsztatu. Podobne wymogi spo-
czywają także na dostawcy kabiny seg-
mentowej. Do niej także wydana zostać 

musi instrukcja obsługi, której skróconą 
wersję umieszcza się na obudowie oraz 
DTR i analiza zagrożenia wybuchem. Ko-
nieczne jest wyznaczenie odpowiednich 
stref zagrożenia wybuchem z ich szcze-
gółowym opisem. Gdy jest instalowana 
w obiekcie do tego nie przeznaczonym, 
także dla niego  konieczny jest projekt i 
wcześniejsza formalna zmiana sposobu 
użytkowania budynku.

Gdy nadal realizacja zadania samo-
dzielnej budowy kabiny wydaję się zbyt 
trudna, można ją powierzyć w całości 
wyspecjalizowanej firmie, ale wtedy 
stracimy już kontrolę nad faktycznymi 
kosztami tych prac i materiałów. Celem 
adaptacji pomieszczenia własnymi siłami 
jest obniżenie tylko tych kosztów inwe-
stycji,  których eliminacja nie wpływa na 
sposób działania kabiny. Chodzi o  marże 
handlowe producenta, koszt transportu, 
prowizje pośredników, gwarancje i koszt 
prac montażowych, prowadzonych 
przez techników dostawcy.

Gdy jednak plan oszczędności inwe-
stycyjnych posunie się za daleko, może 
się to skończyć budową pomieszczenia 
z kafelkami na ścianie, małym wentyla-
torem wyciągowym w drzwiach i ręcznie 
uruchamianym piecem nadmuchowym,  
a to nie ma już nic wspólnego ani z 
komorą, ani z lakiernią. Nawet jeśli ktoś 
postanowi jednak coś tu pomalować. 

W przypadku pytań technicznych 
lub formalnoprawnych dotyczących 
adaptacji pomieszczeń lakierniczych i 
samodzielnej budowy kabiny oraz zakre-
su dokumentacji projektowej, prosimy 
o kontakt e-mail projekter@projekter.pl 
lub telefoniczny, pod nr 601 221 760. 
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Robert Grzywaczewski
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Spectral UNDER 385 to nowoczesny podkład epoksydowy o 
bardzo dobrej przyczepności do różnego typu podłoży (stal, alu-
minium, ocynk, większość tworzyw sztucznych) przez co można 
stosować jeden podkład w całym procesie lakierniczym, dzięki 
czemu korzystając z jednego produktu można zaoszczędzić 
czas i pieniądze na wielokrotnym myciu pistoletu, demontażu, 
oklejaniu elementów itd. Spectral UNDER 385 zapewnia również 
bardzo dobrą ochronę antykorozyjną – dzięki doskonałym wła-
ściwościom barierowym i odporności chemicznej idealnie nadaje 
się do antykorozyjnego zabezpieczania elementów metalowych 
oraz do izolacji, na przykład szpachlówki od lakierów nawierzch-
niowych. Drobnoziarniste wypełniacze tego nowego podkładu 
pozwalają uzyskać idealnie gładką powierzchnię, dzięki czemu 
SPECTRAL UNDER 385 doskonale nadaje się do pracy w systemie 
„mokro na mokro”, na przykład do zabezpieczania całych ele-
mentów lub miejsc przeszlifowanych do gołego metalu.

Więcej informacji: www.spectral.pl

PRZEŁOM 
W PODKŁADOWANIU 
– Spectral UNDER 285
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, e-mail:troton@troton.com.pl www.troton.com.pl

0,5L + 0,25L
pojemnościnowe

W linii aerozoli MASTER z począt-
kiem kwietnia pojawią się: LAKIER 
STRUKTURALNY DO PLASTIKÓW 500 ml, 
dostępny w kolorze czarnym, szarym 
i bezbarwnym. W przeciwieństwie do 
oferowanego obecnie w tej samej linii 
aerozolu BUMER PAINT STRUKTURA 
500 ml, który ma zastosowanie tylko 
w przypadku zderzaków, nowy produkt 
może być wykorzystany do wszystkich 
elementów plastikowych, zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. 

Kolejne dwa nowe produkty w linii 
aerozoli MASTER to lakier bezbarwny   
dwukomponentowy o pojemności 200 
ml oraz podkład wypełniający szary 
również 2 – komponentowy 200 ml. 
Produkty te są nowością na rynku che-
mii samochodowej i cechuje je bardzo 
wysoka jakość. Proponowana pojem-

ność została przygotowana z myślą o 
jak najefektywniejszym wykorzystaniu 
produktu. W puszce produktu dwukom-
ponentowego znajduje się utwardzacz, 
którego wymieszanie z produktem jest 
bardzo proste. 

Również w linii INTER TROTON po-
jawi się nowy produkt: RUST FILLER o 
pojemności 100 ml, podkład i odrdze-
wiacz w jednym. Produkt ten zatrzy-
muje i neutralizuje procesy korozyjne, 
tworząc jednocześnie powłokę podkła-
dową przeznaczoną do dalszej obróbki. 
Artykuł dostępny jest w butelce PCV 
o pojemności 100 ml i z pędzelkiem w 
nakrętce.

Pod koniec ubiegłego roku, na proś-
bę naszych klientów wprowadziliśmy 
akcesoria do wycinania szyb samocho-

dowych: drut do wycinania szyb pleciony, 
kolor złoty, długość 22,5 m., uchwyt 
samozaciskowy drutu do wycinania szyb 
oraz nawlekacz drutu do wycinania szyb.

Liczymy, że oferowane produkty 
spotkają się z Państwa  aprobatą i obie-
cujemy, że to nie jedyne nowości jakie 
przygotowaliśmy dla Państwa w 2010 
roku.

Karolina Kmieć

INTERESUJĄCE  NOWOŚCI
OFERTA TOWARÓW HANDLOWYCH FIRMY TROTON 

POSZERZYŁA SIĘ O KILKA INTERESUJĄCYCH  NOWOŚCI
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Jest wiele sposobów naprawy samo-
chodu. W zależności od sytuacji wielu la-
kierników wypracowało sobie optymalny 
sposób przeprowadzania poszczegól-
nych operacji. Jednak wielu z nich chcąc 
się rozwijać wciąż szuka ciekawych 
rozwiązań, aby porównać a następnie 
wyciągnąć wnioski. Wszystko po to, by 
usprawniać organizacje swojego serwisu 
naprawczego i optymalizować działanie. 
Dla przykładu wyobraźmy sobie sytu-
acje, gdzie w samochodzie nastąpiło 
uszkodzenie lewego progu pojazdu wraz 
z drzwiami przednimi i tylnymi. Dla uści-
ślenia naszego opisu toku naprawy skup-
my się na elemencie spawanym. 

Wielu lakierników różnie rozpatruje 
moment w którym zaczynają się prace 
lakiernicze, a kończą blacharskie. Na 
potrzeby niniejszego artykułu wyzna-
czyłem taką granicę z chwilą, gdy po 
pracach spawalniczych samochód ma 
spasowany cały lewy bok(fot 1a), któ-
ry wcześniej był uszkodzony. Tak więc 
pojazd ma wstawiony próg lewy i pra-
widłowo zamontowane nowe przednie 
i tylne drzwi. Spawy, są też po obróbce 
zgrubnej szlifierką kontową. Od czego 
więc zaczynamy?

1. W pierwszej kolejności, jeśli nie 
nastąpiło to w pełni podczas prac bla-
charskich należy dobrze zabezpieczyć 
wnętrze pojazdu przed zakurzeniem, 
a w dalszej części przed zapyleniem/
zabrudzeniem lakierem i innymi środ-
kami. Wszystkie spawy musza zostać 
oczyszczone tak, by nie było widocz-
nych zanieczyszczeń. Również tych w 
szczelinach spawów. Spawy oczyszczamy 
w każdym dostępnym miejscu, a więc 
również od lewej strony progu. Jest to 
łączenie z podłoga pojazdu, które szcze-
gólnie jest narażone na niekorzystne 
działanie otoczenia podczas jazdy. Tym 
bardziej nie należy go lekceważyć (fot 
2,3,4,5,6,7,8).

2. Po oczyszczeniu możemy przy-
stąpić do szpachlowania wymagających 
tego łączeń masą szpachlową (fot 9). 

Wcześniej matujemy cały element pa-
pierem o gradacji np. 240. Jeśli miejsca 
spawane tego wymagają staramy się 
spłycić rysy, które np. zrobiliśmy podczas 
ich skrobania lub oczyszczania grubo-
ziarnistym papierem ściernym. Miejsca 
pod szpachel należy dokładnie odmu-
chać oczyszczonym powietrzem pod 
ciśnieniem oraz przemyć odpowiednim 
środkiem odtłuszczającym.  Najczęściej 
musimy poszpachlować dwukrotnie. 
Za pierwszym razem po odpowiedniej 
aplikacji i jego wyschnięciu szlifujemy 
go zgrubnie z wykorzystaniem odpo-
wiednich klocków. Rozpocząć można od 
niższych gradacji papieru dochodząc do 
oznaczenia np. 180. Wówczas pozbę-
dziemy się większych nierówności. Jeśli 
jest to łączenie np. pomiędzy błotnikiem 
tylnym a progiem warto dodatkowo 
kontrolować odpowiednie szczeliny 
i płaszczyzny zamykając drzwi. Jeśli 
wszytko się wstępnie zgadza, możemy 
poszpachlować drugi raz (fot 11), z tym, 
że teraz zakańczamy szlifowanie na gra-

LAKIEROWANIE PO WYMIANIE 
ELEMENTU SPAWANEGO

1
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dacji np. 240. Szpachle wykonane w ten 
sposób również sprawdzamy i jeśli tego 
wymagają pasujemy z innymi elementa-
mi jak np. drzwi tylne. Wszystko po to, 
abyśmy mogli na tym etapie skorygować 
nieprawidłowości. Jeśli jesteśmy zado-
woleni z wyników pracy, odmuchujemy 
całość elementu i w odpowiedni sposób 
odtłuszczamy. Sprawdzamy również i 
ewentualnie uzupełniamy oklejenie sa-
mochodu przed dalszą częścią pracy, a 
więc lakierowaniem. (fot 10)

3. Przed aplikacją podkładu należy za-
bezpieczyć wszystkie profile zamknięte, 
znajdujące się w elemencie tego typu. 
Najpierw przystępujemy więc do ich 
zabezpieczenia odpowiednim lakierem o 
działaniu antykorozyjnym i jednocześnie 
uszczelniającym mikro otwory pomiędzy 
spawanymi powierzchniami. W dalszej 
kolejności przystępujemy do aplikacji 
podkładu (wypełniacza) i do jego su-
szenia (fot 12). Szlifowanie na mokro w 
miejscu gdzie nałożyliśmy podkład prze-
prowadzamy gradacją typu 800. W miej-
scach, które tego wymagają używamy 
odpowiedniego klocka. Jeśli są obszary, 
które będziemy chcieli polakierować na 
przejście lakiernicze to musimy użyć 
papieru o wyższej gradacji np. 1200, by 
uniknąć uwidocznienia rys od szlifowania 
po zakończeniu naprawy. Całość po prze-
myciu czystą wodą i wytarciu do sucha 
(łącznie z wydmuchaniem z zakamarków 
wody pod ciśnieniem oczyszczonego 
powietrza) możemy zacząć przygotowy-
wać do lakierowania „na gotowo”. Warto 
zwrócić, uwagę czy na odnawianej po-
wierzchni szczególnie w miejscu szpa-
chlowania nie wystąpiły dziurki, których 
należy się pozbyć. W innym wypadku po 
całej naprawie mogą one być widoczne. 
Pamiętajmy, że podczas szlifowania pod-
kładu możemy użyć specjalnie do tego 

celu przystosowanego „pudru” kontrol-
nego, który pozwoli nam na prawidłowe 
szlifowanie powierzchni z mniejszym 
ryzykiem przeszlifowania.

4. W dalszej części element zostaje 
przygotowany do lakierowania lakierem 
bazowym oraz zabezpieczeniem po-
wierzchni zewnętrznej progu odpowied-
nim środkiem o własciwościach konserwu-
jących oraz antyodpryskowych (fot 13). 
Element w każdym razie należy ponownie 
okleić po pracach na podkładzie oraz 
często nieco podkleić przed nałożeniem 
„baranka” (konserwacji  antyodprysko-
wej), którego po całym zabiegu suszymy. 
Później już w komorze lakierniczej lub w 
przystosowanym do tego pomieszczeniu 
próg należy ponownie dokładnie odmu-
chać (o czystości lakiernika nie wspomnę) 
przy włączonym wyciągu. Ponownie zwra-
cajmy uwagę, na ewentualne resztki wody, 
które skutecznie zepsują nam jakość lakie-
rowania. Następnie element odtłuszczamy 
dwukrotnie za każdym razem zmieniając 

ściereczki. Przed samym lakierowaniem 
ponownie odmuchamy element. Na 
element aplikujemy odpowiednio sprepa-
rowany lakier. Sam przebieg lakierowania 
różni się w zależności od typu lakieru 
(np. lakier 2-warstwowy, lakier perła) oraz 
czasem jego producenta. Po lakierowaniu 
element jest suszony standardowo jak w 
przypadku innych wcześniej naprawianych 
przez nas elementów.

Powyższy sposób naprawy jest nie-
co uogólniony. Każda osoba czytająca 
tego typu propozycje napraw, powinna 
je odnieść jeżeli jest taka konieczność 
do zaleceń producenta używanych ma-
teriałów lakierniczych. Może bowiem 
nastąpić sytuacja, w której aplikacja da-
nego produktu lakierniczego wymagać 
będzie nieco innego przygotowania/
oczyszczenia powierzchni szczególnie. 
Również model samochodu może mieć 
znaczenie w sposobie naprawy progu po 
jego wymianie. 

inż. Łukasz Szarama

Niemiecka firma EZ-DENT 
SYSTEM wprowadziła do swo-
jej oferty nowy zestaw narzę-
dzi do napraw panelowych 
karoserii. Podstawę sytmu sta-
nowi znany juz spoter EZSpot 
3500A. Zestaw umieszczony 
jest na funkcjonalnym wózku i 
składa się ze STRONG PULLERA 
oraz EZPULLERA. Wyłącznym 
dystrybutorem narzedzi EZ-
DENT jest firma HERKULES z 
Białych Błot k. Bydgoszczy.

86-005 Białe Błota k. Byd-
goszczy, ul. Hodowlana 45, 
www.herkules-sc.pl

13
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NOWOŚĆ
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Firma Omega s.c. powstała w 
1996r. Kompleksowo zaopa-
truje serwisy samochodowe 
i lakiernie. Współpracuje z 
firmą Troton od 2004 roku.

Adres: 76-100 Sławno
ul. Koszalińska 50
tel/fax. 059 810 31 81
tel. Kom. +48 509 930 370
e-mail: omegasc@wp.pl

Omega s.c.
Auto-Color s.c. to autoryzowany 
przedstawiciel koncernu che-
micznego AKZO-NOBEL. Nasza 
współpraca z warsztatami lakier-
niczymi na terenie żywiecczyzny 
trwa od 1993 roku. Obecenie 
udostępniamy naszym klientom 
kilka systemów lakierniczych 
zarówno konwencjonalnych tzn. 
rozpuszczalnikowych jak i wodnych takich marek jak:Sikkens, Lesonal. 
Dyna-Coat, ICI, Profix. Uzupełnieniem oferty dla mieszalników lakierów 
sa produkty innych znanych na polskim rynku firm np. 3M, Boll, EMM-
Colad, Farecla, Motip, Rosch, TROTON i Aerometal.

Od dwóch lat nasz sklep został objęty umową patronacka firmy Troton Sp 
z o.o. co umożliwiło naszym kontrahentom dostęp do szerokiej gamy pro-
duktów linii Master I Intertroton oraz prenumeratę magazynu „Lakiernik” 
wszystkim zainteresowanym warsztatom.

AUTO-COLOR s.c., Żywiec Al. Piłsudskiego 80
Tel. 33-8610-117/kom. 607 888 258

Auto-Color s.c.

Firma Autorenolak z Krakowa istnieje na 
rynku od 1992 r.  jej właścicielem jest 
Mieczysław Zięba. Swoim klientom oferuje 
towary z branży samochodowej (Troton, 
Novol, Motip, K2, Boll, Farecla) jak i budow-
lanej (jest dystrybutorem Nobilesa, Duluxa, 
Sadolinu), obsługuje rejon Małoposki.
Główna siedziba mieści się przy ul. Gra-
żyny 6 (tel 12415-27-24), sklepy: os. 
Kombatantów 7E (126415613) i Szkolne 
14 (126435955).

Autorenolak

KONKURS

ARPOL Motor Company Sp. z o.o. 
87-100 TORUŃ ul. Szosa Bydgoska 52 
Salony: SEAT MITSUBISHI   
Hurtownia części  i akcesoriów do wszystkich marek  samochodów.
Centrum lakiernicze:
· Autoryzowany dystrybutor  firmy  PROFIX
· Systemy lakiernicze 
  PROFIX, DU PONT, SIKENS
· Dystrybucja materiałów  
  PROFIX ,TROTON, BOLL, 
  3M,  INDASA, 2W, MIRKA
· Dystrybucja sprzętu  
  RUPES, HAMACH, SATA, 
  DE VILBIS, FACHOWIEC 
www.arpol.com.pl
lakiery@arpol.com.pl

ARPOL Motor Company Sp. z o.o.

FIRMA „STANLAK” 
Stanisław Lazar
ul.Wiślańska 61

43-450 Ustroń

STANLAK

W poprzednim numerze Lakiernika 
informowaliśmy o konkursie zorgani-
zowanym przez firmę TROTON na naj-
bardziej efektownie zorganizowane 
stoisko sprzedaży swoich wyrobów. Do 
konkursu stanęło kilkanaście firm z całej 
Polski przysyłając zdjęcia swoich sklepów. 
Dla najlepszych z nich  TROTON ufundował 
nagrody w postaci zestawu swoich towarów 
oraz gadżetów. Wśród zwycięzców znalazły 
się następujące firmy: Kuliński, Ecuacolor, Fojcik,  
Farlak,  R-max oraz laureaci drugich miejsc: Stan-
lak, Magda, Moto-chem, Wilbik, Thoma. 

W następnych numerach Lakiernika postaramy się 
zaprezentować szerzej najlepsze firmy biorące udział w tym 
konkursie. 

CHEMIX
P.H. „CHEMIX” 

Joanna Krawiec
Rynek 11

56-100 Wołów
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Firma Darpex została założona w 1990 r. 
przez trzech braci: Piotra, Roberta i Dariusza 
Szymczak i od tego czasu sukcesywnie zdo-
bywa udziały na polskim rynku lakierniczym. 
Darpex jest importerem, dystrybutorem i 
wyłącznym przedstawicielem w Polsce ame-
rykańskiego koncernu Sherwin Williams oraz 
włoskiego producenta Sestriere Vernici.
Misją naszej firmy jest dotarcie do odbiorców 
indywidualnych, hurtowych oraz dystrybu-
torów regionalnych na terenie całej Polski. 
Gwarantujemy wysoką jakość produktów, 
pełen serwis kolorystyczny oraz dostawy na czas. Każdy nasz klient jest 
traktowany indywidualnie, a rodzinna atmosfera panująca w firmie spra-
wia, że nasi odbiorcy zawsze chętnie nas odwiedzają.

Darpex
Firm Dionizos mieści się przy 
ulicy 3 maja 62 w Chorzowie. 
Istnieje od 1993 roku. Oferuje 
lakiery samochodowe Du Pont 
i Monopol. Prowadzi sprzedaż 
detaliczna i hurtową materia-
łów lakierniczych, urządzeń 
wyposażenia warsztatów oraz 
profesjonalnych środków czy-
stości Elfix i czyściw przemysłowych. 
Kontakt:
e-mail: biuro@dioniozos.pl, tel. 32 3456726 lub 501 59 16 16.

Dionizos

Firma Ecuacolor z Gdańska od  
dziesięciu lat swego istnienia 
na rynku  produktów chemicz-
nych przeznaczonych do kon-
serwacji karoserii samochodo-
wych stara się zapewnić swym 
klientom najwyższą jakość 
obsługi . Cel ten realizujemy 
głównie  poprzez wyszkoloną, 
doświadczoną kadrę oraz zastosowanie dobrych, stabilnych pro-
duktów. Naszym klientom oferujemy produkty takich firm jak Nexa 
Autocolor, TROTON, Indasa, Farecla, 3M. Do współpracy z naszy-
mi placówkami w Gdańsku, Gdyni i Mławie zapraszamy  zarówno 
autoryzowane serwisy samochodowe jak i warsztaty.
80-154 Gdańsk, ul. Kolonia Ochota 27, tel. 58 655 44 48

Ecuacolor Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „Magda”.
Firma powstała w 1978 roku a 
od 1991 roku prowadzi także 
działalność handlową. Poprzez 
sieć sklepów firmowych sprze-
daje materiały lakiernicze w tym 
całą gamę produktów Trotonu.  
Więcej informacji o firmie znajdą 
Państwo na stronie 4 w wywiadzie 
z współwłaścicielem firmy  Krzysztofem Pełką.
P.H.U. „MAGDA” SPÓŁKA JAWNA 
Krzysztof Pełka, Dolna Grupa 70 a, 86-134 Dragacz

MAGDA

Firma Krasz istnieje od 2000 
roku, właścicielem jest Tomasz 
Sadło. Z firmą Troton współ-
pracuje prawie od początku 
swego istnienia. W swojej ofer-
cie posiada produkty firm: Tro-
ton, Farecla, 4cR, Indasa, Boll, 
zajmuje się sprzedażą lakierów 
firmy DeBeer. Ponadto posiada 
również bogatą ofertę firm bu-
dowlanych: Tikkurila, Beckers, 
Atlas, Ceresit i innych.

Krasz
Firma Moto-Chem powstała w 
1997 roku, działa na terenie 
Skały i okolic, właścicielem jest 
Krystyna Kubik. Posiada pełny 
asortyment produktów firmy 
Troton, z którą to firmą  współ-
pracuje od początku swego 
istnienia, dodatkowo zajmuje 
się sprzedażą lakierów firmy 
DeBeer, jak również częściami i 
akcesoriami motoryzacjnymi. 

Moto-Chem

KONKURS  KONKURS  KONKURS   KONKURS

Firma ROMIS-BIS Urszula So-
fińska istnieje od 2007 roku. 
Prowadzi dystyrybucje farb 
przemysłowych Basf - Salco-
mix na terenie opolskim.
Zajmuje sie sprzedażą pro-
duktów firmy  Helios,Troton, 
Colad, Hamach, 3m, Presta.
ROMIS-BIS Urszula Sofińska
47-400 Racibórz, 
ul. Rybnicka 105 
tel. 32 418 410 29 lub 418 40 13

ROMIS-BIS
Firma ZiK działa od marca 2009r 
i od początku współpracuje z fir-
mą Troton. Sprzedaje także pro-
dukty firm Lechler, Haya,  Novol, 
Farecla, App, i Boll.
Adres:
ul. Piłsudskiego 18
83-300 kartuzy
Telefony:
606 832 880
664 723 209
e-mail: zik-29@wp.pl

ZiK
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Niejednokrotnie szlifowanie 
zgrubne, międzyoperacyjne i 
dokładne wykonuje się jedną 
maszyną i przy użyciu tylko 
jednego suwu szlifującego, 
zmieniając jedynie ziarnistość 
papieru ściernego. Oznacza to 
jednak rezygnację z wyższej 
intensywności szlifowania, jaką 
daje większy suw szlifujący, i 
zgodę na dłuższe czasy szlifowania oraz zwiększone koszty 
tego procesu.  Aby tego uniknąć Festool oferuje trzy różne 
suwy szlifujące: 11 mm do szlifowania zgrubnego, 7 mm 
do szlifowania międzyoperacyjnego i 3 mm do szlifowania 
dokładnego. Przy pomocy tego wyposażenia lakiernik jest 
w stanie zakończyć swą pracę szybciej i efektywniej. Tylko 
dokładnie przygotowane podłoże gwarantuje uzyskanie per-
fekcyjnej powierzchni.

Porównanie czasów pracy 
w Laboratorium Testowym Festool 

Czas pracy przy użyciu trzech suwów szlifujących został 
porównany z czasem, jaki pochłania praca tradycyjną metodą. 
W teście użyto szlifierki LEX 2 150. Wyniki badania pokazują, 
że czas szlifowania przy właściwym zastosowaniu suwów 
szlifujących 11, 7 i 3 mm ulega znacznemu skróceniu. Już 
zastosowanie zaledwie dwóch suwów ( 7 i 3 mm) pozwala 
zaoszczędzić 38% czasu szlifowania, natomiast wykorzystanie 

trzech gwarantuje oszczędność na poziomie 53%. Oznacza to 
dwa razy szybsze przygotowanie podłoża.

Trzy suwy szlifujące – szybkie rezultaty

Szlifowanie zgrubne, międzyoperacyjne i dokładne przy 
wykorzystaniu trzech maszyn o różnych suwach szlifierskich 
czyni pracę bardziej wydajną. Dlatego Festool zaleca stosowa-
nie trzech szlifierek o różnych suwach szlifierskich. Dzięki wyso-
kiej intensywności szlifowania z suwem 11 mm podłoże zostaje 
szybko przygotowane do szlifowania międzyoperacyjnego. 
Uzyskuje się powierzchnię zgrubnie wyszlifowaną. Zaszpachlo-
wane powierzchnie zeszlifowywane są przy użyciu suwu 7 mm 
i wygładzane. Rysy i ślady szlifowania zostają zminimalizowane. 
Podłoże jest gotowe do szlifowania dokładnego. W szlifowaniu 
wypełniaczy suw 3 mm zapewnia najlepszą jakość powierzchni. 
Czasochłonne szlifowanie ręczne na mokro zostaje wyelimino-
wane, a czas szlifowania oraz prac oczyszczających skrócony 
do minimum.

  Laboratorium Testo-
we Festool, listopad 2008; 
pneumatyczna szlifierka 
mimośrodowa LEX 2 150; 
podłoże: poliestrowa masa 
szpachlowa – 2K i wypeł-
niacz, materiał ścierny: 
Cristal P 80, Titan 2 P 180, 
280, 400

Różne suwy szlifujące - oszczędność czasu 
i pieniędzy
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Każdy właściciel powinien dążyć do tego aby jego firma 

była jak najlepiej zorganizowana oraz wyposażona. Poniżej 
zostały wymienione najważniejsze narzędzia o raz urządze-
nia składające się na wyposażenie współczesnej blacharni 
samochodowej. Nie każdy warsztat zaczyna od stosowania 
komputerowego systemu pomiarowego, który przecież nie 
jest nie jest niezbędny do prawidłowej diagnozy kształtu 
karoserii. Równie dobrze spisuje się mechaniczny system 
pomiarowy wyposażony w bazę danych (kart pomiarowych), 
który w rękach fachowca stanowi wystarczająco skuteczne 
narzędzie pomiarowo-kontrolne. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że na pewnym etapie rozwoju firmy zakup i stosowanie kom-
puterowego systemu pomiarowego znacznie podnosi prestiż 
warsztatu oraz może się przyczynić do wzrostu obrotów. 

Oto kilka uwag dotyczących poszczególnych wymienio-
nych elementów wyposażenia:

BEZ TEGO NIE ROZPOCZYNAJ PRACY…
Rama naprawcza. Pomimo zmniejszenia się ilości głów-

nych napraw powypadkowych rama naprawcza jest wciąż 
nieodzownym podstawowym urządzeniem. Rodzaj ramy, 
marka oraz wyposażenie nie jest decydujące. Ważne jest aby 
urządzenie naprawcze pozwalało na mocowanie karoserii w co 
najmniej czterech punktach, posiadało dopasowany proces 
technologiczny montażu i demontażu karoserii, pozwalało na 
naprawę większości spotykanych samochodów osobowych i 
dostawczych.

 Fot. Uniwersalna rama naprawcza. (Fot. HERKULES)

Przymiar blacharski. Minimalnym elementem wyposażenia 
podstawowego jest mechaniczny przymiar blacharski. Pozwala 
on za kontrolę podstawowych punktów kontrolnych karoserii 
samochodowej. W połączeniu z dostępem do kart pomiaro-
wych poszczególnych karoserii samochodowych daje znaczne 
możliwości pracy.

 
Spoter naprawczy. Spotery są to urządzenia pozwalające 

na naprawę zamkniętych profili karoserii „od zewnątrz” bez 
konieczności demontażu elementów wyposażenia oraz głow-
nie tapicerki. W programach kalkulacyjnych obsługujących 
likwidację szkód komunikacyjnych, przy naprawie pewnych 
elementów podana jest informacja, że dopuszcza się jedynie 
naprawę z zewnątrz. Spoter może stanowić serce systemu na-

praw panelowych karoserii. Możliwe jest doposażenie systemu 
o kolejne narzędzia i końcówki poszerzające jego możliwości 
oraz przyspieszające pracę.

 Fot. Spoter blacharski. Zasilanie 400V, moc 3500A. (EZ-DENT)

Lutospawarka (Mig/Mag). Urządzenie spawalnicze Mig/Mag 
stosowane są w warsztatach blacharskich od dawna. Nowocze-
sne konstrukcje karoserii samochodowych wymuszają jednak 
ciągły postęp w dziedzinie łączenia elementów. Poczynając od 
procesu produkcji do napraw blacharskich wprowadzono od 
pewnego czasu technologie łączenia blach stalowych karoserii 
opartą na lutowaniu stopem miedzi. Jest to lutowanie twarde 
w osłonie gazu obojętnego-argonu. Konieczność stosowania 
lutospawania w procesie napraw blacharskich spowodowana jest 
następującymi czynnikami: zapobieganie przegrzaniu elementów 
oraz ich deformacji, nie uszkadzaniu powłok ochronnych czyli 
ocynku, tworzenie wodoszczelnej odpornej na korozję spoiny 
i wiele innych. Najczęściej stosuje się spoiwo wykonane ze sto-
pu miedzi i krzemu, o symbolu 
CuSi3. Lutospawanie niezbędne 
jest szczególnie przy łączeniu wy-
sokogatunkowych oraz cienkich 
blach stalowych. Urządzenia Mig/
Mag stosowane do lutospawania 
pozwalają zwykle na stosowanie 
ich również jako spawarki do stali 
oraz aluminium. 

Fot. Profesjonalna luto-
spawarka Mig/Mag - DUOGYS 

AUTO (fot. GYS)

NIEZBĘDNIK BLACHARZA

Fot. Przymiar blacharski składany. (Fot. HERKULES)
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Zgrzewarka. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę jakie 
parametry powinna posiadać zgrzewarka aby skutecznie z peł-
ną wytrzymałością połączenia zgrzać elementy karoserii wy-
konane z blach wysokogatunkowych USIBOR. Nieprawidłowo 
wykonany zgrzeina na pierwszy rzut oka wygląda identycznie 
jak ten o pełnej wytrzymałości jednak poddany próbie wytrzy-
małościowej okazuje się zdecydowanie za słaby. Stosowanie 
zgrzewarek o bardzo wysokich parametrach pracy zostało 
wymuszone przez powszechne stosowanie blach stalowych 
wykonanych z materiałów o podwyższonej wytrzymałości. 
Najnowocześniejsze zgrzewarki wielofunkcyjne posiadają 
możliwość zgrzewania prądem do9 14,5kA przy nacisku prze-
kraczającym 550daN. Absolutnym minimum do prawidłowego 
zgrzania blach karoseryjnych w nowoczesnych samochodach 
to prąd 11kA przy nacisku 500daN. Najczęściej obecnie pro-

dukowane zgrzewarki 
to wielofunkcyjne 
maszyny zawierające 
spoter do napraw pa-
nelowych, chłodzone 
cieczą w których chło-
dzona jest również 
masa (zwykle powie-
trzem).

 
Fot. Kompletna 

zgrzewarka do no-
woczesnych karoserii 

samochodowych wraz 
ze spoterem bla-

charskim. Moc max. 
13500A. (fot. GYS)

Podnośnik przesuwny. To niepozorne narzędzie jest często 
niezastąpione w warsztacie blacharskim. Jeżeli posiada możli-
wość wysokiego podnoszenia (ok. 1000mm) oraz udźwig min. 
2t to może być pomocne nawet podczas montażu i demonta-
żu karoserii na urządzeniach naprawczych. 

 Fot. Podnośnik przesuwny (fot. BLACKHAWK)

Zestaw narzędzi do napraw karoserii stalowych. W skład 
tradycyjnego zestawu wchodzą: młotki i klepaczki do kształto-
wania blach, przecinak, strug blacharski oraz inne. Konieczne 
jest również urządzenie do tzw. obkurczania blachy (bańko-

wania), pozwalające 
na usztywnienie lub 
„wciągnięcia” blachy w 
miejscach naprawy.

 

Fot. Zestaw narzędzi 
do napraw karoserii 
stalowych 
(fot. HERKULES)

Zestaw narzędzi do napraw karoserii aluminiowych. Napra-
wa aluminiowych blach karoseryjnych nie jest łatwa a do tego 
znajomość technologii jest znikoma. Zestaw narzędzi musi 
zawierać spoter specjalizowany do przygrzewania uchwytów 
ciągnących do blach aluminiowych tzw. aluspoter. Poza tym 
młotki do napraw karoserii aluminiowych różnią się zasad-
niczo od tych stosowanych do blach stalowych. Ze względu 
na to iż obróbka blach aluminiowych powinna odbywać się 
w temperaturze ok. 350°C w zestawie narzędzi musi znaleźć 
się urządzenie do podgrzewania blachy w miejscach naprawy. 
Najczęściej stosuje się tzw. opalarki do farby lub podgrzewacze 
indukcyjne.

Zestaw rozpieraczy hydraulicznych 4T i 10T. Na wyposażeniu 
powinien znajdować się co najmniej jeden zestaw rozpieraczy 
hydraulicznych. Najbardziej wskazane są zestawy z pompą 
dwustopniowa lub tzw. szybką pompą. Ciekawa wersją roz-
pieracza jest urządzenie o nazwie Electro Power. Zasilane jest 
ono przy pomocy silnika elektryczne i akumulatora. Jedyna 
wadą zestawu jest konieczność ciągłego utrzymania stanu na-
ładowania akumulatorów 
co ma sens wyłącznie 
w przypadku gdy urzą-
dzenie stosowane jest 
na kilku stanowiskach 
naprawczych.

 
Fot. Zestaw rozpieraczy 

hydraulicznych 4T. 
(fot. HERKULES)

 

Fot. Zestaw rozpieraczy 
elektrycznych 5T. (fot. 

ALBATROS)

DODATKOWO POLECANE…
System pomiarowy. Proces naprawy powypadkowej może 

być znacznie przyspieszony przy zastosowaniu ramy jak i sys-
temu pomiarowego.  Docelowym elementem wyposażenia jest 
trójwymiarowy system pomiarowy płyty podłogowej z przy-
stawką (np. bramką) do kontroli górnych punktów mocowania 
kolumn Mc Phersona. Jest to ciągle niestety niedoceniany prze 
wielu blacharzy element wyposażenia warsztatu. System pomia-
rowy powinien być wyposażony w katalog kart pomiarowych 
umożliwiających porównanie wymiarów zmierzonych z wzorcem 
fabrycznym. Powinien również pozwalać na pomiary symetrii 
oraz kontrolę porównawczą bez danych pomiarowych. Ostatnim 
etapem jest wypo-
sażenie warsztatu 
w komputerowy 
system pomiarowy 
z możliwością bez-
pośredniego wyko-
nywania wydruków 
pomiarowych.

Fot. Urządzenie po-
miarowe COMPACT. 

(fot. HERKULES)
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Podnośnik dwukolumnowy lub jednokolumnowy. Bardzo 

przydatne urządzenie zalecane przez wielu producentów do 
montażu i demontażu samochodów na ramie naprawczej. Nie-
ocenione podczas oględzin powypadkowych, naprawie płyty 
podłogowej oraz diagnostyce karoserii. Przy zastosowaniu 
specjalnego statywu pomiarowego na którym montuje się 
urządzenie pomiarowe można dokonywać pomiarów karoserii 
bez konieczności montażu samochodu na ramie naprawczej.

Fot. Podnośnik dwukolumnowy. (fot. LAUNCH)

Zestaw narzędzi do napraw panelowych. Jednym z podsta-
wowych narzędzi do napraw panelowych  jest Easy Puller mo-

gący współpracować ze 
spoterem. Umożliwia 
on dokładną kontrolę 
siły i zakresu ciągnię-
cia podczas usuwania 
niewielkich wgnieceń 
w karoserii. Jest szcze-
gólnie przydatny do 
pracy na dużych, mało 
sztywnych powierzch-
niach jak maski, dachy 
oraz poszycie drzwi. 
Kolejnym bardzo przy-
datnym przyrządem 
przeznaczonym do 
panelowych napraw 
karoserii jest Strong 
Puller. 

Fot. Zestaw narzędzi 
do napraw panelo-
wych. (fot. HERKULES)

Przy współpracy ze spoterem wyposażonym w końcówkę 
do przygrzewania bitów stanowi bardzo przydatne wielo-
funkcyjny przyrząd do napraw wgniecionych elementów 
karoserii nie wyłączając profili progowych. Staje się możliwa 
naprawa nawet sztywnych elementów karoserii z zewnątrz 
bez konieczności ich rozcinania lub innych zabiegów trwale 
uszkadzających element lub zmieniających zdecydowanie i 
nieodwracalnie jego własności. Większość elementów systemu 
napraw panelowych ze względu na ergonomię wykonane jest 
z wysokogatunkowych stopów aluminium utwardzanych po-
wierzchniowo poprzez obróbkę elektrochemiczną. 

Zestaw narzędzi do napraw klejowych bez lakierowania. 
Uboczną funkcją narzędzi do napraw panelowych jest możli-
wość usuwania niektórych wgnieceń bez uszkadzania powłok 
lakierowych. Stosuje się do celu np. Easy Puller wyposażony w 
końcówkę do napraw klejowych lub specjalnym młotek bez-
władnościowy. 

 Fot. Zestaw do napraw klejowych. (fot. HERKULES)

Zestaw narzędzi do napraw bez lakierowania. Narzędzia 
do technologii usuwania wgnieceń bez lakierowania to ze-
staw odpowiednio ukształtowanych łyżek oraz wypychaczy. 
Technologia ta stanowi głównie wyposażenie warsztatów 
specjalizujących się w takich właśnie naprawach ale coraz 
częściej wprowadzają je do użytkowania pozostałe serwisy 
blacharskie. 

 

Fot. Zestaw 
do napraw 

bez lakiero-
wania - tzw. 

startowy. (fot. 
HERKULES)

Pojemniki na zdemontowane elementy pojazdu i regały na zde-
rzaki. Najlepiej zastosować gotowe rozwiązania. Można jednak 
zaadoptować w tym celu osobne pomieszczenie wyposażone w 
regały lub odpowiednio podzielone na sektory. Najczęściej sto-
suje się przejezdne kosze oraz stojaki do przechowywania części 
zdemontowane z naprawianych pojazdów w tym zderzaków.

Fot. Przejezdne kosze na elementy oraz regał na zderzaki. 
(fot. PRO-WEST)

Bogusław Raatz br@herkules-sc.pl
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Większa wydajność i ekonomiczność oraz imponujące efekty 
pracy – te cele postawił sobie Festool w kontekście współpracy z 
branżą automotive. Dzięki świetnie przemyślanym rozwiązaniom 
oraz doskonale skonstruowanej ofercie producent elektronarzę-
dzi z Wendlingen zamierza utwierdzić swoją pozycję niezastąpio-
nego partnera lakierników samochodowych. Wszystko dzięki 
produktom i pomysłom Made in Germany.

Bo lepiej, gdy wszystko do siebie pasuje

Ręczne elektro- i pneumonarzędzia nie są wyraźnie wyod-
rębnioną grupą produktów Festool. Stanowią raczej integralną 
część stale powiększającej się oferty systemowej. Wszystkie 
maszyny, wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne są ideal-
nie do siebie dopasowane. W połączeniu z mobilnymi odkurza-
czami oraz rozwiązaniami, które w zmyślny sposób organizują 
miejsce pracy – tworzą one kompletny system przekładający 
się na ogromne korzyści dla użytkowników. Oznacza to szyb-
szą i bardziej efektywną pracę oraz doskonałe jej wyniki, także 
w przypadku zastosowań specjalnych. Oszczędność czasu 
i brak obróbki dodatkowej zasadniczo wpływają na wzrost 
wydajności. Świetne rezultaty, a także komfort pracy gwaran-
tują lojalność pracowników, zadowolenie klientów oraz sukces 
sprzedaży.

System, który fascynuje

Jako ceniony od wielu lat partner branży automotive, 
Festool chce mocniej niż dotychczas wyeksponować korzyści 
rozwiązań systemowych, czego wyrazem jest tegoroczne 
hasło: „System, który fascynuje”. W aktualnej sytuacji gospo-
darczej optymalizacja procesów pracy oraz zwiększanie pro-
duktywności nabierają większego znaczenia. Po rozpoczyna-
jącej się wiosną kampanii lakiernicy mogą oczekiwać nie tylko 
ciekawej oferty akcyjnej, ale przede wszystkim serii nowych 
produktów, unikalnych na rynku pod względem wydajności i 
możliwości zastosowań. Znakiem rozpoznawczym kampanii 
jest zielony fragment układanki, który będzie w przyszłości 
symbolem systemu Festool. Aktualne informacje na temat 
kampanii „System, który fascynuje” oraz film pod tym samym 
tytułem znajdą Państwo na stronie www.festool.pl/system

SYSTEM 
FESTOOL 
WKRACZA 
DO AKCJI

Więcej informacji: Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 7, Janki k. Warszawy, 05-090 Raszyn
  Mariusz Czajkowski, tel. 0-22 711-41-65, czam@tooltechnicsystems.com

Zdjęcia: Festool GmbH/TTS
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Panie Prezydencie, co siódmy zdol-
ny do pracy mieszkaniec Warszawy 
nie ma potwierdzonych kwalifikacji 
zawodowych (Raport Urzędu Pracy 
m. st. Warszawy). Jakie propozycje 
miałby Pan dla takich osób?

Z myślą o nich stworzyliśmy war-
szawski projekt potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych (współfi-
nansowany przez Unię Europejską). 
Na początek wybraliśmy pięć zawo-
dów: mechanik, lakiernik, blacharz 
samochodowy oraz cukiernik i pie-
karz. Każdy mieszkaniec Warszawy, 

który spełni wymagania stawiane w 
projekcie będzie mógł uzyskać cer-
tyfikat, potwierdzający kwalifikacje.

Kto może uczestniczyć w takim 
projekcie?

Projekt adresowany jest do miesz-
kańców Warszawy: nieuczącej się 
młodzieży w wieku 18-24 lata oraz 
osób w wieku 25-64 lat pracują-
cych lub bezrobotnych. Warunkiem 
uczestnictwa jest ukończenie  co 
najmniej szkoły podstawowej oraz 
posiadanie stosownych umiejętno-

ści. Na przykład jeśli ktoś potrafi 
naprawiać samochody, a nie uczęsz-
czał do szkoły samochodowej i 
nie ma potwierdzonych formalnie 
kwalifikacji może dzięki uczestnic-
twu w  projekcie uzyskać certyfikat 
- co niewątpliwie zwiększy szanse 
zatrudnienia.

Jak będzie wyglądać program 
szkoleń?

Do końca maja rekrutujemy uczest-
ników. Trzeba spełnić wymogi 
formalne zawarte w regulaminie 
projektu dostępnego na stronie 
www.zawodowiec.um.warszawa.pl. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. W 
przypadku dużej liczby chętnych 
zostanie utworzona lista rezerwo-
wa. W trzecim tygodniu czerwca 
zbadamy jakich kompetencji bra-
kuje uczestnikom i stworzymy taki 
program szkolenia, który pozwoli je 
opanować. Od drugiej połowy sierp-
nia, przez około cztery tygodnie,  
program ten będziemy realizować 
(w podziale na pięć zawodów). Po 
zakończeniu szkolenia wszystkim 
uczestnikom umożliwimy bezpłat-
ne przystąpienie do egzaminu cze-
ladniczego lub mistrzowskiego.

Jakie korzyści będzie miał uczestnik 
z takiego projektu?

Uczestnik uzyska certyfikat po-
twierdzający jego umiejętności 
– dzięki temu wzrośnie jego atrak-
cyjność i konkurencyjność na rynku 
pracy. Pracodawcy chętniej zatrud-
niają pracowników z potwierdzają-
cymi ich zawodowe umiejętności 
certyfikatami, bowiem mają w 
takim wypadku lepszą gwarancję 
dobrego, rzetelnego wywiązywania 
się z obowiązków.

Dziękuję za rozmowę.

CERTYFIKATY PRZYSZŁOŚCI
Rozmowa z Włodzimierzem Paszyńskim, 
Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy.
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WIEDZA 
NA WAGĘ ZŁOTA

Zajęcia w Centrum Szkoleniowym Herkules prowadzone 
są przez uznanych w branży fachowców

Z warsztatami blacharsko-lakierniczymi jest jak z dentystą. 
Gdzie tu analogia? Gdy klient powierza swoje uzębienie w ręce 
stomatologa, to chce mieć pewność, że korzysta on z wysokiej 
jakości nowoczesnych urządzeń. Nie bez znaczenia dla pacjenta 
pozostaje również fakt czy dentysta jest w swojej dziedzinie 
specjalistą. W związku z tym dobrze działają na niego wiszące 
w gabinecie dyplomy i certyfikaty poświadczające ukończenie 
szkoleń. 

Podobnie jest w przypadku wspomnianych warsztatów 
blacharsko-lakierniczych, od których klienci oczekują nie tyl-
ko najnowszych (najmniej inwazyjnych) metod naprawy, ale 
też wiedzy na temat aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych 
wprowadzanych przez producentów samochodów. Taką 
wiedzę można nabywać przy pomocy fachowej literatury, 
pism branżowych bądź Internetu. Wymienione rozwiązania 
choć skuteczne, to wymagają samodzielności, determinacji 
oraz wytrwałości w selekcjonowaniu informacji. Zatem w 
jaki sposób najkorzystniej podnosić swoje kwalifikacje? Bez 
wątpienia najlepszym rozwiązaniem są szkolenia! Ta popularna 
w ostatnim czasie metoda propagowania wiedzy na temat 
najnowszych rozwiązań technologicznych zyskała już uznanie 
wielu właścicieli warsztatów blacharsko-lakierniczych, którzy 
nie tylko kierują na nie swoich pracowników, ale również nie-
jednokrotnie sami w nich uczestniczą. 

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?
Podstawową zaletą szkoleń jest to, że niewiele mają one 

wspólnego z tradycyjnymi lekcjami i chociaż występuje w 
nich obszerna warstwa teoretyczna, to ma ona przystępny 
charakter. Szkolenia dla właścicieli oraz pracowników warszta-

tów blacharsko-lakierniczych to w gruncie rzeczy spotkania, 
będące doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświad-
czeń i poglądów oraz zaczerpnięcia szczegółowej wiedzy od 
znanych w branży fachowców. Dodatkowym atutem szkoleń 
jest możliwość własnoręcznego wypróbowania najnowszych 
urządzeń służących do prowadzenia napraw blacharsko-lakier-
niczych. Warto dodać, że jest to również szansa na udoskona-
lanie posiadanych już przez uczestników kursu umiejętności, 
celem zwiększenia efektywności pracy. Wiadomo bowiem, że 
tylko odpowiednia biegłość w obsłudze zakupionych przez 
właściciela warsztatu blacharsko-lakierniczego urządzeń jest 
w stanie zapewnić szybki zwrot nakładów finansowych jakie 
pochłonęła dana inwestycja. 

Nie wszystko złoto co się świeci…
Trzeba jednak zaznaczyć, że jedynie wybór odpowiednie-

go ośrodka szkoleniowego gwarantuje pożądane podniesienie 
kwalifikacji. O poziomie zajęć decyduje nie tylko renoma firmy 
organizującej szkolenie, ale przede wszystkim wiedza oraz do-
świadczenie jaką legitymuje się kadra prowadząca. Zważywszy na 
te kryteria odpowiednim miejscem na odbycie szkolenia jest np. 
Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technologii Napraw Karose-
rii bydgoskiej firmy Herkules, która od lat zajmuje się propagowa-
niem wiedzy na temat szeroko pojętych napraw powypadkowych. 
Uczestnictwo w jednodniowych kursach organizowanych w tym 
ośrodku cieszą się dużym uznaniem oraz niesłabnącą popularno-
ścią. Szkolenia przeprowadzane są tam w kameralnych grupach, 
co zapewnia komfort i odpowiednią efektywność. [Wred]
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Poznańskie Targi Techniki motoryzacyjnej odbywają się w 
cyklu dwuletnim, a ich kolejna edycja przypada w przyszłym 
roku. W tegorocznej ofercie targowej związanej z techniką 
motoryzacyjną z wyłączeniem salonów samochodowych oraz 
targów organizowanych przez dostawców częśći samochodo-
wych znajdują się dwie najważniejsze imprezy: TTM LUBTECH 
2010 oraz AUTOSERWIS 2010 (październik). Targi Techniki 
Motoryzacyjnej LUBTECH 2010  odbędą się w dniach 24-25 
kwietnia w Centrum Targowo-Wystawienniczym Międzynarodo-
wych Targów Lubelskich S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. 
Więcej informacji można znaleźć na www.lubtech.targi.lublin.pl. 
LUBTECH to jedyne w regionie targi prezentujące produkty i 
usługi techniki motoryzacyjnej. Zaproszenie do odwiedzenia 
kierujemy do wszystkich fachowców branży motoryzacyjnej, 
w szczególności z województw: lubelskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Zakres branżowy obejmuje m.in.:
- wyposażenie: warsztatów, stacji kontroli 
 pojazdów, serwisów wulkanizacyjnych, 
 blacharni i lakierni;
- części i akcesoria samochodowe;
- narzędzia;
- pneumatykę;
- ogumienie;
- oleje, płyny i materiały eksploatacyjne;
- elektronikę motoryzacyjną.

LUBTECH to połączenie imprezy targowej i szkoleniowej z po-
kazaniem urządzeń podczas ich pracy. 

SZKOLENIA i SEMINARIA – zmieniające się przepisy prawa i 
normy oraz coraz nowsze technologie stawiają fachowców branży 
motoryzacyjnej przed koniecznością uzupełnienia wiedzy  w tym 
zakresie. Szkolenia i seminaria będą prowadzone przez instytucje 
publiczne oraz firmy.

SEMINARIA
Seminarium Instytutu Transportowego Samochodowego dla 

stacji kontroli pojazdów, którego program obejmuje m.in.:
- ofertę organizacji Patronatu Instytutu 
 Transportu Samochodowego nad Stacjami 
 Kontroli Pojazdów;
- badania techniczne i stacje kontroli pojazdów: 
 obecny stan prawny, ostatnie zmiany 
 i prognoza przyszłych rozwiązań;
- monitorowanie jakości badań technicznych 
 pojazdów;
- poziom implementacji tachografu cyfrowego 
 (lata 2005-2009).
Seminarium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunika-

cji RP Oddział w Krośnie i firmy SUNRISE PHU Grzegorz Krzemie-
niecki dla stacji kontroli pojazdów.

SZKOLENIA
Temat: Zasady ustawiania geometrii.
Przygotowanie: BEISSBARTH EQUIPMENT.

Temat: Naprawa nowoczesnych karoserii samochodowych. 
Przygotowanie: HERKULES.

Temat: Funkcjonowanie i eksploatacja analizatora spalin. Przy-
gotowanie: AUTO-STOMA.

POKAZY
Demonstracje sprzętu „na żywo”. W czasie trwania targów na 

wybranych stoiskach oraz w specjalnych strefach zwiedzający będą 
mogli zapoznać się z działaniem urządzeń podczas ich pracy oraz 
uzyskać fachowe porady. Podczas pokazów będzie można zoba-
czyć m.in.: spotery blacharskie, lutospawarki, urządzenia do przygo-
towania powierzchni,  urządzenia spawalnicze. 

Hitem Targów LUBTECH 2010 będzie przygotowany przez 
firmę HERKULES (wspólnie z firmą HELIOS POLSKA) „Żywy 
Warsztat”, gdzie zademonstrowane zostaną:

- naprawy panelowe karoserii,
- zgrzewanie elementów karoserii,
- lutospawanie,
- spawanie aluminium,
- cięcie plazmą,
- technologie lakiernicze,
- technologie przygotowania powierzchni,
- zastosowanie nowoczesnych materiałów 
 lakierniczych.

Wstęp na Targi jest bezpłatny po rejestracji.
Rejestracji będzie można dokonać on-line na stronie interneto-

wej lub na miejscu w czasie trwania targów.

- HERKULES 
- ASHLAND POLAND Sp. z o.o. (VALVOLINE) 
- PROFIL Sp. J. 
- CX-80 Polska 
- MOTIP DUPLI POLSKA Sp. z o.o. 
- PHU SZCZEPAN 
- DELTA TECHNIKA Sp. z o.o. 
- BEISSBARTH EQUIPMENT Sp. z o.o. 
- LIFTEX S. J. 
- UNIMETAL Sp. z o.o.
- FHU TOMCAR 
- IKOTEC POLSKA 
- PAMUŁA BIS s.c. 
- JANMOR Sp. z o.o. 
- TECHNIKA WARSZTATOWA 
- AUTO-SZLIF S.C. 
- CER MOTOR Filia Lublin 
- TURBO-ROTOR 
- DIESELTECHNIKA S.C. 
- PHU PRONAR 
- KRIS-AUTO 
- SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki 
- S-A-M Sp. z o.o. 
- AUTO-STOMA 
- TECHSAM Sp. J. 
- AUTOELEKTRONIKA KĘDZIA

Swoje stoisko na Targach będzie miał Instytut Transportu Samo-
chodowego, które przygotuje również seminarium dla SKP.  Stoisko 
na Targach będzie miał również miesięcznik Serwis Motoryzacyjny. 

Wśród firm, które potwierdziły uczestnictwo a nie przesłały jesz-
cze karty zgłoszenia są między innymi: 

- MAHA Polska Sp. z o.o. 
- STENHOJ Polska Sp. z o.o. 
- OPONUS-WROCŁAW Sp. z o.o. 
- IG WSCHÓD 
- TRANS-WAG
- TEDEX PRODUCTION Sp. z o.o.

Godziny otwarcia dla zwiedzających:
24 kwietnia w godzinach: 10-18
25 kwietnia w godzinach: 10-17. 
Więcej informacji na www.lubtech.targi.lublin.pl.

Patronat medialny: 
LAKIERNIK oraz AUT MOTO SERWIS.

wred

!
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Kwestie zabezpieczeń i wymogów przeciwpożarowych w 

budynkach i ich przestrzeni zewnętrznych regulują ustawy i 
szereg ozporządzeń. Podstawowym z nich jest: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)   Na podstawie art. 
13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z później-
szymi zm.) 

Obowiązujące przepisy określają jasno rodzaj zagrożeń i 
narzucają wprowadzenie do zagrożonych pomieszczeń bu-
dynku konkretnych rozwiązań technicznych. W przypadku 
lakierni sytuacja jednak nieco się  komplikuje. Tu  sposoby za-
bezpieczenia pomieszczenia, wymogi stawiane instalacjom i 
wyposażeniu, zależą całkowicie od  stosowanej technologii, 
wielkości zapasów magazynowych, materiałów łatwo pal-
nych i substancji wybuchowych.  

Spróbujemy pogrupować definicje i stosowane określe-
nia. Musimy zwrócić uwagę na znaczenie fachowych sfor-
mułowań  i różnice w podobnie brzmiących określeniach, 
takich jak „strefa zagrożenia wybuchem”, czy „pomiesz-
czenie zagrożone wybuchem”, albo „obciążenie pożarowe 
pomieszczenia”, „zabezpieczenie pożarowe pomieszczenia”.  
Teoretycznie najprościej przytoczyć definicje dostępne w 
rozporządzeniach i normach, ale często okazują się one 
zniezrozumiałe.  Prościej brzmi to tak:

Strefa zagrożenia wybuchem -  to obszar, w którym może 
pojawić się taka mieszanina  oparów z powietrzem, która 
w odpowiednich warunkach wybuchnie. Co oznacza pojęcie 
„odpowiedni warunki?  - To odpowiednie stężenie takiej 
substancji w powietrzu. Oczywiście substancja sama w sobie 
musi być palna i mieć zdolność do unoszenia się jako opary. 
Musi być wymieszana z powietrzem tj. z tlenem, bo bez 
tego nie ma zapłonu i wybuchu. Sam wybuch to nic innego 
jak błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar substancji 
palnej w powietrzu. Skoro wybuch to ekstremalna forma 
pożaru, to do warunków koniecznych do jego powstania 
potrzeba jeszcze jakiegoś inicjatora – iskry elektrycznej ze 
zwarcia instalacji, lub z przeskoku iskry elektryczności sta-
tycznej, otwartego płomienia, rozgrzanego żarnika grzejni-
ka, lub papierosa. W zasadzie trzech elementów. 

1. palnej substancji gazowej o odpowiednim stężeniu
2. powietrza / tlenu / w mieszaninie z takim gazem
3. inicjatora zapłonu

Eliminacja jednego z tych trzech elementów powoduje 
że wybuch substancji staje się niemożliwy. Wszystkie za-
bezpieczenia pomieszczeń i procesów technologicznych w 
lakierni, koncentrują się na eliminacji dwóch z nich.

Ilości palnych substancji w powietrzu ograniczając ich 
stężenie w powstającym obłoku gazowym (wentylacja 
pomieszczeń) oraz eliminacji inicjatora (zakazy i nakazy 
eksploatacyjne oraz odpowiednia konstrukcja urządzeń 
elektrycznych i iskrzących mechanizmów).

Ponieważ jednak warunki formowania się obłoków wy-
buchowych są różne i różna jest prawdopodobieństwo ich 
powstania, ustawodawca podzielił obszary ich spodziewane-
go wystąpienia na trzy strefy dla gazów i trzy strefy dla py-
łów, oznaczając różne poziomy zagrożenia. Ocechowano je 
jako strefa 0, 1, 2, a ponieważ zagrożenie wybuchem mogą 
wywołać także lekkie pyły, to dodatkowo wprowadzono 
oznaczenia stref  20, 21, 22. Wcześniej każdej cyfrze towa-
rzyszyła litera „Z” (zagrożenie) i oznaczenie wyglądało tak : 
Z0, Z1, Z2 itd. W starszych opracowaniach, czy potocznych 
sformułowaniach pojawić się może takie określenie z literką 
„Z” wskazując strefę zagrożenia wybuchem. Same definicje 
dotyczące klasyfikacji procesu i zagrożenia dołączone do 
oznaczenia nie uległy zmianie od lat.  Z0 to dziś 0,  Z1 to 1 
Z2 to 2 itd., a sama zmiana to dostosowanie nazewnictwa 
do standardu  UE.   Jak nie trudno się domyśleć liczbowa ko-
lejność kodu strefy, odpowiada stopniowi zagrożenia wska-
zując, że strefa 0 to taka, w której zagrożenie wybuchem 
występuje ciągle,  strefa 1 to taki obszar, w którym zagro-
żenie występuje w trakcie realizacji cyklu technologicznego, 
czyli w normalnych warunkach pracy. Strefa 2 to taki obszar 
w którym zagrożenie wybuchem powstaje sporadycznie i na 
krótki czas.  Pełne definicje brzmią znacznie bardziej zawile i 
precyzyjniej określają warunki klasyfikacji zjawiska. Po co te 
podziały i definicje? – Spróbujmy to zobrazować - Dlaczego 
to takie istotne?  Sam fakt wystąpienia strefy zagrożenia 
wybuchem w danym pomieszczeniu lakierni, nie pozwala 
jeszcze na precyzyjny dobór odpowiedniego rozwiązania 
technicznego. Tu postawić można pytanie: Czy zwykła lam-
pa oświetleniowa  może pracować w pomieszczeniu w któ-
rym występuje  strefa zagrożenia?  Szybka odpowiedź bez 
szczegółowej analizy  brzmi: nie może. Po  analizie nasuwa si 
pytanie dodatkowe  czy sama lampa znajduje się w zasięgu 
tej strefy ? Czy ta strefa utrzymuje się ciągle, czy występuje 
sporadycznie? Jeśli wiemy,  to teraz dopiero można sięgnąć 
po odpowiednie rozwiązanie techniczne, wprowadzając 
oprawy w klasyfikacji EX  (ATEX) dla strefy 0, 1, lub 2 o róż-
nym poziomie bezpieczeństwa i cenie. Można też dowieść w 
analizie opracowania projektowego, że lampy takie nie mogą 
znaleźć się w strefie zagrożenia wybuchem pomieszczenia 
które oświetlają. 

Dlaczego to takie istotne? 
Zwykła lampa oświetleniowa ze świetlówkami to koszt  

300 – 500 złotych.  Lampa w klasyfikacji EX dla strefy 2, to 
koszt ok. 900 zł za oprawę, dla stref 1 ok. 1500, a dla strefy 
0 to nawet 2800 zW. W dużej hali lakierni może pojawić się 
np. 20 – 30 takich opraw. Powoli widać dlaczego to takie 
istotne. wystarczy policzyć różnice w kosztach inwestycji dla 
tego tylko elementu, a to dopiero początek wydatków, do 
tego tylko jednej  z instalacji. Z drugiej jednak strony zbyt 
liberalna klasyfikacja strefy zagrożenia, to ryzyko braku 
odbioru technicznego budynku, a w skrajnych przypadkach 
wybuch i utrata majątku. Nie wykluczając odpowiedzialno-
ści karnej projektanta i opiniodawców. Samo wystąpienie 
w pomieszczeniu stref zagrożenia wybuchem nie oznacza 
jeszcze, że automatycznie całe pomieszczenie jest nim za-
grożone. Idea i cel wyznaczania stref, czyli określonych po-
wierzchni obszarów zagrożonych, ma na celu wprowadzanie 

WPŁYW  WYMOGÓW  PPOŻ  NA KOSZT 
BUDOWY I WYPOSAŻENIA LAKIERNI
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w nich skutecznych  zabezpieczeń, a nie przeciwdziałanie 
wybuchowi we wszystkich projektowanych instalacjach tego 
pomieszczenia „tak na wszelki wypadek”. Jest znacząca róż-
nica finansowa we wprowadzeniu do dużej hali lakierni pięciu 
opraw oświetleniowych specjalnych i np. 50 standardowych, 
zamiast 55 specjalnych. Jeżeli projektant lub specjalista ds. 
zabezpieczeń ppoż. jest w stanie określić wielkość oznaczo-
nej kodem strefy, to jednocześnie wskazać może w których 
miejscach lakierni zastosować trzeba kosztowne instalacje z 
odpowiednimi atestami, a gdzie takie rozwiązania są zby-
teczne. Przy tym wszystkim zachowane zostają zarówno 
wymagane warunki bezpieczeństwa, jak i zdrowy rozsądek 
niwelujący zagrożenia tam, gdzie faktycznie się to może 
zdarzyć.  

Kiedy jednak całe pomieszczenie zostaje zakwalifikowane 
jako „zagrożone wybuchem” wtedy koszty jego zagospoda-
rowania i dostosowania dla potrzeb lakierni rosną do bardzo 
wysokiego poziomu, a oświetlenie i instalacje elektryczne 
to tylko jeden z kilku elementów tych wysokich nakładów. 
Może nawet okazać się, że lakiernia w ogóle  nie powstanie 
w takim pomieszczeniu, bo żadna kabina lakiernicza, a także 
stanowiska lakiernicze nie mają odpowiedniej klasyfikacji do 
użytkowania ich w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
lub pomieszczeniach gdzie atmosfera taka może wystąpić 
(zgodność z wymogami dyrektywy ATEX). Gdyby kabiny 
spełniały takie wymogi, to byłby to pewien absurd formalny, 
bo to wnętrze kabiny przeznaczone jest do lakierowania, 
czyli także bezpiecznego kontrolowania powstającego ob-
łoku gazowego. Tworzenie takich mieszanin przed lub obok 
kabiny i stanowisk w pomieszczeniu, w którym się one znaj-
dują, jest nie logiczne. 

Klasyfikacja strefy zagrożenia wybuchem i pomieszcze-
nia zagrożonego wybuchem, to dwie różne sprawy. Ustawo-
dawca określił warunek wyrażony wartości liczbową, którego 
przekroczenie klasyfikuje automatycznie pomieszczenie, jako 
zagrożone wybuchem. Ten warunek to przyrost ciśnienia w 
analizowanym pomieszczeniu wywołany wybuchem.  Gdy 
jest on równy, lub przekroczy 5 kPa, to pomieszczenie takie 
staje się projektowym i inwestycyjnym problemem, elemen-
tem pod szczególnym nadzorem.  Do obliczenia tej granicz-
nej wartości ustawodawca wskazał wzór w załączniku do 
rozporządzenia przytoczonej na wstępie ustawy,  precyzując 
jakie czynniki należy uwzględnić w takim obliczeniu.  Tu po-
jawia się jednak problem. Elementy wzoru wprowadzają do 
niego pewne składniki korekcyjne, jak np. ilość czystego po-
wietrza w pomieszczeniu, a nie wiemy czy to, które zostało 
do pomieszczenia wtłoczone,  nie zawiera żadnych palnych 
substancji lotnych. Ilość wymian powietrza w pomieszczeniu 
może być płynna. Przyjęta do obliczeń substancja chemicz-
na może parować intensywnie przez kilka minut, a następnie 
uwalniać tylko nie wielką ilość palnych, lotnych związków.  W 
samej kabinie zmienia się także temperatura otoczenia w ja-
kiej uwalniane są palne lotne substancji chemiczne. Wskaza-
ne zagadnienia (których jest dużo, dużo więcej) prowadzą do 
konieczności przeprowadzenia wnikliwej analizy przed doko-
naniem ostatecznego obliczenia i wskazania w niej możliwie 
najbliższych rzeczywistości warunków przebiegu procesu i 
formowania się zagrożenia. Inaczej przyjęte wnioski końco-
we podwyższą koszt inwestycji. lub sprowadzą niebezpie-
czeństwo na pracujących wewnątrz ludzi.  I tu nagle okazuje 
się, że sama znajomość zagadnień związanych z wymogami 
przeciwpożarowymi i wybuchowymi jest już niewystarcza-

jąca. Teraz konieczne jest precyzyjne określenie każdego 
elementu przebiegu procesu lakierowania, schnięcia, utwar-
dzania, suszenia, studzenia i osiągania przez powłokę stanu 
stabilności fizykochemicznej. Konieczne jest wskazanie wiel-
kości zapasów magazynowych materiałów niebezpiecznych, 
a nawet ilości paliwa w zbiornikach pojazdów znajdujących 
się na hali. Brzmi zawile, ale od szczegółowości i wnikliwości 
tego opracowania zależą koszty inwestycji i bezpieczeństwo 
eksploatacyjne obiektu.  Analiza przebiegu procesu aplikacji 
i schnięcia mieszaniny lakierniczej da odpowiedź na wiele 
pytań, które zestawione ze znajomością zagadnień reakcji 
wybuchowych i wymogów w zakresie zabezpieczeń ppoż., 
skierują uwagę rzeczoznawców i projektantów na KABINĘ 
LAKIERNICZĄ I SYSTEMY WENTYLACYJNE LAKIERNI.    

Użytkownicy kabin lakierniczych, projektanci lakierni, a 
także specjaliści ds. zabezpieczeń pożarowych i sami inwe-
storzy ,oczekują od producenta lub dostawcy urządzenia 
jasnej i czytelnej deklaracji CZY JEST ONO ZAGROŻONE 
WYBUCHEM, CZY NIE? Wymagają certyfikatów i atestów do 
takiej klasyfikacji.

Problem w tym, że producent urządzenia ani jego do-
stawca nie ma żadnych podstawa do takiej deklaracji i jeżeli 
ją wyda, to wyłącznie dla warunków symulowanych, które w 
konkretnej  kabinie nie muszą wystąpić. Producent wprowa-
dził do swojego produktu określone rozwiązania techniczne 
nie znając jeszcze jego ostatecznej lokalizacji i technologii 
materiałowej jaka będzie w nim stosowana.  

Założenie, że we wnętrzu kabiny lakierniczej występuje 
strefa 0 w praktyce wyklucza możliwość wprowadzenia 
większości ofertowanych na rynku urządzeń do użytkowa-
nia. Przyjęcie że to Stefa 1 narzuca szereg kosztownych 
zabezpieczeń technicznych i certyfikatów dla elementów 
oświetlenia czy instalacji sprężonego powietrza i jej ochrony 
antystatycznej. Założenie, że to Strefa 2 jest bardzo libe-
ralne i najmniej kłopotliwe dla dostawcy tego urządzenia, a 
później użytkownika, ale wzbudza wiele wątpliwości w trak-
cie oceny i opiniowania projektu lakierni. 

Co zrobić?  
- Dowieść analizą i obliczeniami popartymi DTR urządzeń 

KABINY I STANOWISK LAKIERNICZYCH oraz  kartami cha-
rakterystyki materiału, że przyjęta klasyfikacja jest jedyna i 
słuszna.  Sposobów na dowiedzenie skuteczności prezento-
wanego poglądu jest kilka.  

Pierwszy: poziom NDS lotnych substancji na stanowisku 
pracy jest niższy od Dolnej Granicy Wybuchowości tych sa-
mych substancji trzy -, czterokrotnie. Skoro w kabinie i na 
stanowiskach lakierni wyeliminowane zostało niebezpieczeń-
stwo przekroczenia poziomu NDS, to logicznie nie ma tu też 
możliwość powstania obłoku o stężeniu wybuchowym takiej 
substancji.  

Drugi argument: kabina posiada  deklarację zgodności 
z wymogami dyrektywy maszynowej i znak CE którego 
nadanie wymagało potwierdzenia bezpieczeństwa użytko-
wego podzespołów urządzenia prze uprawnioną jednostkę 
notyfikującą. Jest to o tyle istotne, że składnikiem dyrekty-
wy maszynowej w tym temacie jest norma PN-EN 13355 
(wersja polska z listopada 2006 r.)  Urządzenia Malarskie, 
Kabiny  Zespolone, Wymagania Bezpieczeństwa.  Norma ta 
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w załączniku A i B określa sposób obliczenia stężenia par 
gazów we wnętrzu pracującej kabiny,  przypisując wyniki do 
odpowiednich klasyfikacji. Zasadniczo klasyfikuje ona kabinę 
jako niezagrożoną wybuchem, skłaniając się do oznaczenia 
strefy zagrożenia wybuchem występującej w trakcie aplikacji  
jako strefy 2. Można  przyjąć tok rozumowania prowadzący 
w prostej linii od tego obliczenia do  deklaracji zgodności, 
wydanej m.in. na podstawie normy z tym obliczeniem.

Podobnie jest ze stanowiskami lakierniczymi, które bar-
dziej wpisują się w postanowienia normy PN – EN 12215  
Urządzenia malarskie. Kabiny malarskie do nanoszenia 
natryskiem ciekłych wyrobów lakierowych. Wymagana bez-
pieczeństwa. (ale tylko w zakresie aplikacji, a nie prac szlifier-
skich). Tu także jest odpowiedni wzór i obliczenia. 

Sposób trzeci to gotowiec obliczeniowy, który producenci 
kabin lakierniczych dołączają do DTR urządzenia, a obliczenie 
oparte o wzorzec z przytoczonej normy i wykazuje, że przy 
rozpyleniu litra mieszaniny w której bardzo wybuchowy To-
luen,  lub Ksylen stanowi 100 % składu, system wentylacyjny 
kabiny nie pozwoli na zgromadzenie się w jej wnętrzu obłoku 
o stężeniu wybuchowym.  Założenie to jest logiczne i zgodne 
z prawdą, szczególnie że substancje te stanowią w rzeczy-
wistości 5 – 12% całej mieszaniny, a w wielu materiałach 
lakierniczych w ogóle nie występują !  Dlatego małe i średnie 
usługowe lakiernie samochodowe otrzymują dowód na to, że 
urządzenie jest bezpieczne i sklasyfikowane, ale w przemyśle 
gdzie jest zatrudniony etatowy specjalista ds. zabezpieczeń 
ppoż. takie „gotowce symulacyjne” nie przechodzą. Tu zgod-
nie z prostymi i czytelnymi wymogami przepisów wykonane 
zostać musi obliczenie uwzględniające stosowane materiały 
lakiernicze i konkretne parametry wprowadzonego modelu 
i typu kabiny. „Gotowiec” to wygodna rzecz dla dostawcy. 
Przestaje być pomocny gdy specjalista ds. zabezpieczeń 
ppoż. zacznie go czytać i okaże się że żaden element nie 
odpowiada stanowi faktycznemu.  

Nie jest też dobrze gdy architekt prowadzący projekt 
zaufa otrzymanym dokumentom bo w przyszłości przyjęta 
wcześniej klasyfikacja pomieszczeń i stref zagrożenia wybu-
chem może ulec zmianie. Od tych klasyfikacji dla stanowisk 
lakierni i kabiny w ogromnym zakresie zależny jest układ 
budynku jego konstrukcja, ilości kondygnacji nad urządze-
niem i jego odległość od innych stanowisk pracy. W efekcie 
klasyfikacja wybuchowa samej kabiny lakierniczej i pojedyn-
czych stawisk, oznaczenie rodzaju i wielkości stref zagrożenia 
wybuchem wpływa na kształt budynku jego rozkład i koszt 
budowy, który może poważnie wzrastać. Gdy błędna klasyfi-
kacja ujawnia się zbyt późno to okazuje się, że albo lakiernia 
została przeinwestowana, albo  zaprojektowana tanio bez 
podstawowych zabezpieczeń i jej uruchomienie stanie teraz 
pod znakiem zapytania. Oznaczenie wielkości i typu strefy 
wpływa na wiele elementów. 

Ponieważ jednocześnie stanowi na początku projektu 
lakierni wielką niewiadomą, projektanci obiektów chętnie 
korzystają ze standardowych schematów lokalizacji poszcze-
gólnych stanowisk licząc na to że inni projektanci, czy rze-
czoznawcy już analizowali te kwestie. Standardy lokalizacyjne 
mają z pewnością swą zaletę, bo zarówno lakiernicy jaki i 
inwestorzy otrzymują wewnętrzny układ obiektu identycz-
ny jak w kilkuset innych  przypadkach. Gdy jednak wymogi 
wewnętrzne obiektu narzucają konieczność obsługi samo-

chodów poza standardowych (dłuższych, lub wyższych jak w 
obiektach MERCEDES czy VW), albo lakierniach organizowa-
nych w adoptowanym budynku, oparcie go o standardy nie 
jest już tak proste. Kopia standardu to także w dużej części 
kopia poziomu nakładów inwestycyjnych.  Ponadto skorzy-
stanie przez projektantów z typowego standardu nie zwalnia 
z konieczności dokonania wnikliwej analizy i opiniowania do-
kumentacji przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. W 
trakcie odbiorów końcowych i cyklicznych kontroli argument 
„przecież identycznie jest w 100 innych lakierniach” - nikogo 
nie przekona. 

Obowiązek analizy zagrożeń pożarowych i wybuchowych 
dotyczy konkretnego obiektu w konkretnej lokalizacji z wy-
branym typem kabiny, wentylacji lakierni i wprowadzonymi 
materiałami. Tam gdzie na stanowisku pracy pojawia się 
atmosfera wybuchowa, konieczne jest przeprowadzenia 
analizy bezpieczeństwa odrębnie od wymagań związanych 
z przepisami budowlanymi i projektem obiektu.  Tak czy in-
aczej, opracowanie musi być wykonane w identycznej treści 
i formie, albo dla potrzeb projektu, albo dla potrzeb kontroli 
użytkowej lakierni prowadzonej także przez PIP i SANEPID!

Kto ma opracować taką analizę? - Już widać, że opracowa-
nie takie wymaga udziału Architekta znającego obiekt, tech-
nologa znającego przebieg procesu i materiały, Specjalisty 
ds. zabezpieczeń ppoż. znającego wymogi i odrębne przepisy 
oraz specjalistów ds. instalacji elektrycznych, czy wentylacji.  

Co na to przepisy? Zasadniczo to odrębne przepisy, 
ustawy i rozporządzenia mówią o tym, że takie klasyfikacje 
muszą być wykonane, ale nie wskazują konkretnie kto ma 
je opracować – poza przerzuceniem takiego obowiązku na 
użytkownika obiektu czy instalacji.  

Tu dochodzimy do punktu, w którym jedynym dostęp-
nym zapisem jest Norma PN-EN 60079:10:2002 zastąpiona 
przez PN-EN 60079:10:2003 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM dział 10 KLA-
SYFIKACJA OBSZARÓW NIEBEZPIECZNYCH stanowiąca w 
tym przypadku (taki naciągany)* „akt prawny” wskazujący 
uprawnienia do wyznaczenia i sklasyfikowania stref zagroże-
nia wybuchem, choć w treści też nie określa celowo na kim 
spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za wyznaczenie i 
klasyfikację stref. 

* Normy same w sobie nie stanowią aktów prawnych i 
wymogów ustawowych, z wyjątkiem sytuacji gdy zostają 
przywołane w dyrektywie parlamentu UE, lub rozporządze-
niu jako ich integralna część. 

„Klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem, powinny 
dokonywać osoby znające właściwości materiałów palnych,  
technologii i wyposażenia,  w porozumieniu z odpowiednimi 
służbami bezpieczeństwa, elektrykiem mechanikiem i innymi 
inżynierami”.

Wynika z tego że opracowanie takie musi być wykony-
wane wspólnie jako praca zbiorowa. W praktyce  wystarczy 
jednak, aby każdy w wymienionych specjalistów, wskazał 
konieczne rozwiązania techniczne dokonując „kaskado-
wej” klasyfikacji.  Zaczyna technolog opisującego przebieg 
procesu i kieruje taki opis do specjalisty ds. ppoż. wska-
zującego zabezpieczenia z oznaczeniem poszczególnych 
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stref i pomieszczeń. Później projektanci instalacji. Kończy 
to architekt wprowadzający do obiektu systemy wskazane 
przez poprzedników, a do samego opracowania informację 
ze rozwiązania takie zostały zastosowane w poszczególnych 
strefach.

Po co to wszystko? Przyjmijmy, że koszt budowy i wypo-
sażenia obiektu przy wymaganych systemach zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego pomimo zespołowej pracy jest dla 
inwestora nadal zbyt wysoki. W takim przypadku technolog 
dokonać może korekty wcześniejszych założeń zmieniając 
materiały na bezpieczniejsze, lub wprowadzając do pro-
jektu pistolety lakiernicze o większej skuteczności aplikacji, 
pompę membranową lub system air-mix i zmniejszyć ilość 
rozpylonego lakieru w przestrzeni lakierni. Może także zwięk-
szyć projektowaną moc wentylacji, czy zamknąć częściowo 
obieg powietrza w lakierni, obniżając koszt ogrzewania, ale 
wprowadzając jednocześnie węgiel aktywowany do ochrony 
czystości tego powietrza.  Specjalista ds. ppoż. zapozna się 
z przebiegiem skorygowanego procesu, wyda pozytywną 
opinię i zmieni klasyfikację pomieszczeń lub oznaczenia 
stref na bardziej liberalne. Projektanci instalacji i architekt 
wprowadzą rozwiązania do obiektu, a inwestor  zaoszczędzi 
poważne kwoty na specjalnych instalacjach wentylatorach, 
czy systemach gaśniczych.  

Czy to uczciwe i bezpieczne?  Pod każdym z tych rozwiązań 
podpisują się specjaliści z uprawnieniami i na pewno nie wy-
dadzą pozytywnej opinii dla wadliwych rozwiązań, pamiętając 

o spoczywającej na nich odpowiedzialności karnej w przy-
padku nieszczęścia.  Dla inwestora natomiast najistotniejsze 
jest to, że podważenie wydanej opinii i klasyfikacji wymaga 
kontr analizy wykazującej jakieś błędy, czy nieścisłości w 
przyjętych założeniach. Samo stwierdzenie przez instytucję 
kontrolną np. PIP, lub  PSPOŻ,  że lakiernia ma złą klasyfikację i 
ich zdaniem jest zagrożona wybuchem, lub jest w niej strefa 
0, a nie strefa 2 pozostaje opinią bez znaczenia.   Za wydaną  
wcześniej klasyfikacją stoi wnikliwa analiza z przytoczonymi 
dowodami obliczeniowym podstawą prawną przykładami 
normami i uprawnieniami kilku specjalistów. Z drugiej strony 
sporu - wieloletnie doświadczenie kontrolne urzędników. Nie 
trudno wyobrazić sobie jak łatwe jest obalenie przytaczanych 
opinii i prostych argumentów, gdy dysponuje się odpowied-
nim materiałem analitycznym dla konkretnej lokalizacji 
lakierni, stosowanych materiałów, zakupionych urządzeń ze 
zgodnością ich typu i modelu.  

Jeżeli konieczne są szersze informacje dotyczące zabez-
pieczeń ppoż. w budowanych lub adoptowanych lakierniach, 
a także wskazanie wymaganych certyfikatów i atestów dla 
urządzeń i instalacji – proszę o kierowanie pytań na adres e-
mail  projekter@projekter.pl.  W pilnych przypadkach proszę 
o kontakt telefoniczny pod nr. 601 221 760.

Robert Grzywaczwski  
PROJEKTER GROUP

NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   
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Mirosław Rutkowski

Polacy na rajdowych trasach
PO

LA
CY

 NA
 RA

JD
OW

YC
H T

RA
SA

CH
    P

OL
AC

Y N
A R

AJ
DO

W
YC

H T
RA

SA
CH

    P
OL

AC
Y N

A R
AJ

DO
W

YC
H T

RA
SA

CH
    P

OL
AC

Y N
A R

AJ
DO

W
YC

H T
RA

SA
CH

    P
OL

AC
Y N

A R
AJ

DO
W

YC
H T

RA
SA

CH
    P

OL
AC

Y N
A R

AJ
DO

W
YC

H T
RA

SA
CH

     P
OL

AC
Y 

Od kilku lat w rywalizacji o mistrzostwo świata w 
rajdach samochodowych liczą się jedynie dwa zespoły. 
Regularnie wygrywa Citroën, Ford równie regularnie jest 
na drugim miejscu. Znacznie ciekawiej zapowiada się rywa-
lizacja w kategorii Super WRC, zwłaszcza że startuje w niej 
aktualny wicemistrz świata klasyfikacji Junior WRC - Michał 
Kościuszko.

Po udanym początku bieżącego sezonu w Rajdzie 
Szwecji prowadzenie objął Ford. W drugiej odsłonie 
tegorocznych mistrzostw świata, w Corona Rally Mexico 
na podium zameldowały się trzy załogi w konstrukcjach 
Citroëna. Jadący w fabrycznym zespole Sébastien Loeb 
i Daniel Elena, uzyskali dużą przewagę po drugim dniu 
rajdu i w ostatnim, niedzielnym etapie poprzestali na pil-
nowaniu pozycji. Było to ich czwarte z rzędu zwycięstwo 

w Rajdzie Meksyku. Oczy-
wiście Loeb objął pro-
wadzenie w klasyfikacji 
indywidualnej kierowców 
w rajdowych ristrzo-
stwach świata. Na drugim 
miejscu ukończyli Rajd 
Meksyku Petter Solberg i 

Phil Mills, jako trzecia finiszowała załoga Sébastien Ogier 
i Julien Ingrassia. Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen osią-
gnęli metę na czwartym miejscu, a ich koledzy z zespołu 
Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila zajęli piąte miejsce.  Po 
drugiej rundzie WRC przewaga zespołu Forda nad rywa-
lami zmalała do 6 punktów, tyle samo punktów traci do 
lidera klasyfikacji  Sébastiena Loeba Mikko Hirvonen.

Rajd Meksyku po-
wrócił do kalendarza 
po rocznej przerwie. 
Znaczne wysokości i śli-
skie szutrowe drogi to 
cechy charakterystyczne 
meksykańskiej rundy 
WRC, rozgrywanej w po-

bliżu miasta León, około 400 km na północny zachód od 
stolicy kraju, Mexico City.  Wysokości sięgające 2730 m 
n.p.m. oznaczają, że powietrze jest bardzo rozrzedzone, 
a silniki tracą w takich warunkach nawet do 30 procent 
mocy. Specyfika nawierzchni sprawia, że 
załogi startujące jako pierwsze 

tracą dużo czasu, jadąc po warstwie luźnego szutru i 
„oczyszczając” drogę rywalom. Na tym właśnie „poległ” 
pierwszego dnia zwycięzca Rajdu Szwecji. Na kolejnych 
etapach nie był w stanie odrobić strat do świetnie dys-
ponowanego Loeba.

Polacy na podium
Polska załoga ry-

walizująca w kategorii 
Super WRC, Michał 
Kościuszko i Maciek 
Szczepaniak w Fordzie 
Fiesta S2000 ruszyła 
na trasę z animuszem. 
Wygrali ze swoimi rywalami najwięcej odcinków specjal-
nych i już pierwszego dnia objęli wyraźne prowadzenie. 
Później jednak zaczęły się kłopoty techniczne. Polacy 
wygrali największą liczbę odcinków specjalnych podczas 
rajdu (Kościuszko – 9, Pons – 6, Prokop – 4).  Niestety 
dwukrotnie zawodnicy Dynamic World Rally Team zmu-
szeni byli do startu w systemie SupeRally z doliczoną karą 
za każdy nieprzejechany odcinek specjalny. Ostatecznie 
w Corona Rally Mexico zajęli trzecie miejsce, zdobywając 
tym samym 15 punktów w klasyfikacji Super WRC. Zwy-
ciężył Xavier Pons przed Martinem Prokopem.

- Świetne zakończenie bardzo trudnego dla nas raj-
du. Wygraliśmy większość odcinków specjalnych, jednak 
kłopoty techniczne uniemożliwiły nam wygranie w klasy-
fikacji Super WRC. Trzecie miejsce i podium, to naprawdę 
duży sukces i bardzo dobre rozpoczęcie sezonu. Dziękuję 
partnerom zespołu, dzięki którym ten start był możliwy 
oraz wszystkim kibicom na trasie i przed monitorami, 
którzy trzymali za nas kciuki i nas dopingowali. Pomimo 
kłopotów technicznych ukończyliśmy rajd. Jazda Fordem 
Fiesta S2000 jest dużą przyjemnością i z każdym kilome-
trem czuję się w nim coraz lepiej. Wygrane w Meksyku 
oesy dały mi bardzo cenne doświadczenie i z optymi-
zmem patrzę na start w kolejnym rajdzie – powiedział na 
mecie rajdu Michał Kościuszko.

Kolejnym rajdem, w którym w mistrzostwach świata 
wystartuje załoga Dynamic World Rally Team, będzie 
Rajd Jordanii rozgrywany w pierwszy weekend kwietnia.
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Bomba wybuchła nieco ponad rok temu w Stanach. Przy-
czyną kilku tragicznych wypadków miały być przyspieszające 
wbrew woli kierowcy Toyoty i Lexusy. W pierwszej wersji jako 
przyczynę wskazywano maty podłogowe, które miały powo-
dować zakleszczanie pedałów gazu, w kolejnych doniesieniach 
prasowych, również i hamulców. Potem okazało się, że wadliwa 
jest konstrukcja urządzenia pedału gazu. W Stanach Zjedno-
czonych do wizyty w serwisie wezwano trzy miliony posiada-
czy aut tej marki, kilka tygodni później okazało się, że tych 
samochodów jest o dwa miliony więcej. 

Akcja wymiany rzeczonych mat była szeroko komentowa-
nym wydarzeniem, media autorytatywnie stwierdziły, że taka 
naprawa niewiele daje. Kierownictwo Toyoty (tej amerykań-
skiej), jak to jest w zwyczaju, stanowczo zaprzeczało jakoby 
robili wadliwe, a już w ogóle nie do pomyślenia, niebezpieczne 
samochody. Kiedy sprawa nabrała rozpędu głos zabrał najgłów-
niejszy szef Toyoty. Prezes koncernu, Akio Toyoda, także jak to 
jest w zwyczaju – tyle że w Japonii, szczerze i z pokorą przy-
znał, że firma nabrała takiego tempa rozwoju, że nie nadążały 
za tym rozwojem procedury kontroli jakości i bezpieczeństwa. 
Zapewnił też, że samochody Toyoty są bezpieczne, a filozofia 
produkcji samochodów zawsze była i pozostanie podporząd-
kowana po pierwsze bezpieczeństwu, po drugie jakości i po 
trzecie ilości. A wszystkie samochody, w których może dojść 
do nieprawidłowej pracy pedału gazu, zostaną naprawione.

Technicznie problem jest błahy i może wystąpić sporadycz-
nie. Trudno sobie wyobrazić, aby mógł być przyczyną wypad-
ku, wszak kierowca ma pod nogą hamulec, a w ostateczności 
możliwość wyłączenia zapłonu. Ale według informacji zza oce-
anu w siedmiu poważnych wypadkach to właśnie niedoskona-

łość konstrukcyjna pedału gazu była powodem nieszczęścia. 
Na cenzurowanym znalazła się Toyota, pojawiły się też opinie, 
że właśnie nadszedł koniec nienagannej jakości samocho-
dów producentów japońskich. O niemal równie wielkiej akcji 
przywoławczej (niemal 5 mln samochodów) Forda – mówi się 
niewiele, również i GM ogłosił konieczność naprawy układu 
kierowniczego w 1 300 tysiącach samochodów. Badania uster-
kowości samochodów, w których amerykańscy producenci 
wypadają słabiej niż japońscy, nie cieszą się zainteresowaniem 
mediów amerykańskich. W miarę dyskretnie, choć z satysfak-
cją, amerykański przemysł motoryzacyjny poinformował o nie-
wielkim wzroście sprzedaży i jeszcze mniejszym ograniczaniu 
strat. Wielka Trójka (GM, Ford i Chrysler)po przyjęciu kroplówki 
wartej 25 mld dolarów zapewnia, jak to jest w zwyczaju, że 
dzięki nowej strategii, świetnemu zarządzaniu i znakomitym 
konstrukcjom samochodów widmo bankructwa zostało od-
dalone.

Inaczej rzecz ma się w Europie. Po kilkunastu sygnałach 
o zwiększonym oporze w operowaniu pedałem gazu, również 
i na Starym Kontynencie rozpoczęła się akcja przywoławcza. 
Naprawa trwa około pół godziny i, oczywiście, jest bezpłatna. 
W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku defektu rze-
czonego pedału, co nie zmienia faktu, że w ramach gwarancji 
zostanie on poprawiony. Wizerunek Toyoty nie ucierpiał tak 
bardzo jak w USA. Sądząc po liczbie sprzedanych samochodów 
informacje „o pedale”, jeśli wpłynęły, to nieznacznie na wyniki 
z pierwszych dwóch miesięcy. Najwięcej aut, niemal 6 tysięcy 
sprzedała Skoda, wiceliderem jest Fiat, następnie Toyota. Obie 
marki znalazły odpowiednio 4350 i 4320 nabywców. Sprzedaż 
Fiata zmalała o 28%, w  przypadku Toyoty spadek ma war-
tość nieco powyżej 12%. Oznacza to, że klienci niespecjalnie 
przejmują się katastroficznymi doniesieniami mediów i przy 
zakupie samochodu kierują się jego jakością, własnościami 
użytkowymi i ceną.

Kłopoty Toyoty i ratowanie się przed bankructwem Wiel-
kiej Trójki zbiegło się w czasie. Czy przypadkowo? Nie ma 
żadnych dowodów, że było inaczej. Japoński gigant stracił 
nieco klientów, bardzo dużo pieniędzy, i co dla p. Akido To-
yoty najważniejsze, zaufanie ludzi. Głównym powodem był 
niedopracowany detal konstrukcyjny, a konkurencja starannie 
to wykorzystała. Wiadomość o niedoskonałym elemencie To-
yoty stała się sensacją, bowiem przez dziesięciolecia japoński 
producent udowadniał, iż produkuje najmniej awaryjne i naj-
trwalsze samochody.

Tego rodzaju błędy zdarzają się wszystkim producentom 
samochodów, i będzie ich coraz więcej. W morderczym wy-
ścigu wymuszającym prezentowanie wciąż nowych i lepszych 
samochodów brakuje czasu na dokładne sprawdzenie każdego 
podzespołu. Co sześć lat każdy producent musi pokazać nowe 
auto, a co trzy lata je zmodernizować. Samochody stają się co-
raz bardziej skomplikowane i coraz bardziej awaryjne. I to jest 
jedyna, w gruncie rzeczy smutna, konkluzja z całej tej historii.

Mirosław Rutkowski

Kłopoty Toyoty

Od kilku miesięcy przez świat przetacza się medialny walec niszczący wi-
zerunek Toyoty. Zgodnym chórem nad największym światowym producentem 
samochodów lamentują wszystkie media, jako taki umiar zachowują jedynie 
dziennikarze zajmujący się motoryzacją na co dzień.
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Miłośnicy motoryzacji niech się nie martwią: tytuł może mylić. 
Zatem już na wstępie warto wyjaśnić, że nie chodzi tu bynajmniej o 
przyjazne środowisku paliwo z kompostu ani wyjazdy na zieloną traw-
kę. Eco-driving to idea ekonomicznej i bezpiecznej jazdy samocho-
dem, która narodziła się ok. 10 lat temu w Finlandii i Szwajcarii. Szybko 
podchwycili ją też nasi zachodni sąsiedzi, którzy lubią wszystko opty-
malizować - a szczególnie wydatki. Filozofia eco-drivingu skupiająca 
się głównie na oszczędności prowadzi do mniejszego zużycia paliwa a 
w konsekwencji także do mniejszego zatrucia środowiska naturalnego 
poprzez redukcję emisji CO2. Mimo to, „eko” w tym przypadku to 
bardziej ekonomia niż ekologia.

 Ekojazda czyli jak płacić mniej
 Jeszcze do niedawna wydawało się, że koszty paliwa można 

ograniczyć jedynie mniej jeżdżąc. Dzięki eco-drivingowi wiadomo już, 
że to nieprawda. Kluczem do sukcesu (czyli oszczędności paliwa i pie-
niędzy) jest spokojna i zrównoważona jazda. Spokojna wcale  nie zna-
czy wolna. Chodzi o optymalne zarządzanie energią pojazdu, unikanie 
strat podczas zbędnego hamowania i przyspieszania. Krótko mówiąc: 
należy unikać jazdy szarpanej i częstych zmian tempa. Ciężka to sztu-
ka i próba charakteru, szczególnie dla kierowców poruszających się 
po polskich drogach ale warto spróbować, bo ekojazda daje wymierne 
korzyści.

 Złote reguły ekojeźdźcy
 Tak jak w przypadku każdej filozofii, tak i i ekojazda kieruję 

się pewnymi zasadami. W zależności od ekspertów, zmienia się tylko 
liczba wskazówek. My publikujemy obszerniejszą listę reguł, dzięki 
którym łatwiej stać się ekojeźdźcą.

1. Jedź na najwyższym możliwym biegu i przy najniższych 
możliwych obrotach.

2. Włączaj wyższy bieg najpóźniej po osiągnięciu 2500 obr./
min. W silniku benzynowym lub 2000 obr./min w silniku 
wysokoprężnym.

3. Przyspieszaj, jeśli warunki na to pozwalają, dynamicznie 
wciskając pedał gazu.

4. Nie jedź na luzie, jeśli planujesz zatrzymanie lub spowolnie-
nie ruchu. Tocz się na biegu bez naciskania pedału gazu.

5. Uruchamiaj silnik bez dodawania gazu.
6. Ruszaj od razu, nie rozgrzewaj samochodu na postoju.
7. Wyłączaj silnik, jeśli przewidujesz, że zatrzymanie potrwa 

dłużej niż 30 sekund.
8. Wyłączaj zbędne odbiorniki prądu, klimatyzacji używaj z 

umiarem.
9. Bądź przewidujący, unikaj zbędnych przyspieszeń i hamo-

wań.
10. Unikaj zbędnego obciążania auta.
11. Ograniczaj opory toczenia i aerodynamiczne, dbaj o właści-

we ciśnienie w oponach i stan techniczny całego auta.
12. Zaplanuj podróż, wybierz trasę gwarantującą płynną jazdę 

bez korków. Unikaj jazdy na dystansie krótszym niż 4 km.

 Od szczegółu do ogółu
 Aby lepiej zrozumieć mechanizm oszczędnej, a przy okazji tak-

że bezpieczniejszej jazdy warto kilku regułom przyjrzeć się nieco bliżej.
Opony - niedoceniany przez wielu kierowców jest  wpływ ogu-

mienia na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Utrzymanie opon w odpo-
wiednim stanie technicznym to jedno, druga ważna rzecz to kontrola 

ciśnienia w oponach. Zbyt małe ciśnienie jest nie tylko niebezpieczne 
ale powoduje większe opory toczenia. Zaledwie 10 procent ubytku 
ciśnienia powoduje nawet o 8 procent większe spalanie.

Jazda na luzie - stosowanie obecnie tej techniki jazdy mija się z 
celem. Współcześnie produkowane samochody palą najmniej paliwa 
podczas hamowania silnikiem, a nie podczas jazdy na luzie. Poza tym, 
dużo bezpieczniej jest jechać w włączonym biegiem bez dodawania 
gazu, niż samochodem wysprzęglonym, który jest niesterowany i 
niestabilny.

Aerodynamika -  jeśli nie jesteśmy projektantami własnego auta, 
to wpływ na aerodynamikę mamy niewielki ale można uniknąć kilku 
błędów zapoznając się nieco z teorią. 

Według wzoru, opór aerodynamiczny rośnie z kwadratem pręd-
kości, co przy zmianie z 50 do 100 km/h spowoduje czterokrotny 
wzrost oporu. Otwarte szyby, wystające na zewnątrz przedmioty itp. 
także zwiększają opór a zatem i spalanie. Jeśli więc to możliwe, cały ba-
gaż najlepiej chować do środka auta a  przewożąc rowery umieszczać 
je za samochodem, a nie np. na dachu.

Obroty - pamiętając, że im wyższe obroty, tym większe spalanie 
należy odpowiednio dostosować pracę silnika do sytuacji na drodze. 
Podczas przyspieszania silnik powinien chodzić na wyższych obrotach, 
niż np. podczas zjeżdżania ze wzniesienia. 

Hamowanie/przyspieszanie – nie chodzi o to by jeździć wolno ale 
rozsądnie a przede wszystkim płynnie. Rozpędzenie pojazdu wymaga 
dużo większej energii niż utrzymanie stałej prędkości. Jazda szarpana, 
szczególnie po mieście, kiedy tuż przed dojazdem do skrzyżowania 
wyprzedzamy  auto przed nami, po to tylko, żeby jako pierwsi stanąć 
przed światłami nie jest ani rozsądna, ani tym bardziej ekonomiczna. 

 Prosty rachunek
 Czas na konkrety. Liczby nie kłamią a te są następujące: sto-

sując zasady ekojazdy można zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 3 litry 
na 100 km. W skali roku daje to ogromne oszczędności, szczególnie 
w firmach, gdzie do dyspozycji jest flota kilku lub kilkunastu samo-
chodów. Specjaliści wyliczyli, że przy 20 firmowych autach ze średnim 
przebiegiem rocznym 50 tys. km, zużywających 8 litrów benzyny na 
100 przejechanych kilometrów oszczędna jazda pozwala zatrzymać w 
kasie ok. 35 tysięcy zł.

Poza oczywistą zmianą w portfelu, inna korzyścią jest mniejsze 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Gdyby udało się przekonać 
większą rzeszę kierowców do ekojazdy, można by wyraźnie ograniczyć 
efekt cieplarniany, nawet o 25 procent.  Dodatkowo płynna jazda jest 
bezpieczniejsza, więc wdrożenie eco-drivingu to oszczędność na 
naprawach itp.

Wydaje się więc, że wszystkim powinno zależeć na tym, by idea 
ekojazdy była powszechna ale tak nie jest. W Polsce nadal ponad połowa 
kierowców nie wie, po co i jak stosować zasady ekonomicznej jazdy sa-
mochodem. Także wśród tych, którzy je znają, panuje często przekona-
nie, że korzyści są niewspółmierne do ograniczeń. Faktem jest bowiem, 
że wzorcowy wyznawca ekojazdy musi być zdyscyplinowany a przede 
wszystkim na początek pozbyć się starych nawyków. Z tym jak wiadomo 
jest najtrudniej, bo przyzwyczajenie to druga natura człowieka, jednak 
w przypadku  eco-drivingu  z pewnością warto je zmienić.

Na szczęście także w Polsce powstaje coraz więcej szkół, które 
w przystępny a przede wszystkim praktyczny  sposób uczą ekojazdy. 
Opłaca się z tej nauki skorzystać.  jb 

Eco- driving
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Nowa marka   Sea-Line®

78-120 Gościno
Ząbrowo 14A

+48 094 351 23 94 

info@sea-line.eu
www.sea-line.eu

W 2009 roku firma Troton wprowadziła 
na rynek markę Sea-Line® – serię produktów 
przeznaczonych do budowy i naprawy łodzi. 
Debiut na polskim rynku miał miejsce podczas 
warszawskich targów Wiatr i Woda, produkty 
zostały tez pokazane na targach żeglarskich w 
Gdańsku oraz podczas poznańskiego Boatshow. 
Ukoronowaniem wysiłku było przyznanie firmie 
Troton głównej nagrody w konkursie Polski Suk-
ces. Również prezentacja Sea-Line® na targach 
Hamburgu i Boots w Dusseldorf spotkała się z 
pozytywna oceną i przyjęciem nowości na ryn-
ku niemieckim.  

Trzonem wprowadzonej linii szkutniczej są 
zestawy naprawcze oraz szpachlówki epoksy-
dowe, o których pojawiło się wiele przychylnych 
recenzji – miedzy innymi – w popularnym i 
obiektywnym miesięczniku Żagle. 

Wraz z początkiem roku 2010 do linii Sea-
Line® dołączyła seria specjalistycznych podkła-
dów epoksydowych: 

- lekki podkład epoksydowy do laminatów 
zwiększający przyczepność, a także posia-
dający właściwości antyosmotyczne

- bezrozpuszczalnikowy podkład HS anty-
osmotyczny, służący również do naprawy 
spęcherzeń 

- podkład antykorozyjny do stali i aluminium
- podkład gruntujący drewno

Podkłady charakteryzują się dużą łatwością 
mieszania składników, komfortową aplikacją, 
bardzo dobrą rozlewnością dająca doskonałe 
wykończenie, wysoką tiksotropią (malowanie 
bez efektu ściekania farby z pionowych po-
wierzchni). Firma Troton zadbała również o 
komfort użytkownika poprzez odpowiednie 
opakowanie podkładów – w puszkach pozo-
stawiono miejsce na wymieszanie składników, 
dołączono kubek z podziałką ułatwiający do-
zowanie składników, a przelewanie utwardzacza 
jest prostsze dzięki puszce z korkiem.

W roku 2010 oprócz prezentacji produktów 
podczas imprez branżowych w Warszawie, 
Gdańsku, Szczecinie czy Hamburgu i Amsterda-
mie, Sea-Line® wspiera niezwykłą wyprawę Mar-
cina Gienieczko. Znany podróżnik planuje poko-
nać legendarną trasę regat Sydney – Hobart 
kajakiem który został zbudowany w oparciu o 
szpachlówki epoksydowe Sea-Line®. Osobom 
zainteresowanym projektem polecamy artykuł 
„Niemożliwe nie istnieje” w bieżącym numerze 
„Lakiernika”.

Paweł Ryżewski 
Farby Jachtowe CMS 

prezentuje markę 
Sea-Line 

podczas targów 
Wiatr i Woda 2010

Prezentacja Sea-Line podczas targów 
w Hamburgu 2009
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Niemożliwe nie istnieje

W 2009 roku wprowadzilismy na 
rynek serie produków do budowy oraz 
napraw łodzi Sea-Line. Uzyskały one 
dobrą opinię wśród naszych klientów: 
szkutników oraz użytkowników łódek i 
jachtów. Do budowy Ostatniego Mohika-
nina -  łódki Marcina Gienieczki zostały 
użyte produkty naszej marki. Wierzymy, 
że w ten sposób pomożemy w realizacji 
tego niezwykłego przedsięwzięcia jed-
nocześnie zdobywając kolejne doświad-
czenia potrzebne dla realizacji naszego 
głównego celu - zadowolenia klientów 
używających wyrobów marki Sea-Line.

Losy wyprawy Marcina Gienieczki 
oraz relacje z trasy Sydney - Hobart 
czytelnicy Lakiernika będą mogli śledzić 
w kolejnych numerach.  

Joanna Janiak
Sea-Line manager

Po zrealizowaniu ekspedycji Trójbój 
- trzy wyprawy na Północ o rożnej formie 
eksploracji: Spływ rzeką Ponoj oraz opły-
niecie dmuchanym kajakiem południowej 
części Półwyspu Kolskiego, przejściu gór 
Mackenzie w Kanadzie oraz przejściu 600 
km rzeką Kołyma na Syberii w mrozie do 
minus 50 stopni postanowiłem zrobić 
inny Trójbój. Tym razem obrałem za cel 
gorące Południe. Gdzie wiatr i woda są 
największymi przeciwnikami. Po 12 latach 
intensywnej współpracy Philips Polska sta-
je się moim głównym i strategicznym oraz 
tytularnym sponsorem całej ekspedycji.

15 maja wyjeżdżam do Australii w celu 
zrealizowania jednego z najbardziej śmia-
łych projektów mojego życia. Powiązanie 
eksploracji ze sztuka przetrwania na pu-
styni oraz wyczynu na morzu. Wszystko 
o własnych siłach. Rozpoczynam 20 maja 
w Darwin(pół Australia) skąd zmierzam 
przejechać rowerem górskim 3 tys km do 
osady aborygeńskiej Newman. Stamtąd 
wynajęty helikopter przerzuci mój rower 
do Alice Springs. Druga strona Pustyni 
Gibsona. Jednocześnie pilot dostarczy 
wodę na szlak

Ja zamierzam wędrować 1000 km pie-
szo przez pustynie Gibsona około 50-60 
dni ciapnąć za sobą specjalnie skonstru-
owany wózek wraz z całym dobytkiem. 
Wózek był również wsparciem w trakcie 
przeprawy przez Pustynie Gibsona dla 
znanego podróżnika Marka Kamińskiego. 
To stalowa ,spawana konstrukcja. Aby 
uzyskać jak najniższą wagę wykorzysta-
łem rury cienkościenne. Zrezygnowałem 

z elementów aluminiowych ponieważ 
tylko nieznacznie zmniejszyłyby wagę a 
zdecydowanie osłabiły konstrukcje. Ma 
koła 26 cali takie jak w rowerze górskim 
ze wzmacnianymi obręczami przeznaczo-
nymi do dużych obciążeń. Tak zawieszona 
konstrukcja pozwoli min na swobodne 
omijanie wystających z ziemi kamieni lub 
korzeni .Przede wszystkim dzięki tej ryk-
szy mogę zabrać więcej żywność. Później 
znowu wsiadam na swój rower. Naciskam 
na pedał i po przejechaniu kolejnych 3 tyś 
km przez Australię mam zamiar dotrzeć 
do Sydney. Stamtąd rozpocznę najtrud-
niejszy etap swojej ekspedycji. Chcę o 
własnych siłach zmierzyć się z legendarną 
trasa regat Sydney - Hobart. 

- W tej nazwie jest coś co nie daje 
żeglarzowi żyć spokojnie. Sama nazwa jest 
kusząca mówi inż. Bartosz Puchowski z 
firmy Cree Yacht design Studio, który pro-
jektuje i nadzoruje budowę ,,kosmiczne-
go” kajaka, który ma zamiar przemierzyć 
słynną Cieśninę Bassa w Australii.

– Cieśnina Bassa jest dla żeglarzy jak 
K2 dla himalaistów. Jest to najgroźniejszy 
rejon przez który przebiegają regaty. Miej-
scowi nazywają ją ,,czarna dziurą”. Może 
wchłonąć wszystko. Przez cieśninę prze-
biega prąd z zachodu na wschód. Zderza 
się on z podążającym wzdłuż wybrzeża 
drugim prądem, który pędzi rezultacie 
Sydney. W rezultacie te wody są bardzo 
nie spokojne. Cieśnina ma 50 metrów głę-
bokości i płytki ocean czyni zmienne wody 
jeszcze bardziej wzburzone. To totalny 
extreme!

Trening na morzu
Na samym początku postanowiłem, że 

będąc w Polsce po raz pierwszy od wielu 
lat w okresie wakacyjnym (zazwyczaj lipiec 
i sierpień spływałem rzekami Kanady) , 
będę zawzięcie trenował. W miarę możli-
wości zrzucałem kajak , którego woziłem 
na dachu auta przez 3 miesiące na plaże 
w Gdyni Orłowo. W miedzyczasie ukoń-
czyłem w Wyższej Akademii Morskiej kurs 
w indywidualnych technik ratunkowych 
na morzu w zakresie bezpieczeństwa. 
Dariusz Urbanowicz dziennikarz Radia 
Pin i uczestnik regat Sydney-Hobart z 
2001 jako ginder grota na łódce Bols po-
wiedział, że Australijczycy taki cercefikat 
wymagają. Bynajmniej w regatach. Z racji 
takiej, że interesuje się sztuka przetrwa-
nia w rożnych żywiołach chodziłem na 
wykłady a w praktyce skakałem do trawy 
ratunkowej w basenie portu Gdynia. Prze-
wędrowałem Saharę w Północnej Mali 750 
km z Timbuktu do kopalni soli w Tuadeni. 
Cel to nie tylko sprawdzenie siebie w tych 
ekstremalnych warunkach na Południu to 
również solidne przygotowanie do przej-
ścia solowego Pustyni Gibsona w środko-
wej Australii.

Zmagania na Bałtyku
W ramach przygotowań również po-

stanowiłem, że odbędę rejs kajakiem na 
trasie: Szczecin-Sopot. Trasę podzieliłem 
na etapy: Dzienne wiosłowanie 10 godzin 
z przerw na posiłek. Razem trasa wynosi 
około 456 do 485km.
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Długość całkowita - 7,0 m
Szerokość całkowita - 2,2 m
Szerokość głównego kadłuba 0,8 m
Masa całkowita - 250 kg

Technologia Budowy:
Główny kadłub zostanie zbudowany z 
dwóch form – kadłub oraz pokład. W 
części dziobowej z zewnętrznym kołnie-
rzem klejonym, w śródokręciu i części 
rufowej wewnętrzny kołnierz klejony. 
Wszystko zostanie wykonane w tech-
nologii infuzji z kompozytu epoxydowo 
węglowego na przekładce.
Boczne pływaki wykonane z jednej for-
my z wewnętrznymi kołnierzami, pokła-
dy będą płaskie. Wszystko wykonane 
identycznie jak kadłub.

Belka poprzeczna zostanie zrobiona w 
technologii on-off na bazie kompozytu 
epoxydowo węglowego. 
Dane do form:
Kadłub 11 m2 obie formy z kołnierzami, 
z czego 6m2 to powierzchnia kadłuba, 4 
m2 to powierzchnie w pełni rozwijalne z 
małym promieniem gięcia.
Boczne pływaki 1,5m2 formy kołnie-
rzami.
Belka poprzeczna 2,8m2

Ponieważ będzie to forma jednorazowa, 
nie ma konieczności budowania bardzo 
grubej konstrukcji z rozbudowanymi 
usztywnieniami. W celu zachowania 
kształtu formy zaleca się zastosowanie 
systemu formierskiego Fastlam 4000 
i zbudowanie monolitycznej formy o 
grubości 8-10mm

Projekt łódki Ostatni Mohikanin dla Marcina Gienieczko

Agencja Perdido - expeditions
www.gienieczko.pl

www.zewpolnocy.com
mobile: + 48 604 659 858

Sydney – Hobart- to jest praw-
dziwe życiowe No Limits!

Inż. Bartosz Puchowski z firymy Cree 
Yacht design studio zainteresował się 
moim ostatnim morskim etapem w Au-
stralii. Postanowił ,że pomorze mi stwo-
rzyć taki kajak, który będzie miał szansę 
zmierzyć się z legendarną trasą Sydney-
Hobart. Natasza Caban, moja koleżanka, 
która kończy rejs dookoła świta napisała 
maila: Marcin nie płyń! To wariactwo. Z 
kolej mój serdeczny kolega z którym nie 
jedno piwo wypiłem Sławek Skalmierski z 
załogi jachtu ,,Stary” komentuje to w inny 
sposób. -To wygwizdowie, będziesz miał 
przerąbane na całej trasie. Lecz czasami 
trzeba sprostać temu co wydaje się nam 
wszystkim nie możliwe. Będzie to 1200 
km płynięcia wzdłuż wybrzeża Australii 
poza falą przybojowa. Noclegi w kajaku 
i na plaży oraz na wyspach w cieśninie 
Bassa. Nad całym trawersem Australii oraz 
tym ostatnim etapem pracuje sztab ludzi. 
To nie jest jak się wszystkim wydaje ,że 
to całkowicie samotna wyprawa. Może 
fizycznie tak ale w trakcie organizacji nie 
działam w osamotnieniu. To wyzwanie dla 
każdego kto zaangażował się w projekt`. 

Firma Philips Polska która wspiera 
moje pomysły ekspedycje od 12 lat tym 
razem postanowiła wziąć całkowicie na 
swoje barki finansowanie projektu. Zo-
stała tym samym sponsorem tytularnym, 
strategicznym całej ekspedycji. Pan prezes 
Marek Huzarewicz, który swoja drogą jest 
zapalanym i dobrym żeglarzem zawsze w 
rozmowie ze mną czuł moja pasje. Razem 
z działem marketingu zaangażował się w 
projekt. - To duże wyzwanie nie tylko dla 
Marcina ale i dla Philips Polska. Tak jak Mar-
cin tak samo my chcemy zdobywać świat- 
twierdzi prezes. Również prezes Polmot 
Warfama Stanisław Kulas wspiera moje 
wyprawy. Zainteresowany wsparciem 
jest również inny prezes niegdyś Philipsa 
w Kętrzynie teraz pełniący role prezesa 

Elektrociepłowni w Ostrołęce należącej do 
grupy Energia Ryszard Niedziółka.

Jako ze należę do zawodowej grupy 
Alpinus Expedition Team razem z firma 
oudrowa będziemy toczyli intęsywne 
przygotowania do ekspedycji.

Znani australijscy kajakarze oceanicz-
ni James Castrission oraz Justin Jones: 
którzy przepłynęli podobną jednostką co 
ja buduje kajakiem z Sydney do Nowej 
Zelandii (www.crossingtheditch.com.au), a 
wcześniej przez cieśninę Bassa pomagają 
opracować trasę przepłynięcia samej cie-
śniny Bassa.

Teraz kiedy tak siedzę i patrzę w sztor-
mowe dni Bałtyku nie mogę uwierzyć, że 
mój poziom eksploracji urósł do tego 
stopnia, że nie jeżdżę z plecakiem ale bu-
duje ,,kosmiczny” kajak. Zaczynałem swoje 
życie w ,,biegu” w 1997 roku od wyprawy 
dookoła Polski mając 19 lat. Teraz mnie 
kolega spytał. Czy to jest w ogóle możliwe 
zrealizować tak wszechstronną ekspedy-
cje w jednym ciągu? Wybitna postać w 
himalaizmie Reinhold Messner, kiedy zapy-
tano go jak się czuje po zdobyciu Evere-
stu bez tlenu. Stwierdził. -Teraz wiem ,że 
nie możliwe nie istnieje. Bez zagrożenia 
śmiercią nie ma przygody- wyjaśnił. Ale 
nie możliwe nie istnieje! Trzeba napierać 
aby czuć życie we wszystkim co się robi.

Marcin Gienieczko
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Sklep Żeglarski Kada Plus ul. Dąbrowskiego 158a Poznań 0 61 847 45 55 www.kadaplus.pl
Hurtownia Żeglarska Aura ul. Przestrzenna 13 Szczecin 0 91 461 39 92 www.aura.szczecin.pl

Farby Jachtowe CMS Sp. z o.o. ul. Przestrzenna 3 Szczecin 0 91 431 43 00 www.farbyjachtowe.pl
Hobby Wrocław ul. Nyska 59/61 Wrocław 0 71 363 27 01 www.sklepyzeglarskie.pl

Hobby Poznań Węglowa 1/3 Poznań 0 61 866 84 41 www.hobby.poznan.pl
Sklep Żeglarski Raksa Al. Wojska Polskiego 80 Olsztyn 0 89 527 19 18 www.raksa.com.pl
Sklep Żeglarski Szekla ul. Kowalska 3 Mikołajki 0 87 421 57 03 www.osprzetzeglarski.eu

Bakista ul. Artylerzystów 4 Lębork 0 59 863 74 00 www.bakista.pl
Clipper Al.Jana Pawła II 11 Gdynia 0 58 661-60-85 www.clipper.gd.pl

JASSKOR ul. Lindleya 16 Warszawa 0 22 621 30 07 www.jasskor.com.pl
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
1A) składnik lakieru, w parze z rozcieńczalnikiem, 1Q) obcho-

dzi imieniny 24 grudnia, 3P) populanie o karetce reanimacyjnej, 
4A) święto plonów, 4I) wydaje wyroki, 6G) na przykład zakup kabi-
ny lakierniczej lub budowa nowej hali, 6R) drapieżna ryba słodko-
wodna, 8P) duża drapieżna jaszczurka, 9A) rodzaj wymiany ciepła, 
inny niż przenikanie, 9K) ssak lub tkanina na wytworny strój, 11D) 
inaczej rezultat, 11K) inaczej wirnik, 13D) gwar, szum, 13K) gaz, 
stosowany do spawania, 13Q) na niej zważysz składniki lakieru, 
16C) wyrób garmażeryjny z kaszy i krwi zwierzęcej, 16M) dział 
mechaniki, uczy o odkształceniach.

Pionowo
A1) …starych ran nikomu niepotrzebne, C1) inaczej konfuzor, 

C8) aktor ale nie używa głosu, D13) np. warsztatowa, E8) duża pę-
kata beczka, F3) miara powierzchni gruntu, G6) tajna obserwacja 
lub nadzór, I4) niewielki teren zieleni, K4) urządzenie do oczysz-
czania lub rozdzielania cieczy, L1) płynie przez Egipt, M5) materiał 
wybuchowy, N1) okrywa pień drzewa, O11) może być leśne a w 
legendach złote, P2) lakier, ostatnia warstwa powłoki nawierzch-
niowej, Q11) dziedzina czyjejś działalności lub ziemia uprawna, R1) 
droga w lesie, T6) naginanie lub przeinaczanie faktów.

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 78-120 Gościno 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylo-
sowaliśmy 5 osób, które otrzymały upominki od firmy 
TROTON:

1. Waldemar Pacek 
2. Andrzej Łucyński 
3. Bartłomiej Wiśniewski 
4. Zbigniew Gębuś 
5. Dawid Kierepka

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

10 0sób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma najnowsze wy-
danie książki Lakiernictwo samocho-
dowe Grażyny Sobierajskiej i Zbignie-
wa Neumanna.

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.
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TECZKA LAKIERNIKA
Wymagania prawne, obowiązujące procedury i gotowe do 
wykorzystania dokumenty -  przygotowanie do kontroli:

§ Państwowej Inspekcji Pracy,
§ Państwowej Straży Pożarnej,
§ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Solidne podstawy merytoryczne wynikające z aktualnych 
aktów prawnych dotyczących działalności autoserwisów 
i lakierni

Ponad 40 gotowych do wykorzystania dokumentów w 
tym:  Instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, dokumen-
tacja wypadkowa, instrukcja ppoż., zestawienie informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat (zgodnie z wymogami obowiązującymi od 1 lipca 
2009) i inne formularze

Wszystkie dokumenty do edycji i wydrukowania 
– na dołączonej do teczki płycie CD

Zamów już dziś i przygotuj się do kontroli
- miej pewność, że wypełniasz aktualne obowiązki wynikające z prawa!

Miejsce na pieczątkę firmową ………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

Tak, zamawiam …… egzemplarzy Teczki Lakiernika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Troton Sp. z o.o.  (Wydawcę czasopisma Lakiernik) 
z siedzibą w celach realizacji niniejszego  zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Troton i czasopisma 
Lakiernik. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne.

Dane do wysyłki 
(proszę wypełnić jeśli są inne niż dane do faktury):

……………………………...…………………
Nazwa firmy lub imię i nazwisko

……………………………………………...…
Miejscowość i kod pocztowy

……………………………………………...…
Ulica i numer domu/lokalu

………………………………………………...
Nr telefonu/fax
  
………………………………………………...
Adres e-mail

UWAGA! 
Wypełniony kupon zamówienia 
proszę przesłać:
Pocztą na adres: 
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14 A
lub faxem na nr: 
+48 94 35 126 22
lub via e-mail na adres: 
troton@troton.com.pl

Dane do faktury

………………………………………………...
Imię i Nazwisko zamawiającego

………………………………………………...
Nazwa firmy 

…………………………………………….…..
Miejscowość i kod pocztowy 

………………………………………………...
Ulica i numer domu/lokalu 

………………………………………………...
NIP 

………………………………………………....
Nr telefonu/fax, adres -mail  

TECZKA LAKIERNIKA
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………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

CZY ZNASZ SEKRET 
BURSZTYNOWEJ SZPACHLÓWKI?

Biura Handlowe

Gliwice
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 032 235 60 23
gliwice@troton.com.pl

Poznań
ul. Starołęcka 193
61-341 Poznań
tel. 061 88 70 052
poznan@troton.com.pl

Warszawa
ul. Gen. J.Hallera 2a, 
Kobyłka 05-230
tel./fax 022 678 89 21
warszawa@troton.com.pl

Przedstawiciele:

Gliwice
Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Poznań
Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa
Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk
Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków
Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Materiały lakiernicze

Siedziba

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl


