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Zostań naszym fanem 
Zapraszamy 
www.facebook.com/
pages/Wydawnictwo
-Lakiernik/
155638334466694

Targi Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu 12- 15 maja 2011. 

W trakcie majowej edycji targów 
nie zabraknie naszego pisma. Tym ra-
zem nasi czytelnicy mogą nas znaleźć 
w pawilonie 5 na stanowisku Grupy 
Szkoleniowej Motoryzacji, której pa-
tronują trzy znane w branży motory-
zacyjnej firmy: bydgoski Herkules, zaj-
mujący się wyposażeniem warsztatów 
Werther oraz podkołobrzeski Troton. 
Wszyscy odwiedzający nasze stoisko 
będą mieli okazję otrzymać najnow-
szy numer Lakiernika a także niektóre 
z dostępnych  numerów archiwalnych. 
Specjalną atrakcję będzie stanowiła 
premiera wydania dwóch poradników 

dla branży motoryzacyjnej – „Porad-
nika blacharza” i „Poradnika lakiernika”  
autorstwa Bogusława Raatza. Będzie 
można nie tylko kupić obie książki ale i 
osobiście zadać pytania jej autorowi. 

 
Osoby pragnące zapoznać się z 

pełną ofertą narzędzi, urządzeń i ma-
teriałów wykorzystywanych w różne-
go typu warsztatach samochodowych 
powinny być obecne w dniach 12-15 
maja na Targach  Techniki Motory-
zacyjnej. Ostatnia edycja wydarzenia 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. W 2009 ponad 22 tysiące 
fachowców z branży motoryzacyjnej 
oraz miłośników czterech kółek poja-
wiło się w Poznaniu.

Majowe targi to jedna z najważniejszych imprez w branży motoryzacyjnej w 
Polsce. Skierowane do profesjonalistów, gromadzą tysiące fachowców oraz 

setki firm z kilkunastu państw Europy. Poza możliwością odwiedzenia ekspozycji 
wystawców, wszyscy zainteresowani podczas czterech dni targów będą mieli oka-
zję na specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach zapoznać się z tajnikami pracy 
ekspertów w swoich dziedzinach.

TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

LAKIERNIK
Szukajcie nas w pawilonie 5 

na stoisku Grupy Szkoleniowej Motoryzacji  

Majowe spotkanie 
branży motoryzacyjnej 

w Poznaniu

Kaczka Mandarynka 

Po Wojaczku,  
muzyczna obsesja 

Wysokość stawki 
za RBG – oblicz 

samodzielnie 

Dobór kolorów 
lakierów wodoroz-

cieńczalnych

Lakierowanie 
tworzyw sztucznych 

Powietrze w lakierni 
samochodowej

Naprawy poszycia 
karoserii

Szansa dla 
talentów

Czas na farby 
antyporostowe
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Tegoroczna edycja targów Techniki Motoryzacyjnej w Pozna-
niu odbędzie się w dniach 12 do 15 maja. Inaugurację działal-
ności zapowiedziała GSM czyli Grupa Szkoleniowa Motoryzacji 
powołana przez trzy znane od wielu lat i aktywnie działające na 
rynku motoryzacyjnym firmy. Firmy te to TROTON, WERTHER oraz 
HERKULES. 

Grupa Szkoleniowa Motoryzacji to kompleksowa odpowiedź 
na potrzeby rynku zaplecza motoryzacji w Polsce. Obejmuje 
szereg działań związanych ze szkoleniem i wprowadzaniem 
nowoczesnych technologii naprawczych, diagnostycznych 
oraz obsługowych. Zakres dziedzin reprezentowanych przez 
wszystkie te firmy gwarantuje bardzo szeroką ofertę przezna-
czoną dla większości uczestników rynku napraw, diagnostyki i 

serwisowania  pojazdów w Polsce. 
W trakcie TTM 2011 będzie 

można zapoznać się z 
ofertą szkoleniową 

oraz aktualnie 
wdrażanymi roz-
wiązaniami tech-
nologicznymi dla 
warsztatów sa-
mochodowych. 
Organizatorzy 

p r z y g o t o w a l i 
atrakcyjne pokazy 

oraz prezentacje 
multimedialne po-

łączone z prelekcjami 

oraz wymianą doświadczeń. Nie zabraknie również możliwości 
uzyskania informacji o oferowanych szkoleniach w sezonie 
2011/2012, które dla odwiedzających stoisko GSM oferowa-
ne będą na specjalnych, dogodnych warunkach. Przykładowe 
szkolenia oferowane przez GSM:

Przykładowe szkolenia w sezonie 2011/2012
- Obsługa klimatyzacji samochodowej (stopnie: I, II i III)
- Naprawa panelowa karoserii (stopnie: I, II i III)
- Pomiar geometrii układu jezdnego (w tym 3D)
- Technologie przygotowania powierzchni do lakierowania
- Obsługa ogumienia pojazdu (stopnie: I i II)
- Lutospawanie i zgrzewanie elementów nowoczesnej 
  karoserii (stopnie: I i II)
- Podstawowy kurs lakierniczy (dokształcanie)
- Wady lakiernicze i ich unikanie (stopnie: I i II)

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez uznanych 
specjalistów w każdej z dziedzin i są poparte zajęciami prak-
tycznymi dla uczestników co gwarantuje wysoką skuteczność. 
Szkolenia kończą się krótkim sprawdzianem nabytej wiedzy, a 
uczestnicy uzyskują stosowny Certyfikat. 

Obecnie grupa liczy trzy firmy lecz niebawem prawdopo-
dobnie dołącza kolejne dzięki czemu i tak już bogata oferta 
szkoleń jeszcze się poszerzy. Odwiedzając Targi Techniki Mo-
toryzacyjnej TTM 2011 w Poznaniu nie można pominąć tego 
stoska!

Redakcja

GSM – Grupa Szkoleniowa Motoryzacji 
na TTM 2011 w Poznaniu
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Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM 2011 - naj-
większe wydarzenie wystawiennicze dla przemysłu 
motoryzacyjnego w Polsce odbędzie się w dniach 12 
- 15 maja 2011 roku w Poznaniu. W ramach targów 
zobaczymy najnowsze rozwiązania i technologie z 
zakresu profesjonalnego wyposażenia warsztatów, 
stacji diagnostycznych i części samochodowych. Nie 
zabraknie też interesujących przestrzeni pokazowych 
oraz konferencji.

Tegoroczna edycja TTM skierowana jest wyłącznie 
do grona profesjonalnych odbiorców. Majowe targi de-
dykowane są właścicielom warsztatów samochodowych, 
lakierniczych, blacharskich oraz stacji kontroli pojazdów, 
sklepów i hurtowni motoryzacyjnych. Oferta skierowana 
jest również do przedstawicieli myjni samochodowych, 
stacji benzynowych oraz firm zarządzających flotami po-
jazdów. 

Podczas nadchodzącej edycji TTM spodziewanych 
jest blisko 300 wystawców z Polski i z zagranicy. Obok 
firm z dużą tradycją wystawienniczą będzie też znaczna 
liczba firm debiutujących na poznańskich targach. Po raz 
pierwszy partnerem branżowym targów TTM została firma 
ExxonMobil Poland. Ofertę wystawienniczą wzbogaci pre-
zentacja nowości rynkowych i premier targowych, które 
będą idealną okazją do porównania dostępnej na rynku 
oferty branżowej. 

WSZYSTKO CO FACHOWIEC MUSI WIEDZIEĆ

Uzupełnieniem ekspozycji wystawców jest bogaty 
program wydarzeń. W ramach „Żywego Warsztatu” me-
chanicy przeprowadzą widowiskowe naprawy blacharskie, 
zademonstrują najnowsze techniki lakierowania oraz 
sprawdzą w praktyce nowoczesne testery diagnostyczne. 

W dniach 13-14 maja swoją dziesiątą odsłonę będzie 
miało natomiast „Forum Warsztatowe” organizowane 
przez firmę Best Products. Podczas tego spotkania wy-
słuchamy prelekcji ekspertów m.in. o nowoczesnej tech-
nice oświetleniowej, analizatorach spalin, oscyloskopach 
czy diagnostyce silnikowej. Program wydarzeń wzbogaci 
szkolenie dla przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów i  
ekspozycja specjalna „Wzorcowa szkoła”.

Podczas pierwszych dwóch dni targowych (12-13 maja)  
odbędzie się też konferencja dotycząca olejów i środków 
smarnych pod nazwą „Forum Oleje i Smary” organizowana 
przez magazyn „Nowoczesne Technologie w Przemyśle” 
oraz Agencję Promocji Inicjatyw Gospodarczych. 

Więcej informacji na temat programu i wydarzeń spe-
cjalnych na stronie internetowej targów TTM. 

Targi TTM – w pigułce:
· termin targów: 12 – 15. 05. 2011
· godziny zwiedzania targów: 9.00 - 17.00
· więcej informacji na www.ttm.mtp.pl
· rejestracja on-line na www.mtp24.pl 

MAJOWE SPOTKANIE BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ W POZNANIU
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PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

Podstawowe tematy to:
- pomiary karoserii,
- naprawy na ramach naprawczych,
- konstrukcja karoserii,
- skutki kolizji drogowych,
- usuwanie wad układu jezdnego,
- naprawy panelowe karoserii

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o.

Ząbrowo 14A
78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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Poradnik Lakiernika Samochodowego to zbiór podstawo-
wych informacji z dziedziny lakiernictwa samochodowe-

go zawierający syntetyczne opisy podstawowych technolo-
gii oraz zasad przygotowania i lakierowania samochodów 
zilustrowane przez 215 zdjęć i 150 rysunków. Jednym z 
najważniejszych rozdziałów Poradnika Lakiernika jest opis 
technologii przygotowania i lakierowania panelu karoserii, 
który został przedstawiony szczegółowo jak nigdy dotąd. 
Opisano 60 kroków prawidłowej technologii całego procesu 
naprawy lakierniczej elementu karoserii. Poza tym Porad-
nik zawiera największy zbiór wad oraz uszkodzeń powłoki 
lakierowej ze wskazaniem przyczyn ich powstawania oraz 
wskazówkami ich unikania i usuwania. Doskonała pozycja dla 
wszystkich pracujących w branży blacharsko-lakierniczej jak 
i dla adeptów zawodu. Większość zawartych w nim infor-
macji ma charakter uniwersalny i może być z powodzeniem 
wykorzystana w innych dziedzinach w których stosowane są 
technologie lakiernicze.

 
Poradnik Lakiernika
Autor: Bogusław Raatz
Twarda oprawa
Ilość stron: 339
Zdjęcia: 215
Rysunki: 150

Poradniki dla blacharzy i lakierników

Wydawnictwo RG MEDIA przygotowało do sprzedaży dwa poradniki w formie książkowej 
będące pierwszymi pozycjami z nowego cyklu Biblioteka Warsztatowca. Na rynku do-
stępne będą już na początku maja 2011 roku, a głównym dystrybutorem hurtowym oraz 
detalicznym jest wydawnictwo TROTON.

Poradnik Blacharza Samochodowego jest niezbędną pozycją 
zawierającą podstawową wiedzę blacharską z uwzględnie-

niem najnowszych technologii napraw i konstrukcji karoserii 
samochodowych. Opisy zostały skrócone do minimum nato-
miast autor skupił się na przedstawieniu w łatwo zrozumiały 
sposób wielu niuansów techniczno-technologicznych, które  
zilustrowane przez 165 zdjęć oraz blisko 100 rysunków stają 
się zbiorem wiadomości przydatnych w każdym warsztacie bla-
charsko-lakierniczym. Poza technologiami naprawczymi opisa-
no szczegółowo podstawowe zasady konstrukcji nowoczesnej 
karoserii samochodowej oraz wynikające z tego konsekwencje 
dla współczesnego warsztatu blacharskiego. Wyjaśniono szereg 
pojęć, które stanowią swego rodzaju tabu dla wielu fachowców 
z tej branży. Dotyczy to między innymi lutospawania, napraw 
panelowych, zgrzewania oraz materiałów stosowanych w 
budowie nowoczesnej karoserii samochodowej. Zrozumienie 
tych pojęć jak i wielu innych pomoże zapewne w pokonaniu 
wszelkich trudności jakie obecnie napotykają warsztaty podczas 
napraw współcześnie produkowanych samochodów.

Poradnik Blacharza Samochodowego
Autor: Bogusław Raatz
Twarda oprawa
Ilość stron: 182
Zdjęcia: 165
Rysunki: 84

Redakcja
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str.13Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
Kraśnik

Marek Muchowski  + 48 692 427 491
Grzegorz Szewczuk  + 48 602 712 435
Tomasz Mężyk  + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki  + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek  + 48 664 435 877
Krzysztof Smoliński  + 48 668 811 122

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
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Najlepsze efekty zapewniają wyłącznie 
materiały najwyższej jakości 

NOWOŚĆ

WYPRÓBUJ JESZCZE DZIŚ 

System FACDOS do napraw powłok lakierniczych 
zapewnia najwyższą skuteczność w najkrótszym czasie.

SZYBKI  SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI        PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA       SZYBKI    SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI       PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
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SZYBKI  SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI        PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA       SZYBKI    SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI       PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

PASTA DO 
POLEROWANIA

Uniwersalna pasta polerska bez silikonu. 
Używana  do lakierów  bezbarwnych i do 
kolorów. Bardzo skuteczny  środek polerski 
dający natychmiastowe efekty. Pozwala na 
uzyskanie wysokiego połysku i osiągnięcie 
idealnego wykończenia miejsc przeszlifo-
wanych papierem ściernym 1500/2000 na 
każdym rodzaju powłoki lakierniczej. 

1 l/1,3 kg        

Nadaje  połysk oraz usuwa ewentualne ho-
logramy polerskie powstałe na powierzchni 
lakieru po polerowaniu. Do użytku  maszy-
nowego na każdym rodzaju powierzchni 
lakierniczej.

500 ml.  

Zmywacz kontrolny w sprayu. Preparat 
usuwa resztki pasty i wyświetla ewentualne 
miejsca matowe.

750 ml. 

Nadaje wysoki, „lustrzany” połysk. Używa-
ny ręcznie  na każdym rodzaju powierzchni 
lakierniczej. Nie zostawia śladów na 
uszczelkach i plastikach.

1litr           

Innowacyjny kształt talerza i specjalne dobrana twardość 
gąbki umożliwia polerowanie płaskich powierzchni, za-
okrąglonych  i trudno dostępnych miejsc.

      112 mm     
      156 mm      

Do polerowania lakieru na wysoki połysk, nie powoduje 
zbytniego rozgrzewania.

     133mm, 2 szt     
     180mm, 2 szt 

Przeznaczona do pasty poler-
skiej P1. Specjalna  struktura 
gąbki pozwala na odprowa-

dzenie ciepła podczas polerowania. Urobek nie zapycha 
porów.
     135 mm, 15 mm, 2 szt. 
     175 mm, 15 mm, 2 szt. 

ZMYWAK 
HOLOGRAMU

ZMYWACZ

WYSOKI 
POŁYSK

DYSK 
Z RZEPEM

SYNTETYCZNE 
FUTRO 
(imitacja skóry 
jagnięcia)

NIEBIESKA GĄBKA 
POLERSKA

CZARNA GĄBKA 
POLERSKA

MIĘKKA 
PODKŁADKA 
POLERUJĄCA

ŚCIERECZKA Z 
MICROFIBRY

WIADERKO 
DO MYCIA I 
OSUSZANIA

Ryflowana miękka gąbka o 
specjalnej porowatości. Prze-

znaczona do pasty polerskiej P2 i perfekcyjnego wykończe-
nia polerowania, usuwa efekt hologramu.
     135 mm, 15 mm, 2 szt. 
     175 mm, 15 mm, 2 szt. 

Wykonana z tej samej gąbki polerującej co pianka C1. 
Zapewnia równe nakładanie pasty P4 nie powodując 
uszkodzeń powierzchni. Zmywalna.
     110 mm, 1 el.     

Innowacyjne włókno z microfibry doskonale usuwa 
resztki pasty lub politury. Nie powoduje zadrapań i 
zarysowań.
40x40 cm, 2 sztuki  

Wiaderko do mycia futerek 
i gąbek podczas polerowa-
nia jak i po polerowaniu.  
Nie wymaga zdejmowania 
gąbki z talerza. Doskonale 
i szybko myje i osusza 
gąbkę co znacznie wydłuża 
jej czas pracy.1 element

Teraz FACDOS dostępny jest 
wyłącznie w firmie TROTON

78-120 Ząbrowo 14A 
tel./fax +48 94 35 126 22 

www.troton.com.pl 
e-mail:troton@troton.com.pl

NOWOŚĆ



st
r.1

6
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.17

Pod koniec grudnia 2010, jeden z 
użytkowników forum airbrushlab.pl, 

zaproponował maleńką potyczkę pomię-
dzy początkującymi, a tymi, którzy już od 
pewnego czasu kręcą się w temacie, czyli 
lokują się gdzieś pomiędzy … piaskownicą 
a karuzelą. Pomysł dojrzał bardzo szybko. 
Po dwóch tygodniach, pierwszego stycznia 
tego roku, ruszyliśmy z prawie dojrzałym 
projektem K’Onkursowym.

Brusherzy zarejestrowani na wortalu 
mieli stanąć do walki na farbę i powie-

trze. Zadaniem K’Onkursu przeznaczonego 
dla użytkowników Airbrush’Lab, stało się 
namalowanie wiersza Rafała Wojaczka pt. 
„Wieża”. Od początku konkurs traktowali-
śmy raczej jako zabawę. Nikt nie spodzie-
wał się innego obrotu sprawy, przynajmniej 
na jej wstępnym etapie. Jednak w miarę 
upływu dni i rozmów z ludźmi, zarówno na 
łamach forum, jak i poza nimi, stawało się 
coraz bardziej oczywiste, że nie będzie to 
niewielkie lokalne zjawisko. Aerografia zy-

skująca sobie w naszym kraju niemal z dnia 
na dzień nowych adeptów, wręcz łaknie 
tego typu imprez - choćby wirtualnych. 

Krótki termin, zgodny zresztą z pier-
wotnym założeniem koncepcji, oraz 

temat nie należący do najprostszych, już 
na starcie stawiały pod znakiem zapytania 
frekwencję. Skład Kapituły Sędziowskiej 
konkursu, który wyłonił się na trzy tygo-
dnie przed ostatecznym terminem nad-
syłania prac, również zdawał się troszkę 
wystraszać niezdecydowanych malarzy. 
Stopniowo zaczęli pojawiać się fundatorzy 
nagród. Wśród nich Sławomir Gaczkowski 
(www.gart.pl), który ufundował dla zwy-
cięzców w kategorii „karuzela“ zestawy 
profesjonalnych farb do aerografii firmy 
Schmincke, czy przedstawiciele firmy Cre-
atex, którzy zaoferowali farby i koszulki dla 
„piaskownicy“

Oprócz głównych kategorii, do których 
autorzy nadsyłali fotografie swoich 

obrazów, powstały kategorie dodatkowe. 
Tam prace oceniane były pod kątem in-
terpretacji oraz najlepszego debiutu. Nie 
zabrakło także nagrody publiczności (na-
groda- zestaw farb Com-Art firmy Madea), 
którą ostatecznie zwycięzca postanowił 
przeznaczyć na rzecz kolejnego K’O.

Po sześciu tygodniach od oficjalnego 
ogłoszenia startu konkursu, 13 lutego 

o północy, minął termin nadsyłania prac. 
Mimo tego, że jury miało ciężki orzech do 
zgryzienia, udało się wyłonić zwycięzców. 
Pozostali uczestnicy otrzymali - w nagrodę 
za odwagę -  kropelki (forma nagradzania 
aktywnych użytkowników na ‘labie).
Po tygodniu walki z własnymi myślami, do-
stojne jury postanowiło co następuje:

W kategorii  „Karuzela”
Jury: Sandi Baker, Jürek Zamoyski, J.W.Ba-
ker, Przeysław Drozd, Ewa Kołodyńska, 
Piotr Parczewski, Robert Pawlicki,  Piotr 
Beer

 muzyczna obsesja
Po Wojaczku,

Zaczęło się jak zazwyczaj - od idei. Bardzo skromnej, wręcz mini :)

Sebastian Tkaczyk Sebastian Tkaczyk
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Nagrody: Zestawy farb Schmincke
I miejsce - Sebastian Tkaczyk 
II miejsce - Szymon Chwalisz
III miejsce - Marcin Moczulski

W kategorii „Piaskownica”
Jury: Jurek Zamoyski, Sandi Baker, J.W.Ba-
ker, Przemysław Drozd, Ewa Kołodyńska, 
Piotr Parczewski, Robert Pawlicki, Piotr 
Beer, Szymon Chwalisz

Nagrody: Zestawy farb Createx
I miejsce - Tomasz Rączka
II miejsce - Marcin Mastalerz 
II miejsce - Jarosław Bytow 

Kategoria: Najlepsza Interpretacja
Jury: Ewa Kołodyńska

Szymon Chwalisz
Marcin Mastalerz 

Kategoria: Najlepszy Debiut
Jury: Szymon Chwalisz
Marcin Mastalerz 

Kategoria: Nagroda Publiczności
Jury: użytkownicy airbrush’lab

Szymon Chwalisz 

 Powoli niewinna, wyłaniająca 
się z pasji do aerografii idea 
nabiera rumieńców. Postano-
wiliśmy iść za ciosem i wpisać 
się w scenę nie tylko polskiej, 
ale i światowej aerografii, orga-
nizując cyklicznie, co pół roku, 

kolejne edycje konkursu. Jednak już na 
nieco większą skalę.

Zapraszam więc do udziału wszystkich 
zainteresowanych tematem aerografików 
i aerograficzki z terytorium Europy na na-
stępna odsłonę K’O- 02, która rozpoczęła 
się pierwszego marca 2011r. i trwać będzie 
do końca lipca. Wtedy też mija termin nad-
syłania prac.

Tematem K’O -02 brzmi: 
„Moja obsesja muzyczna - namaluj wybrany 
przez siebie klimat muzyczny”
 
Więcej informacji na temat reguł przystą-
pienia do K’O-02 na stronach www.airbru-
shlab.pl

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam 
wszystkich gorąco :)

zawiadowca ‘laba
Mariusz Sadkowski

Szymon Chwalisz

Marcin Moczulski

Tomasz Rączka

Marcin Mastalerz Jarosław Bytow
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Kalkulator Kosztu Roboczogodziny 

(KKRbh) został oddany do użytku 
dla wszystkich zainteresowanych 

serwisów autoryzowanych i niezależnych:

Polska Izba Motoryzacji wychodząc na-
przeciw zapotrzebowaniu, wyrażanemu 
przez osoby zarządzające w warszta-
tach, przygotowała  wraz z partnerami 
zewnętrznymi (Vector Polska Sp. z o.o. 
i B.U.H. Consulting) elektroniczną 
wersję metody obliczeniowej kosztu 
roboczogodziny przeznaczonej do sa-
modzielnego wykorzystania w firmie. 
Jest to kolejne działanie kadry PIM oraz 
jej partnerów mające na celu poprawę 
relacji na linii Towarzystwo Ubezpieczeń 
– Warsztat Naprawczy.
Obliczenie kosztu roboczogodziny za  
pomocą KKRbh w warsztacie jest w 
konsekwencji udzieleniem precyzyjnej 
odpowiedzi na pytanie:

Ile kosztuje firmę jedna sprzedana w 
warsztacie roboczogodzina?
Przy czym pytanie to jest zasadne za-
równo w odniesieniu do warsztatów 
blacharsko-lakierniczych jak i mecha-
nicznych. Natomiast znajomość kosztu 
roboczogodziny pozwala na:
- ustalenie właściwej stawki za prace 

warsztatowe; właściwej to znaczy 
pokrywającej koszty funkcjonowania 
warsztatu i zapewniającej chociażby 
minimalny zysk,

- określenie poziomu rabatów możli-
wych do udzielania wybranym grupom 
klientów (floty, firmy ubezpieczeniowe 
itp.)

Informacje przydatne przy korzystaniu z 
kalkulatora kosztu rbh.
Z pewnością nie będzie przesady w 
twierdzeniu, że przypominanie definicji 
kosztu roboczogodziny, jeszcze przez 
pewien czas będzie konieczne. Mamy 
bowiem do czynienia z próbami defi-
niowania tego pojęcia w odniesieniu do 
godzin obecności pracowników (czyli 
godzin dyspozycyjnych), godzin prze-

pracowanych przez pracowników pro-
dukcyjnych czy w końcu godzin sprze-
danych. Należy zatem jednoznacznie 
powiedzieć, że właściwym punktem od-
niesienia są godziny sprzedane czyli te, 
które zostały zafakturowane. Oznacza 
to, że w przypadku warsztatu blachar-
sko-lakierniczego są to godziny wyni-
kające z zaakceptowanych kosztorysów 
wykonawczych (ale nie kosztorysów 
ofertowych). Natomiast w warsztatach 
mechanicznych to równowartość czasu 
technologicznego wynikającego  z przy-
jętych norm producentów pojazdów lub 
(coraz rzadziej) opracowań branżowych 
dla konkretnych czynności i operacji 
warsztatowych. 

Koszt roboczogodziny to wynik podzie-
lenia sumy kosztów poniesionych przez 
warsztat w badanym okresie przez sumę 
godzin sprzedanym w tym samym okre-
sie czasu. Przy czym koszty muszą do-
tyczyć wyłącznie warsztatu, dla którego 
dokonuje się obliczeń; mają dotyczyć i 

pochodzić z okre-
su podlegającego 
obliczeniu oraz za-
wierać również tę 
część kosztów ogól-
n o z a k ł a d o w y ch , 
które muszą zostać 
pokryte z przycho-
dów warsztatu.

Czym zatem jest i do 
czego służy.
Kalkulator Kosztu 
Roboczogodz iny 
(KKRbh)

Policzenie kosztu roboczogodziny nie 
jest ani proste ani tym bardziej oczy-
wiste i intuicyjne bez znajomości pod-
stawowych zależności ekonomicznych, 
sposobów i metod księgowania kosztów 
oraz źródeł pozyskania wiarygodnych 
danych zarówno w tym zakresie jak i 
dotyczących ilości godzin sprzedanych 
w warsztacie. 

Interpretacja wyniku otrzymanego w 
postaci jednej wartości liczbowej (w 
złotych i groszach) jest w zasadzie mało 
konstruktywna. Jedyne co z pewnością 
można stwierdzić to czy otrzymany 
koszt jest niższy czy też wyższy od 
stosowanej średniej rzeczywistej stawki 
za prace warsztatowe. Jeżeli jest niższy 
i zapewnia uzyskiwanie zadowalającej 
marży to – „o jedno zmartwienie mniej”. 
Problem zaczyna się gdy obliczony koszt 
roboczogodziny jest wyższy lub znaczą-
co wyższy od średniej stawki za prace 
warsztatowe. Pojawiające się pytania to: 
czy obliczony koszt jest prawidłowy, jeśli 
nie, to gdzie został popełniony błąd? I 
drugie pytanie jeśli przy wyliczaniu kosz-
tu roboczogodziny nie popełniono błę-
du, to na jak długo wystarczy kapitału 
na dokładanie do pracy warsztatu i tak 
naprawdę skąd te środki pochodzą?

Pytanie o stałość czy też zmienność 
kosztu roboczogodziny budzi najwię-
cej wątpliwości. Pochodzą one stąd, 
że zmienność tego kosztu następuje 
praktycznie z każdą wykonaną pracą w 
warsztacie a obliczanie go w okresach 
miesięcznych pokazuje nie stan bieżący 
lecz „historię”  z minionego okresu.

Wysokość stawki za RBG 
– oblicz profesjonalnie 

i samodzielnie 
z Polską Izbą Motoryzacji
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Wydawać się może, że w kon-
tekście tak wielu niewiadomych, 
budzących wątpliwości wyników i 
dylematów interpretacyjnych po-
dejmowanie samodzielnych prób 
obliczenia kosztu roboczogodziny 
jest niewykonalne. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu śro-
dowiska związanego z warszta-
tami blacharsko-lakierniczymi ale 
i mechanicznymi opracowany zo-
stał „KALKULATOR KOSZTU RBG”. 

Produkt ten jest dostępny w 
postaci elektronicznej poprzez 
stronę internetową Polskiej Izby 
Motoryzacji (www.pim.pl). Tam 
też można znaleźć szczegóły 
dotyczące zasad korzystania z 
„kalkulatora” oraz informacje o 
szkoleniach, które mogą stanowić 
bazę do uzyskania wiedzy przy-
datnej do obliczania i interpretacji 
kosztu roboczogodziny.

Stanowisko Towarzystw Ubezpie-
czeniowych a wyliczona stawka za 
RBG kalkulatorem zaprojektowa-
nym przez Polską Izbę Motoryzacji.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
podczas weryfikacji kosztorysu 
wielokrotnie korygują stawkę 
szczególnie serwisu nie zależnego. 
Najczęściej odbywa się to pod 
pretekstem „średnich stawek w 
regionie”. Takie uśrednianie i szu-
fladkowanie wszystkich jest nie 
tylko krzywdzące, ale powoduje 
zaniżanie poziomu. Dodatkowo 
skutecznie hamuje rozwój nie 
zależnych liderów rynku, którzy są 
sztucznie degradowani przez TU w 
rozliczeniach ich roboczo godziny. 
Jednym ze skuteczniejszych spo-
sobów uregulowania tematu od-
powiedniego zwrotu za roboczogodzinę przepracowaną przez 
serwis jest przedstawienie do ubezpieczalni jej wyliczenia. Musi 
to jednak być przeprowadzone na tyle rzetelnie, aby druga 
strona nie mogła tego podważyć zarówno na etapie likwidacji 
szkody jak i ewentualnego postępowania sądowego. 

Kalkulator Kosztów Robocizny był przedstawiany jesienią 
2010r. na Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej orga-
nizowanej w Krakowie przez PIM. Jest jednym z wielu działań 
jakie staramy się skutecznie wprowadzić na rynek napraw. 
Więcej o Kalkulatorze Kosztów Roboczogodziny na www.pim.pl
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Elementy jakie wchodzą w skład obu 
systemów są podobne, a mianowicie: 
zestaw kolorantów, program recepturo-
wy, waga oraz wzornik kolorów. W przy-
padku dobarwiania mieszanki możemy 
skorzystać z pomocy koła kolorów - tj. 
plakatu obrazującego umiejscowienie 
kolorantu w przestrzeni barw. Należy 
jednak bezwarunkowo pamiętać o od-
powiednim oświetleniu. Najlepiej doko-
nywać oceny koloru w świetle dziennym 
- w przeciwnym wypadku, powinniśmy 
zaopatrzyć się w specjalne lampy, któ-
rych barwa zbliżona jest do światła 
słonecznego.

Dobór koloru rozpoczynamy od od-
szukania w programie recepturowym 
interesującego nas numeru koloru. 
Gdzie szukać numeru koloru na karoserii 
samochodu uzależnione jest od marki i 
modelu samochodu. Istnieją na szczę-
ście publikacje, dostępne również w 
internecie, które pomagają nam uporać 

się z tym problemem. Po wpisaniu kodu 
koloru w wyszukiwarkę, otrzymujemy 
recepturę na interesujący nas kolor. Od 
tego miejsca sposób postępowania w 
zależności od wykorzystywanego sys-
temu jest inny. 

W przypadku lakierów konwencjo-
nalnych, musimy pamiętać o ich regular-
nym mieszaniu, gdyż w innym wypadku 
żywica, która wchodzi w ich skład, może 
sie osadzać się na dnie. Powoduje to 
nierównomierny rozkład pigmentu w 
farbie, a tym samym może przekłamać 
otrzymaną barwę mieszanki. 

W przypadku lakierów wodnych 
- opartych w większości na żywicach 
żelowych- wystarczy kilkakrotne wstrzą-
śnięcie tuż przed użyciem. W trakcie 
mieszania składników lakierów kon-
wencjonalnych już na „listwie” możemy 
wstępnie ocenić barwę koloru. Tego 
samego nie możemy jednak powiedzieć 

o lakierach wodnych - gdyż tu barwa 
mokrej mieszanki odbiega od tego, co 
otrzymujemy po wyschnięciu. Dlatego, 
aby dokonać prawidłowej oceny barwę, 
konieczne jest wykonanie natrysku 
próbnego. Do nielicznych wyjątków 
w tej kwestii należą lakiery wodne 
AquaLine marki PROFIX, tutaj kolor na 
„listwie” jest bardzo zbliżony do efektu 
końcowego.

Dobarwianie mieszanki w obu syste-
mach przebiega już w podobny sposób i 
zgodnie z tymi samymi zasadami.

Pozostałe różnice odnoszą się już do 
samego sposobu aplikacji  jak np. pro-
stota cieniowania przy użyciu lakierów 
wodorozcieńczalnych. 

Nieocenioną zaletą lakierów wodnych 
jest ich mniejsza szkodliwość dla samych 
lakierników (mniejsza mgła natryskowa) 
oraz środowiska naturalnego.

Marek Lemiszewski

Dobór kolorów lakierów 
wodorozcieńczalnych

Lakierników chcących zmienić technologię lakierowania z rozcieńczalnikowej na wodorozcieńczalną 
interesują zapewne różnice w sposobie doboru koloru w tych dwóch systemach.

       Kraśnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122
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str.23Wymagania stawiane lakierom bezbarwnym obecnie stosowanym w 
lakierowaniu renowacyjnym są coraz wyższe. Fabrycznie malowane 

samochody coraz częściej mają powłokę odporną na zarysowania, stąd oczeku-
je się aby lakiery renowacyjne miały takie same parametry. Podwyższona odpor-
ność na zarysowania uzyskiwana jest dzięki dodawaniu specjalnych cząstek o 
wymiarach rzędu nanometrów (technologia Scratch Resistance).

Odpowiedzią na te wymagania jest nowy lakier SPECTRAL KLAR 555, 
który cechuje:

- wydajna i łatwa aplikacja oraz szybkie schnięcie,
- technologia Scratch Resistance (przydatna podczas częstych 
 wizyt na myjni samochodowej),
- możliwość idealnego odwzorowywania fabrycznej struktury 
 lakieru,
- doskonały wygląd powierzchni lakierowanej (długotrwały 
 połysk lakieru),
- podwyższona odporność chemiczna i mechaniczna (wysoka 
 twardość końcowa)

Łatwość aplikacji (możliwość regulacji lepkości – dopasowanie struktury 
lakieru, ilości warstw i sposobu aplikacji) oraz świetne parametry lakieru SPEC-
TRAL KLAR 555 gwarantują mu bardzo dobry odbiór przez lakierników i duży 
sukces rynkowy. 



st
r.2

2
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.23

Współczesne nadwozie samochodu jest konstrukcją hy-
brydową. Oznacza to zastosowanie równych materiałów kon-
strukcyjnych do jego budowy. Nadal głównym materiałem do 
budowy karoserii samochodowych jest stal choć stosowane 
obecnie jej gatunki znacznie odbiegają składem chemicznym 
oraz własnościami fizycznymi od tych stosowanych przed laty. 
Dotyczy to blach wykonanych ze stali borowych, których skład 
(głównie domieszka boru) powoduje znaczne zwiększenie 
sprężystości oraz podwyższoną wytrzymałość mechaniczną. 
Coraz częściej stosuje się również stopy aluminium i różne ro-
dzaje tworzyw sztucznych. Do niedawna tworzywa sztuczne 
były głównie stosowane do wykonywania elementów wypo-
sażenia wewnętrznego kabiny pasażerskiej lub niektórych ele-
mentów konstrukcyjnych niewidocznych podczas normalnej 
eksploatacji pojazdu, ale współcześnie nikogo nie dziwi już fakt 
zastosowania tworzyw do wykonywania takich elementów 
zewnętrznych nadwozia jak: 

 obudowy lusterek zewnętrznych,
 osłony chłodnicy,
 spojlery,
 zderzaki,
 błotniki,
 listwy boczne,
 osłony progów,
 wywietrzniki i wloty powietrza.

Przed kilku laty jeszcze popularne było stosowanie ele-
mentów z tworzyw sztucznych, które odróżniały się struk-
turą powierzchni oraz kolor od pozostałej części nadwozia 
samochodu. Dotyczyło zwykle zderzaków, spojlerów, lusterek 
zewnętrznych oraz wlotów i wylotów powietrza. We współcze-
śnie sprzedawanych samochodach przewagę mają te, w któ-
rych wszystkie lub większość tych elementów polakierowana 
jest na kolor nadwozia. 

Aby sprostać wymogom estetycznym czyli uzyskać struk-
turę oraz kolor jak najbardziej zbliżone do elementów karoserii  
wykonanych z blachy należy spełnić dodatkowe specyficzne 
warunki dotyczące technologii. 

W przypadku zastosowania klasycznego lakieru chemoutwar-
dzalnego do polakierowania elementów z tworzywa sztucznego 
zwilżalność jest przeważnie zbyt niska, aby uzyskać bezpośrednio 
trwały i zadowalający efekt.

Bardzo ważną rzeczą jest zdolność danego tworzywa i ma-
teriału lakierniczego do adhezji. Właściwościami, które zmniej-
szają własności przylegania powłoki lakierowej do podłoża  jest 
kohezja. Kohezja to nic innego jak wartość sił spójności lakieru. 
Zdolność przylegania materiału lakierniczego do podłoża nazy-
wana jest zwilżalnością. Aby zwiększyć siły adhezji konieczne 
jest zastosowanie pośrednich preparatów wspomagających. 
Są dwa sposoby polepszenia warunków lakierowania:

 zwiększanie zdolności adhezyjnych podłoża,
 zmniejszanie sił kohezji w materiale lakierniczym.

Dodatkowym warunkiem technologicznym jest uzyskanie 
powłoki lakierowej o zbliżonej elastyczności do elastyczności 
elementu z tworzywa sztucznego.

RODZAJE I WŁASNOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowy podział tworzyw sztucznych to podział ze 
względu na ich właściwości ze względu na technologię prze-
twórstwa.  Rozróżnia się dwa rodzaje tworzyw sztucznych:

 termoplastyczne,
 termoutwardzalne.

Rys. Elementy z tworzyw sztucznych w nadwoziu zewnętrznym.

LAKIEROWANIE
TWORZYW SZTUCZNYCH cz.1
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Tworzywa z grupy termoplastycznej mają małą odporność 
na podwyższone temperatury. Niektóre gatunki tworzyw 
termoplastycznych uplastyczniają się już w temperaturach 
55oC. Choć większość gatunków tych tworzyw posiada lep-
szą odporność, to właściwości te powodują, że generalnie 
stosuje się je wyłącznie do wykonywania elementów, które 
w procesie eksploatacji pojazdu nie są narażone na działania 
podwyższonych temperatur. Powyższe właściwości powodują, 
że tworzywa termoplastyczne po przemieleniu nadają się do 
ponownego przetwarzania. 

Całkowicie inaczej zachowują się tworzywa sztuczne z gru-
py termoutwardzalnych. Bardzo ważną cechą tworzyw  oraz 
polimerów termoutwardzalnych jest ich znaczna twardość i 
stosunkowa wysoka odporność na podwyższone temperatury. 
Minimalna temperatura, która jest bezpieczna dla elementów 
wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych to 100oC, a mak-
symalna 185oC. 

Ze względu na technologie lakiernicze najważniejsze cechy 
tworzyw sztucznych to:

 własności elastyczne,
 własności elektrostatyczne,
 porowatość powierzchni.

Własności elastyczne. Większość tworzyw sztucznych 
stosowanych w motoryzacji to tworzywa termoplastyczne, 
które posiadają duże właściwości elastyczne. Standardowe 
lakiery stosowane w lakiernictwie renowacyjnym są materia-
łami o małej elastyczności. Zastosowanie takiej kompilacji bez 
dokonania modyfikacji technologii poprzez zastosowanie spe-
cjalnych plastyfikatorów poprawiających elastyczność powłoki 
lakierowej spowoduje jej nietrwałość i małą odporność mecha-
niczną. Podział zastosowania tworzyw sztucznych ze względu 
na ich właściwości elastyczne przedstawia tabela.

Zawsze należy sprawdzić czy dodanie plastyfikatora nie wy-
maga dodatkowej ilości utwardzacza.

Przedstawiona tabela zawiera jedynie podstawowe przypadki 
nie uwzględniając specyficznych zastosowań tworzyw sztucz-
nych.

Własności elektrostatyczne. Tworzywa sztuczne z reguły są 
bardzo dobrymi izolatorami elektrycznymi co jest przyczyną, 
iż gromadzą one na swojej powierzchni ładunki elektryczne. 

Zjawisko to jest powodem przyciągania drobin części stałych 
zawartych w otaczającym powietrzu. Aby uniknąć tego bar-
dzo niekorzystnego zjawiska niezbędne jest zneutralizowanie 
ładunków elektrostatycznych. Można tego dokonać poprzez 
zastosowanie specjalnych preparatów antystatycznych nano-
szonych bezpośrednio na element przeznaczony do lakiero-
wania.

Porowatość. W procesie przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych uzyskuje się powierzchnie elementu w zależności od 
rodzaju technologii wykonywania elementów. Porowatość 
może wynikać z powierzchni gniazda formy wtryskowej lub 
np. technologii wytwarzania.

Polaryzacja struktury. Warunkiem trwałości powłoki lakiero-
wej jest uzyskanie warunków odpowiedniego przyciągania się 
molekuł lakieru z molekułami podłoża. W związku z tym np. do 
lakierowania elementów z czystego polietylenu lub polipropy-
lenu wskazane jest stosowania dodatków  (np. elastomerów). 
Dodatki te powodują zwiększenie polaryzacji pomiędzy powło-
ką lakierniczą, a podłożem co zwiększa siły pomiędzy moleku-
łami. W efekcie końcowym uzyskuje się lepszą przyczepność.

Identyfikacja tworzywa sztucznego. Przeważająca większość 
tworzyw sztucznych, z których wykonywane są elementy 
karoserii lub wyposażenia przeznaczone do montażu na ze-
wnątrz pojazdu nadają się do lakierowania. Aby dobrać właści-
wą technologię obróbki i lakierowania elementu niezbędna jest 
jednak możliwie jednoznaczna identyfikacja rodzaju tworzywa 
zastosowanego do jego wyprodukowania. 

Najbardziej wiarygodną metodą identyfikacji jest odczytanie 
informacji dotyczących rodzaju tworzywa, które często znajdują 
się na wewnętrznej stronie elementu.

 Oznaczenie elementu z tworzywa sztucznego. 

Tworzywa sztuczne posiadają oznaczenia skrótowe uła-
twiające ich identyfikację. Najczęściej spotykane oznaczenia 
oraz ich objaśnienie zawiera tabela. W zestawieniu podano 
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również właściwości tworzyw w przypadku konieczności do-
konywania identyfikacji metodami pomocniczymi. Poddawanie 
tworzywa próbom wody, ognia oraz oddziaływania związków 

chemicznych należy jednak stosować wyłącznie w ostateczno-
ści nie zapominając przy tym o zachowaniu ostrożności oraz 
rozwagi.

 Identyfikacja niektórych tworzyw sztucznych.

Cennik oraz katalog do pobrania z  www.lak-auto.pl/kleszcze

Dystrybutorem kleszczy samozaciskowych jest firma Lak-Auto 
Łukasz Orkiszewski tel. 694 266 003 www.lak-auto.pl 

Dystrybutorem kleszczy samozaciskowych jest firma Lak-Auto 
Łukasz Orkiszewski tel. 694 266 003 www.lak-auto.pl 
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Już jest! 
Pierwszy profesjonalny 
portal dla branży 
motoryzacyjnej

Na              
znajdziesz:

· wyszukiwarkę warsztatów 
 i pozostałych firm,
· specjalną ofertę dla zaplecza 
 motoryzacji – platforma B2B
· filmy szkoleniowe,
· aktualności,
· informacje o targach i szkoleniach,
· fachowe artykuły i porady 
 ekspertów,
· i wszystko czego potrzebujesz...

1. Wejdź na 
2. Zarejestruj się
3. Wypromuj i rozwiń swoją firmę!

Masz pytania? 
Napisz: biuro@mamwarsztat.pl
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Aby instalacja działała poprawnie należy ją tak zaprojek-
tować aby powietrze dostarczane do narzędzi pneumatycz-
nych było naolejone, natomiast powietrze przeznaczone do 
aplikacji materiałów lakierniczych było maksymalnie pozba-
wione wszystkich zanieczyszczeń, a w tym i oleju. 

Sprężarka. Pierwszym etapem planowania instalacji 
sprężonego powietrza w lakierni jest dobór odpowiedniej 
sprężarki, która zasila całą instalację. Dotyczy to jej zasady 
działania. Typ dobiera się ze względu na ekonomikę użyt-
kowania, uciążliwość dla otoczenia (hałas) oraz wydajność. 
Wydajność powinna być dobrana tak aby nie było istotnych 
wahań ciśnienia w przyłączach końcowych na stanowiskach 
roboczych.

Podział sprężarek ze względu na zasadę działania:
 przeponowe,
 tłokowe,
 śrubowe,
 łopatkowe.

 

Sprężarka śrubowa 
(Schneider Airsystems)

Sprężarka tłokowa 
(Schneider Airsystems)

W lakiernictwie w zależności od 
wielkości firmy i ilości stanowisk pracy 
stosuje się w zasadzie wyłącznie sprę-
żarki tłokowe oraz śrubowe. Sprężarki 
przeponowe mają  zbyt małą wydaj-
ność, a powietrze jest nienaolejone i 
do napędu narzędzi pneumatycznych 
wymaga dodatkowego naolejacza.

Ciśnienie. Jednym z najważniejszych parametrów jest 
ciśnienie powietrza dostarczanego do stanowiska pracy 
lakiernika. Instalacja powinna być tak zaprojektowana i 
wykonana, aby zapewnić jak najmniejsze spadki ciśnienia 
podczas pracy. Spadki ciśnienia przy aplikacji materiałów 
lakierniczych uniemożliwiają utrzymanie jakości powłok 
lakierowych. Zbyt małe ciśnienie ma bezpośredni wpływ na 
rozpylanie materiału. Średnica instalacji sprężonego powie-
trza powinna być tak dobrana, aby spadek ciśnienia pomię-
dzy zbiornikiem, a odbiornikiem sprężonego powietrza nie 
przekraczał 0,01 Mpa. Dobierając średnicę instalacji należy 
uwzględnić natężenie przepływu, długość rur oraz ilość ele-
mentów dławiących przepływ takich jak np. kolana i trójniki.

POWIETRZE W LAKIERNI 
SAMOCHODOWEJ

Jakość powietrza dostarczanego do prac lakierniczych ma bezpośredni wpływ na efekty 
końcowe. Powietrze w lakierni samochodowej stosowane jest zarówno do napędu narzę-
dzi pneumatycznych jak i do prowadzenia bezpośrednich prac lakierniczych czyli aplikacji 
materiałów. 

Przykładowa instalacja sprężonego powietrza w lakierni samochodowej (Schneider Airsystems).
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ZAPAMIĘTAJ: W celu uniknięcia niepożądanych 
spadków ciśnienia w przewodach powietrznych, zaleca 
się aby były one możliwie jak najkrótsze i o dużym prze-
kroju. W przypadku przewodów o długości do 10 m zale-
cana średnica wewnętrzna to minimum 8 mm, a powyżej 
10 m średnica nie powinna być mniejsza niż 12 mm.

Oczyszczanie. Wpływ na powstawanie zanieczyszczeń 
mają dwa główne czynniki:

 praca sprężarki (olej, zanieczyszczenia mechaniczne),
 jakość pobieranego powietrza przez sprężarkę (woda, 

  zanieczyszczenia mechaniczne).

Zespół filtrów. Z lewej strony widok przepływu powietrza 
przez kolejne elementy urządzenia. (SATA)

Do oczyszczania powietrza stosuje się osuszacze 
chłodnicze oraz zespoły filtrów. W przypadku gdy w insta-

lacji sprężonego powietrza  nie 
ma systemu osuszania przewody 
powietrzne powinny być ułożone z 
co najmniej 3% spadkiem umożli-
wiającym odpływ skroplin wody 
(kondensatu). Należy zwrócić też 
uwagę na kierunek w którym skie-
rowane są przyłącza. W przypadku 
instalacji z osuszaczem przyłącza 
powinny być skierowane pionowo 
w dół, natomiast przy instalacji bez 
osuszacza w górę. 

Osuszacz chłodniczy 
(Schneider Airsystems)

Należy pamiętać, że powietrze dostarczane do apli-
kowania materiałów lakierniczych musi spełniać nastę-
pujące warunki:

 brak zanieczyszczeń mechanicznych,
 brak cząstek silikonu,
 brak cząstek wody,
 brak cząstek oleju,
 powietrze musi być dostarczane w odpowiedniej ilości 

   i pod stałym ciśnieniem.

Kondensat. W zbiorniku sprężonego powietrza, osu-
szaczu chłodniczym, filtrach oraz w rurach instalacji sprężo-
nego powietrza wydziela się kondensat będący mieszaniną 
wody i oleju. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, 
kondensat powinien być utylizowany lub gromadzony, a na-
stępnie rozdzielany na wodę i olej przez urządzenie zwane 
separatorem woda-olej. Urządzenie to umożliwia wyod-
rębnienie oleju, dzięki czemu nie trzeba utylizować całego 
kondensatu.

Separator woda-olej 
(Schneider Airsystems)

Bardzo ważne aby pamię-
tać o tym, że kondensat nale-
ży utylizować, gdyż zawiera 
szkodliwy dla środowiska 
olej.

BR 
(na podstawie „PORADNIKA LA-

KIERNIKA SAMOCHODOWEGO”)

Tabela doboru średnicy instalacji sprężonego powietrza w obiegu zamkniętym w zależności od długości przewodu i natęże-
nia przepływu (Schneider Airsystems).
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PRZEDSTAWICIELE

HANDLOWI

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

LAKIERY EFEKTOWE 
DYSTRYBUCJA W POLSCE

dystrybutor prduków firmy MIPA
Marek Sitek tel. 605 66 90 07

TECZKA LAKIERNIKA
Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu / Lakierni, 
Oficyna Wydawnicza Troton 2009, zestaw niezbędnych 
dokumentów potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl, www.lakiernik.com.pl 
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Im więcej czytałam o Złombolu, tym bar-
dziej utwierdzałam się w przekonaniu, że to 
jednak sport ekstremalny. Mam rację? 

Jan Badura: - Można to tak określić. 
Zwłaszcza gdy samochód staje na auto-
stradzie i trzeba go pchać. Zresztą nie 
potrzeba awarii żeby się o tym przekonać. 
Jeżdżą z nami ponad trzydziestoletnie 

żuki, nysy. To już naprawdę pełen hard 
core. Sam kiedyś prowadziłem żuka mo-
jego przyjaciela, z Katowic do Mikołowa. 
Po 40 minutach telepania, miałem dosyć. 
Wielki szacunek dla tych, którzy pokonują 
tymi samochodami trasy liczące, jak ta 
ubiegłoroczna do Stambułu, ok. dwóch 
tysięcy kilometrów. 

Zacznijmy od początku. Pierwszy Złom-
bol ruszył w 2007 roku. Za jego pomysło-
dawców uchodzą: Marcin Tezlaff, Martyna 
Kinderman i pan. Podobno zaczęło się od 
wspólnego „zakręcnia” na punkcie malu-
chów? 

- Tak. Było wśród nas jeszcze kilka 
osób. Zaczęło się od dłubania przy małych 
fiatach i zajmowania się ich tuningiem. 
Chodziło o to , żeby na prostych kon-
strukcjach samochodów, takich jak maluch 
właśnie, nauczyć się podstaw mechaniki. 
Padło na maluchy również dlatego, że 
były najtańsze. W pewnym momencie ktoś 
rzucił: „ścinam dach i jadę do Monaco”. Po-
znaliśmy się w 2005 r., rok później narodził 
się pomysł zorganizowania Złombolu, a w 
2007 r. ruszyliśmy do Monaco.

Na Waszej stronie internetowj wyczy-
tałam, że wyobrażaliście sobie scenę par-
kowania  fiatem przed Casino Monte Carlo: 
podchodzi hotelowy boy, a Wy spokojnie 
wręczacie mu kluczyki zdezelowanego auta 
z czasów PRL-u... 

Rozmowa z Janem Badurą, jednym z pasjonatów motoryzacji, którzy w 2006 r. wpadli na pomysł organizacji corocz-
nych,  zwariowanych, międzynarodowych rajdów. Wyruszają samochodami, którymi większość z nas pojechałaby 

wprost na złomowisko. Jan Badura opowiedział nam, co sprawia, że na ostatni Złombol ruszyło ok. 120 aut, a chętni do 
wzięcia udziału w tej wyprawie, potrafią przylecieć na nią ... z Kanady.

czyli syreny i żuki na międzynarodowym szlakuZŁOMBOL,
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- Udało nam się nam tę wizję zrealizo-

wać! Na parkingu było pełno, boy odprawiał 
z kwitkiem cuda typu viper, czy porsche, a 
my zajechaliśmy tam  trabantem i dużym 
fiatem. Zaskoczony boy przyjął od nas 
kluczyk, a potem z zaciekawieniem i roz-
bawieniem słuchał co to za akcja. Potem 
zeszło się jeszcze sporo osób z obsługi ka-
syna. Oglądali z wielkim zainteresowaniem 
te nasze samochody po wielu przejściach. 
Spędziliśmy tam dobre 40 minut.

Wyjaśnijmy od razu, że w rajdzie mogą 
brać udział wyłącznie samochody powstałe 
w krajach demokracji ludowej, kupione za 
nie więcej niż tysiąc złotych, prawda?

- Tak jest. A całej wyprawie przyświeca 
cel charytatywny - zakup prezentów dla 
dzieci ze śląskich domów dziecka. To właśnie 
na to przeznaczamy wpisowe - 200 zł od 
ekipy i pieniądze darczyńców. W ubiegłym 
roku uzbieraliśmy już ok. 175 tys. złotych. 
Starczyło na niespodzianki dla dzieciaków z 
ośmiu domów dziecka. Dostały wyłącznie to, 
co miało sprawić im przyjemność: od kom-
puterów, zabawek, po słodycze, bo okazało 
się, że atrakcją są również paczki słodyczy, 
które indywidualnie dostaje każdy dzieciak.

W pierwszym Złombolu, do Monaco 
jechał fiat i trabant. W drugim 13 ekip, w 
trzecim 24, a rok temu już 121 Jakie cuda 
techniki zarejestrowaliście na starcie? 

- Mieliśmy 36 - letniego żuka, kupione-
go od Ochotniczej Straży Pożarnej, była 
syrenka bosto, ostatnio motocykle. Do 
Stambułu pojechały cztery: etz, jawy.

Na swojej stronie internetowj ostrze-
gacie, że Złombol to nie zlot zadbanych 
youngtimerów, a ekstremalna wyprawa bez 
wsparcia organizatorów, mechaników, lawe-
ty. Bez wodzireja i bez psychologa. Bardziej 
od wodzireja zadziwił mnie ten ostatni. 

- Kiedy samochód pada na autostra-
dzie, albo na stromych serpentynach w Al-
pach, czy w skandynawskiej pustce, można 
się załamać. Te samochody mają po kilka-
dziesiąt lat. Trzeba być przygotowanym 
na wszystko. 200 km przed Stambułem 
w żuku padła oś, dyferencjał się rozsypał. 
Trzeba było stać parę godzin na autostra-
dzie, nie szło z tym nic   zrobić. Nie było 
części zamiennych, trzeba było czekać na 
lawetę dogadując się z turecką policją na 
migi, bo oni po angielsku ani be, ani me. Na 
szczęście w nich też budziliśmy sympatię. 
Stali za nami z radiowozem z włączonym 
kogutem dla bezpieczeństwa. Podobnych i 
znacznie bardziej dramatycznych przygód 
było więcej. Nie byłbym nawet w stanie ich 
wyliczyć. Ja jeżdżę trabantem z 1991 roku. 
To już była końcówka trabantów. Ma silnik 
VW polo.  Dwa lata temu, gdy jechaliśmy 
do Norwegii, odpadło mi poszycie drzwi. 
Mówiąc w skrócie trabant „podarł się”. 
Musiałem te drzwi   mocować na druciku 
bo mi wiało. 

Jak podróżuje tyle samochodów?
- W konwoju jechać nie sposób. Jeździ-

my więc zwykle w grupach po kilka samo-
chodów. Fajnie, że część z nas trzyma się 

razem według klucza, którym są marki sa-
mochodów: żuki razem, syrenki razem itd. 
Tak jest łatwiej. Każdy wiezie swoje części 
zamienne, którymi można się wymieniać. 
W grupie łatwiej też o mechanika. Ktoś 
potrafi wymienić koło, kto inny przeczyścić 
gaźnik. Jadąc grupą tych samych samo-
chodów można dostroić się również pod 
względem prędkości. Niektóre z naszych 
wynalazków jadą przecież 70 km na godzi-
nę, inne mogą nawet setką. 

Jak reagują na Was inni kierowcy? 
- Kierowcy, którzy - czego ławo się 

domyślić - wyprzedzają nas na trasie, zwal-
niają, machają, pozdrawiają. Na stacjach 
paliw podchodzą, pytają, oglądają. Wszy-
scy reagują z uśmiechem, nawet z entu-
zjazmem. Co ciekawe, z dużą życzliwością 
traktuje nas policja. 

Jakie marki budzą największą sensację? 
-  Najmniej znane. Te z silnikiem dwusu-

wowym, którym trzeba dolewać oleju do 
paliwa. Ludzie podchodzą, robią zdjęcia, 
wypytują, oglądają. Z reguły w tych miej-
scach gdzie  bywaliśmy, nasze auta nie są 
znane. Sensację budzi nawet polski fiat, 
czy polonez. 

Tegoroczny Złombol wyrusza 23 lipca. 
Cel wyprawy - okolice jeziora Loch 
Ness – ma zostać osiągnięty 27 lipca.  
Zapisy trwają do 23 czerwca. Zgłosze-
nie należy wysłać na adres mailowy: 
start.zlombol@o2.pl. 
Uczestnik musi wpłacić 200 zł wpiso-
wego (za całą ekipę) i zdobyć tysiąc 
złotych (motocykle 500 zł) od darczyń-
ców. Pieniądze zostaną przeznaczone 
w całości na rzecz domów dziecka. 
Każdy uczestnik opłaca pobyt na 
zarezerwowanych dla wyprawy cam-
pingach, sam dba o aprowizację. Sam 
musi sobie radzić, gdy jego pojazd 
odmówi posłuszeństwa. Organizatorzy 
gwarantują za to doskonałą atmosferę 
i niezapomniane wrażenia. 
Więcej o Złombolu na stronie interneto-
wej: www.zlombol.pl
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Interesują się Wami media?
W Stambule pojawiła się turecka tele-

wizja. Rok wcześniej, w Norwegii, czekali na 
nas Polacy , którzy jakoś dowiedzieli się o 
naszej wyprawie.

Jakie warunki musza spełnić  startujące 
w Złombolu samochody?

 Samochód ma być na chodzie, musi 
być dopuszczony do ruchu, mieć aktu-
alne badanie techniczne, ubezpieczenie 
itd. Mamy ekipy, które kupują auto przed 
samym Złombolem. Sam przeżyłem taką 
sytuację w ubiegłym roku, gdy mój tra-
bant na chwilę  przed startem odmówił 
posłuszeństwa. Bez zbędnych ceregieli od-
kupiłem od znajomego totalnie niespraw-
dzonego poloneza. Nawet poziomu oleju 
nie sprawdziłem Tylko przerzuciłem baga-
że. Na szczęście trafiłem samochód, który 
zajechał na miejsce i wrócił z powrotem. 
Zapłaciłem za nie równo tysiąc złotych. 
Znajomy trochę stracił na tej transakcji, ale 
powiedzmy, że to był jego wkład w pomoc 
dzieciakom.

Próbowaliście wyliczyć średnią częstotli-
wość awarii, którym ulegały Wasze samo-
chody na trasie? 

- Nie. Te awarie są zupełnie nieprzewi-
dywalne. Zdarzają się samochody w po-
zornie fatalnym stanie, które przejeżdżają 
całą trasę bez przymusowego postoju i 
takie, które „zrobione” super, psują się tuż 
po starcie. 

Złombol to rajd do odległego celu, z 
którego trzeba jeszcze jakoś wrócić...

- Tak Trasę trzeba liczyć razy dwa. 

- Chyba, że ktoś zdecyduje się zostawić 
tam samochód. Zdarzają się takie sytuacje? 

- Pamiętam, że ktoś sprzedał miej-
scowemu swój samochód za paczkę 
chipsów. Pewien Norweg był bardzo 
zadowolony z prezentu w postaci żuka. 
W większości jednak nasze samochody 
wracają do kraju. Nawet jeśli trzeba nad 
nimi popracować. 

Przed Wami wyprawa do Szkocji nad Je-
zioro Loch Ness. Ruszacie 23 lipca. Jedziecie 
pięć dni. Długo zostaniecie na miejscu? 

- Dojedziemy na miejsce, pokręcimy 
się, pokażemy, poszukamy potwora z Loch 
Ness i rozjedziemy się jak zwykle, każdy w 
soją stronę. Powroty odbywają się na wła-
sną rękę. My organizujemy logistykę, czyli 
wyznaczamy campingi dzieląc trasę co 400 
- 500 km, ale tylko w drodze do celu. Z po-
wrotem każdy radzi sobie sam. Oczywiście 
większość z nas wraca również grupami. 

Wiem, że zapisy już trwają. Ilu jest chęt-
nych na tegorocznych Złombol? 

- Mamy już ok. 50 ekip. Są wśród nich 
zapaleńcy z całej Polski, mamy też kilku 
chętnych z  zagranicy. Rok temu moim 
pilotem był kolega, który specjalnie na 
Złombol przyjechał z Kanady. 

Czym jeździ Pan na co dzień? 
- Fordem focusem. 

Nie lepiej wybrać się do Szkocji takim 
autem? 

- Jaką satysfakcją dałaby jazda auto-
stradą nowym samochodem? A oglądanie 
krajobrazów przez okno malucha, czy żuka 

to naprawdę świetna sprawa. Ktoś kto nie 
jechał w daleką trasę takim autem, nigdy 
tego nie zrozumie. Może zabrzmi to jak 
banał, ale te samochody naprawdę mają 
duszę. 

Czego życzy się uczestnikom Złombolu? 
- Dojechania do celu. 

Tego właśnie życzymy. Proszę od nas 
pozdrowić potwora z Loch Ness. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

Złombol, to rajd samochodami ko-
munistycznej produkcji lub konstrukcji, 
których właściciele zapłacili za nie wię-
cej niż tysiąc złotych. To także wypra-
wa charytatywna, której celem jest ze-
branie funduszy na wsparcie śląskich 
domów dziecka. W 2007 r. Złombol 
wyruszył po raz pierwszy. Wtedy trasa 
wiodła z Katowic do Monaco. Ten sam 
cel obrano w 2008 roku. Rok później 
„złombolowicze” – pasjonaci motory-
zacji w różnym wieku i różnej profesji 
– pojechali do Norwegii. W 2010 za 
cel wybrali sobie stolicę Turcji – Stam-
buł. Na starcie stanęło 127 samocho-
dów. Do Stambułu dotarło ok. setki. W 
tym roku Złombol rusza na spotkanie z 
potworem z Loch Ness. 
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Jedną z podstawowych czynności 
wykonywanych podczas współ-

czesnych napraw blacharskich jest 
wymiana uszkodzonych elementów ka-
roserii. Często zdarza się jednak tak, że 
wymiana nie jest konieczna lub była by 
znacznie bardziej kosztowna niż napra-
wa uszkodzonego elementu. W wyniku 
zastosowania różnych materiałów nie-
które elementy podlegają naprawom 
blacharskim (w tradycyjnym rozumie-
niu), niektóre wymagają zastosowania 
nowoczesnej technologii, np. łączenia, 
natomiast pewne elementy podlegają 
wyłącznie wymianie. 

Wymianie podlegają zwykle pro-
filowane elementy wykonane ze stali 
o podwyższonej wytrzymałości oraz 
stopów metali lekkich (np. aluminium) 
oraz bezwzględnie wszystkie elemen-
ty, których podstawowym zadaniem 
jest pochłanianie energii uderzenia. 
Bardzo poważnym błędem popeł-
nianym podczas napraw blacharskich 
elementów wykonanych z blach o pod-
wyższonej wytrzymałości jest obróbka 
poprzez ich podgrzewanie. W wyniku 
intensywnego podgrzewania blacha 
o podwyższonej wytrzymałości traci 
bezpowrotnie własności uzyskane w 
starannym procesie produkcji, a co za 
tym idzie zmienia na niekorzyść zało-
żone parametry wytrzymałościowe 
elementu. Dotyczy to w szczególności 
elementów karoserii zbudowanych jako 
profile zamknięte stanowiące złożone i 
drogie konstrukcje takie jak np. drzwi, 

maski, pokrywy bagażnika, słupki itp. 
Naprawa blacharska elementu karoserii 
ma dwa główne cele:

1. Przywrócenie pierwotnego wyglądu.
2. Przywrócenie pierwotnych własności 

mechanicznych.

Zwykle łatwiej spełnić pierwszy 
warunek tj. przywrócić pierwotny wy-
gląd elementu karoserii. Spełnienie zaś 
drugiego warunku w warsztacie bla-
charskim przychodzi znacznie trudniej 
niż pierwszego, a całkowite zachowanie 
pierwotnych własności mechanicznych 
elementu jest z oczywistych względów 
niemożliwe. 

Technologie usuwania wgnieceń 
w karoserii można podzielić na dwa 
rodzaje:

 wypychanie od wewnątrz
 wyciąganie z zewnątrz

W przypadku pierwszej z metod 
konieczne jest dokonanie demontażu 
elementów samochodu utrudniających 
dostęp do uszkodzonego miejsca. Jest 
to zwykle tapicerka. Czynność ta jest 
pracochłonna, czasochłonna i niesie ze 
sobą ryzyko uszkodzenia elementów 
mocujących jak i samego poszycia. 
Poza tym poprzez stosowanie klepadeł 
i młotków najczęściej powoduje się 
powstanie nadmiaru blachy w miejscu 
naprawy spowodowane niepożądanym 
wydłużeniem blachy. Ryzyko powsta-

nia tego efektu można zmniejszyć 
rozklepując blachę w naprawianym 
miejscu na większej powierzchni wo-
kół wgniecenia. Opisane w tej części 
poradnika technologie noszą znamiona 
nowoczesności ale podstawowe zasady 
pozostają niezmienne. Należą do nich 
np. prostowanie mechaniczne poprzez 
tzw. klepanie, prostowanie blach sta-
lowych oraz aluminiowych poprzez ich 
podgrzewanie i schładzanie oraz tech-
nika mieszana zwana prostowaniem 
mechaniczno-termicznym. Większość 
obecnie stosowanych narzędzia  bla-
charskich to urządzenia elektryczne 
zwykle sterowane mikroprocesorowo, 
a praca przy ich zastosowaniu polega 
zwykle na przygrzewaniu elementu 
mocującego, który służy jako uchwyt 
do wyciągania wgniecenia. Wyciąga 
odbywa się przy zastosowaniu różnych 
przyrządów np. młotka bezwładnościo-
wego czy też wyciągarek dźwigniowych 
lub pneumatycznych. Najbardziej popu-
larną metodą usuwania wgnieceń profili 
zamkniętych jest stosowanie zgrzewarki 
tzw. gwiazdek,  zintegrowanej z młot-
kiem bezwładnościowym. Urządzenia 
przeznaczone do prowadzenia tego 
typu napraw to spotery blacharskie. 
Umożliwiają one prowadzenie napraw 
panelowych karoserii przy maksymal-
nym zachowaniu własności mechanicz-
nych elementów. Powodują znikome 
szkody zewnętrzne, a niskie optymalnie 
dobierane parametrów pracy powoduje 
iż blacha się nie przegrzewa. Najczęściej 
wykonuje się naprawy podczas któ-

NAPRAWY POSZYCIA KAROSERII
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rych konieczne jest usunięcie części 
lakieru lub powłoka lakierowa ulega 
uszkodzeniu w procesie prostowania. 
W przypadku nowoczesnych karoserii 
samochodowych naprawa profili za-
mkniętych takich jak słupki, maski drzwi 
i inne wymaga również zastosowania in-
nych metod niż dotychczas. Wynika to 
zarówno z zastosowanych do budowy 
nadwozia samochodowego materiałów 
konstrukcyjnych jak i powłok galwanicz-
nych. Oferowane są różne narzędzia 
oraz zestawy czy też systemy napraw-
cze przeznaczone do prowadzenia prac 
związanych z usuwaniem uszkodzeń 
profili zamkniętych. Większość tych 
narzędzi oparta jest na metodzie „push 
and pull” czyli „pchaj i ciągnij”. Co daje 
zastosowanie „push and pull”? Oto kilka 
niewątpliwych zalet przemawiających za 
stosowaniem tej metody naprawy:

1. Pozwala na naprawę elementów, 
które do tej pory podlegały wyłącz-
nie wymianie.

2. Znacznie skraca czas naprawy.
3. Umożliwia stosowanie technik 
    klejowych oraz naprawę elementów 
    z aluminium.
4. Niska cena narzędzi w stosunku 
    do uzyskiwanych efektów.

Niekiedy udaje się usunąć drobne 
uszkodzenia poszycia karoserii bez za-
stosowania metod ingerujących w po-
włokę lakierniczą. Niestety w praktyce 
zwykle konieczne jest jednak ponowne 
lakierowanie naprawianego elementu. 
Poniżej opisany został proces techno-
logiczny naprawy uszkodzonej karoserii 
z zastosowanie technologii wyciągania. 
Po przeprowadzonej w ten sposób 

naprawie element wymaga naprawy 
lakierniczej.

PROCES TECHNOLOGICZNY NAPRAWY 
(Strong Puller, Easy Puller)

Do naprawy zastosowano techno-
logię polegającą na przygrzewaniu serii 
bitów naprawczych pozwalających na 
wyciąganie uszkodzonej blachy. 

Proces naprawy panelowej z zastoso-
waniem najnowszych technologii:

 ocena uszkodzenia oraz oczyszczenie 
z powłok lakierowych,
 zamocowanie masy,
 przygrzanie serii bitów oraz umiesz-
czenie cięgna
 proces ciągnięcia Strong Pullerem,
 odprężenie blachy młotkami alumi-
niowymi,
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Zostań ASEM motoryzacji!

 usunięcie bitów,
 wstępna ocena naprawy,
 prace wykończeniowe młotkiem 
udarowym,
 prace wykończeniowe Easy Pulle-
rem,
 obkurczanie blachy elektrodą mie-
dzianą oraz węglową.

Technologia naprawy panelowej w 
niektórych przypadkach jest jedyną 
metodą naprawy panelu karoserii. 
Dotyczy to zwykle tylnego błotnika 
występującego często jako część  ścia-
ny bocznej karoserii. Warto pamiętać, 
że zbyt duży prąd zgrzewania może 
spowodować trwałe uszkodzenie bla-
chy nie zapewniając przy tym lepszych 

efektów pracy. Zawsze wykonaj próbę 
przygrzewania przy mniejszym prądzie 
stopniowo zwiększając jego wielkość Az 
do uzyskania zadawalających efektów. 
W przypadku dobrania optymalnych 
parametrów pracy spotera blacharskie-
go można uzyskać bardzo dobre efekty 
naprawy bez nadmiernego uszkodzenia 
struktury karoserii.  BR

Portal mamwarsztat.pl, specjalnie dla wszystkich mi-
łośników motoryzacji, przygotował jedyny w swoim 
rodzaju konkurs pod hasłem: „Zostań ASEM motory-

zacji!”. Do rywalizacji może się przyłączyć każdy kto ukończył 
18 lat. Na najlepszych czekają bardzo cenne nagrody, takie jak: 
nawigacja  samochodowa, profesjonalny zestaw kluczy i wiele 
innych. Takiej okazji po prostu nie można przegapić.

Tak 
prezentuje się 
maskotka kon-
kursu, czyli AS 

motoryzacji.

Zabawa polega na 
rozwiązywaniu quizów 
obejmujących przeróż-

ne zagadnienia związane z 
motoryzacją. Każdy znajdzie 
tu dziedzinę, w której czuje 
się najlepiej. Nie zabraknie 
pytań z zakresu: mechaniki, 
blacharstwa, elektroniki, 
budowy samochodu oraz 
wielu innych. Odpowiedzi na 
część z nich znajdują się w 
artykułach zamieszczonych 
na portalu mamwarsztat.pl. 

Losy rywalizacji można 
śledzić na bieżąco, bowiem 
przez cały czas trwania 
konkursu publikowane są 
aktualne rankingi z listą 
nicków (internetowych pseu-
donimów), jakie wybrali sobie 
uczestnicy. 

Każda edycja „ASA mo-
toryzacji” będzie składała się 
z kliku lub kilkunastu etapów. 
Konkurs wygrywa ten, kto we 
wszystkich z nich zgromadzi 

największą ilość punktów. 
Dodatkowo raz do roku, pod-
czas wybranych imprez tar-
gowych odbywać się będzie 
wielki turniej finałowy.

Aby wziąć udział w kon-
kursie wystarczy wejść na 
adres www.mamwarsztat.pl 
i zalogować się. Dołącz już 
dziś i zostań ASEM motory-
zacji! Świetna zabawa gwa-
rantowana.
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DUO 215 DT  Lutospawarka do spawania stali, 
aluminium oraz lutospawania drutem Cusi3. 
Dzi�ki zastosowaniu dwóch drutów i gazów 
oszcz�dzamy czas i pieni�dze.

Spot 800 to najnowszy spotter do 
napraw karoserii stalowych oraz 
Aluminiowych. Moc 90000 mikro 
Faradów.

Promienniki
lakiernicze

Spotter Aiwa 3888 i 3889 
Do napraw karoserii zasilany 
w dwóch wersjach 230V oraz 
400V wyposa�ony w ró�nego
rodzaju elektrody i uchwyty.

www.lak-auto.pl
Tel. 694 266 003

e-mail: lak-auto@wp.pl
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CE dla kabiny lakierniczo suszarniczej

GDY PLOTKI ZDERZĄ SIĘ Z FAKTAMI 
Przy dostawie urządzenia, ich 

producent za pośrednictwem swo-
jego przedstawiciela przekazać 
powinien użytkownikowi dokument 
„deklaracji zgodności WE”, potwier-
dzając zasadność ocechowania 
maszyny znakiem CE (Conformite 
Europeenne). Obowiązek posiadania 
przez urządzenie takiej cechy wynika 
z zapisów dyrektywy europejskiej, 
przeniesionej do krajowych przepi-
sów ustawy i z kilku wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń. Brak znaku 
CE i dokumentu deklaracji, uniemoż-
liwia wprowadzenia takiego urządze-
nia do obrotu handlowego na terenie 
krajów członkowskich UE.

W jakim zakresie znak CE dotyczy 
kabiny lakierniczo-suszarniczej? Co 
zrobić w przypadku, gdy kupowana, 
używana kabina nie ma takiego znaku 
i deklaracji zgodności? Jakie sankcje 
grożą użytkownikowi kabiny? Który 
urząd czy instytucja kontrolna ma pra-
wo do sprawdzenia ocechowania CE i 
treści wydanej deklaracji zgodności? 
Poniżej odpowiemy na te pytania. 

W tych kwestiach oraz przy kilku 
innych wątkach dotyczących znaku CE 
dla kabiny lakierniczo-suszarniczej, 
narosło już wiele mitów i niedomó-
wień, a nawet legend służących często 
działaniom handlowym i promocyjnym.  
Zaskakujące jest to, że większość 
oferentów komór malarskich nie po-
trafi rzetelnie i wyczerpująco wyjaśnić 
potencjalnemu użytkownikowi zasad 
formalnych i wymogów prawnych 
dotyczących procedury znaku CE. 
Wypaczone informacje dopasowywa-
ne są do danego produktu, a potem 
zniekształcone podawane jako obo-
wiązujące zasady i tzw. wymogi „unij-
ne”. Różnice w interpretacji przepisów 
widoczne są szczególnie pomiędzy 
czterema głównymi grupami oferentów 
tego typu wyposażenia. Inaczej do 
tematu znaku CE podchodzą polscy 
producenci kabin lakierniczych, inaczej 
importerzy reprezentujący renomowa-
ne europejskie wytwórnie, jeszcze in-
aczej temat ujmują dostawcy urządzeń 
ze Wschodu. Zupełnie bagatelizują go 
oferenci urządzeń używanych. 

Wielokrotnie w trakcie prezentacji 
handlowej oraz w materiałach infor-
macyjnych dotyczących konkretnej 

komory lakierniczej, spotkać się moż-
na z informacją, że dane urządzenie 
posiada „certyfikat CE”. Z tej informacji 
wyciągane są automatycznie dalsze 
wnioski, że urządzenie takie jest bez-
pieczne i spełnia wszelkie wymogi 
formalne do wprowadzenia go w skład 
linii technologicznej każdej lakierni. 
Taki przekaz zawarty jest w wielu 
materiałach informacyjnych o urzą-
dzeniach, na portalach internetowych, 
w ofertach handlowych i informacji  
ustnej. Jednym magicznym sformu-
łowaniem „certyfikat CE”, nabywca 
otrzymuje informacja stanowiące 
przepustkę do legalnego użytkowania 
kabiny lakierniczej. Logicznie rzecz 
ujmując, gdy kabina ma „certyfikat 
CE” tzn., że spełnia wszelkie wyma-
gania. Może być więc zainstalowana 
i używana w formowanej lakierni. Nie 
dopytując już o szczegóły, większość 
osób przyjmuje podświadomie, że 
urządzenie przeszło szereg skom-
plikowanych drogich badań i testów, 
uzyskało odpowiednią homologację, a 
jego podzespoły okazały się sprawne 
i bezpieczne pod każdym ocenianym 
względem. Przyjmuje się, że odrębna 
jednostka badawcza przeanalizowała 
budowę komory kawałek po kawałku 
i wydała zgodę na wprowadzenie jej 
do użytkowania. Teraz, gdy posiada 
ona tak trudny do zdobycia znak CE, 
przechodząc przez kosztowną proce-
durę badawczą, może być używana 
na terenie całej Unii Europejskiej, a 
więc także w krajach o restrykcyjnych 
wymogach formalnych jak Niemcy 
czy Holandia. Takie informacje przyj-
mowane są często podświadomie, 
po przeczytaniu krótkiej wzmianki o 
spełnieniu przez kabinę lakierniczą 
wymogów Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE i posiadaniu znaku Con-
formite Europeenne. Czasami też in-
formacje takie podawane są otwarcie, 
przez oferenta urządzenia i tak też 
formułowane w materiałach promocyj-
nych i ofertowych. Znak CE i rzekomy 
certyfikat jego nadania, staje się w 
oczach użytkownika kabiny lakierni-
czej barykadą obronną przed atakami 
formalnymi wszystkich instytucji kon-
trolnych włącznie z PIP, sanepidem 
i oczywiście Strażą Pożarną. Analo-
gicznie rzecz ujmując kabiny, które nie 
zostały poddane tej wnikliwej ocenie 
badawczej i szeregom testów, nie są 
bezpieczne i formalnie dopuszczone 

do użytkowania. Z tego wynika także, 
że brak znaku CE i odpowiedniego 
certyfikatu dla kabiny lakierniczej, 
wyklucza ją z szeregu urządzeń, które 
mogą zostać wprowadzone do organi-
zowanej czy modernizowanej lakierni. 
Przecież każda kontrola obiektu, w 
którym znajdują się maszyny bez CE, 
równoznaczna jest z wymierzeniem 
wysokich kar, a nawet z wyłączeniem 
takich urządzeń z używania. Oczy-
wiście otrzymanie „certyfikatu CE” to 
także dowód na nowoczesność ofe-
rowanych rozwiązań, dalekie zaawan-
sowanie techniczne urządzenia, rze-
telność producenta i bezpieczeństwa 
pracowników, klientów oraz majątku 
firmy. Tak uważa wielu użytkowników 
urządzeń, a  przy braku rzetelnej infor-
macji i wiedzy na ten temat, nawet ich 
oferenci. Tak powstają plotki i niedo-
mówienia dotyczące cechy CE.

Jak do oceny oferowanych kabin 
lakierniczych podejdzie jego przyszły 
nabywca gdy dowie się, że CERTY-
FIKAT CE to …. mit, plotka, oszustwo 
i dokument, który nie ma żadnej pod-
stawy formalno-prawnej ? Czy gdy po-
tencjalny nabywca komory dowie się, 
że znak CE umieszcza na kabinie jej 
producent, bez żadnych badań, testów 
i konsultacji z kimkolwiek, nie wspo-
minając już o specjalnych ośrodkach 
badawczych, nadal będzie uważać ją 
za bezpieczną, nowoczesną i zgodną 
z wymogami prawa ? Czy posiadając 
wiedze o niezbitych faktach, przeczą-
cych opisanym wcześniej mitom i plot-
kom, użytkownik komory lakierniczej 
nadal ze spokojem czekać będzie na 
wizytę instytucji kontrolnych?

W zderzeniu z faktami, czyli wy-
mogami szczegółowych rozporządzeń, 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 
565), wskazywanie na bezpieczeństwo 
rzekomo certyfikowanej kabiny lakierni-
czej, posiadającej znak CE,  nie jest już 
takie oczywiste. CE to nie jest symbol 
gwarantujący bezpieczeństwo kabiny.

Czy znak bezpieczeństwa „B” 
to teraz „CE” ?

Żeby zrozumieć, gdzie zakorzenio-
ne są niedomówienia i powstające na 
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ich podstawie plotki w zakresie znaku 
CE dla kabin lakierniczo-suszarni-
czych, trzeba się nieco cofnąć pamię-
cią. Stan prawny w tej materii jeszcze 
z przed polskiej akcesji do UE narzucał 
konieczność uzyskania dla maszyn i 
urządzeń ZNAKU BEZPIECZENSTWA 
„B”. Znak ten zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami był symbolem gwa-
rantującym bezpieczeństwo użytkowe 
danego wyrobu. Spełnienie wymogów 
normatywnych, gwarantowało podda-
nie produktu ocenie i badaniom przez 
niezależną od producenta instytucję, 
nadającą znak „B” i wydając dla danej 
maszyny czy produktu odpowiedni 
certyfikat. W miarę zwiększania się 
swobody handlowej, pod koniec lat 90 
ubiegłego wieku, do firm trafiać zaczę-
ły importowane urządzenia i maszyny 
z Europy Zachodniej, Ameryki i Dale-
kiego Wschodu. Maszyny te spotykane 
jeszcze wtedy sporadycznie, nie miały 
znaku „B”, co jest oczywiste. O tej 
oczywistości wiedziały także osoby 
prowadzące kontrole zakładów pracy. 
W trakcie swych ustawowych dzia-
łań, inspektorzy BHP, urzędnicy PIP 
i funkcjonariusze Państwowej Straży 
Pożarnej, mogli zakwestionować bez-
pieczeństwo maszyny czy urządzenia, 
jeżeli nie posiadało ono odpowiednie-
go, polskiego świadectwa bezpieczeń-
stwa. Żadne standardy ISO, BVQI nor-
my EN czy znaki takie jak CE, nie miały 
umocowania w krajowych przepisach. 
Powoli szczegółowe regulacje i zwy-
czaje kontrolne normowały obecność 
w zakładach pracy maszyn i urządzeń 
importowanych, nie posiadających 
znaku bezpieczeństwa „B”. Importerzy 
kabin lakierniczych sięgali po opinie 
Jednostki Badawczo Rozwojowej 
Kopalni Barbara lub warszawskiego 
PROCHEM-u, dowodząc braku za-
grożenia wybuchowego, co także nie 
miało nic wspólnego z normatywnymi 
cechami bezpieczeństwa. Należy pa-
miętać, że obowiązkowa certyfikacja 
wielu wyrobów znakiem „B” trwała 15 
lat, utrwalając zasady postępowania 
i sposób postrzegania tego symbolu 
dla maszyn i urządzeń, w tym także 
dla kabin lakierniczo-suszarniczych. 
W chwili wejścia Polski do struktur UE, 
przepisy o certyfikacji i znaku bezpie-
czeństwa „B” zostały zniesione. Dla 
rzetelności informacji dodać jednak 
należy, że utrwalony w pamięci wielu 
przedsiębiorców i producentów znak 
„B”, wrócił po latach do życia  starania-
mi Stowarzyszenia TEST Q. Obecnie 
jest to opatentowany „Polski Znak 
Bezpieczeństwa - B”, teraz nadawany 
już różnym wyrobom dobrowolnie, jak 
wiele innych znaków podnoszących 
poziom i rangę handlową wyrobów.

Gdy po akcesji, zmieniły się wy-
magania formalne i procedury certyfi-
kowania, wiele osób przyjęło logiczne 
założenie, że obowiązujący do chwili 
akcesji krajowy znak bezpieczeństwa 
„B”, zastąpiony zostaje przez europej-
ski znak bezpieczeństwa CE. To logicz-
ne, ale błędne założenie spowodowało, 
że nabywcy i użytkownicy kabin lakier-
niczych, myśląc o znaku CE zakładali 
automatycznie, że oznacza on produkt 
bezpieczny, zbadany, dopuszczony for-
malnie do użytkowania i certyfikowany 
przez jakąś instytucję nadzorującą. W 
efekcie, na wielu portalach interneto-
wych i w publikacjach, porównywano 
znak „B” do „CE”, informując o zamia-
nie jednego na drugi. Porównywano 
tu lakonicznie ich zakresy, stawiając 
domyślny znak równości miedzy nimi, 
jedynie z uwagą, że CE jest znakiem 
ogólnoeuropejskim. Precyzyjnie rzecz 
ujmując, znak bezpieczeństwa „B” 
rządził się własnymi prawami i jego 
formalne aspekty zakończone zostały 
w chwili akcesji. Znak CE to odrębna 
i zupełnie inna filozofia oceny pro-
duktów. Niestety bardziej swobodna i 
dowolna od stosowanej wcześniej cer-
tyfikacji znakiem „B”. Bardzo szczegó-
łowe informacje o tym, czym jest znak 
CE i jaką pełni rolę znajdą Państwo w 
dalszej części publikacji oraz w wielu 
witrynach internetowych. Tu zwróćmy 
tylko szczególną uwagę na aspekt 
niefortunnie przyjętego założenia, że 
znak B zastępuje teraz znak CE. W 
efekcie takiego założenia instytucje 
kontrolne dalej domagały się, aby każ-
de urządzenie w firmie miało znak CE, 
nie zdając sobie jednak sprawy z tego, 
że zasadniczo nie mają już bezpośred-
nich umocowań do egzekwowania 
tego elementu od użytkownika kabiny 
lakierniczej. Teraz odpowiedzialność 
za wprowadzenie produktu do obrotu 
handlowego przejął kto inny, zdejmując 
z użytkownika bezpośrednią odpowie-
dzialność formalną. Instytucją nadzo-
rującą nowe przepisy jest UOKiK. 

Kto umieszcza na urządzeniu 
znak CE?

We wszystkich przypadkach, w 
których wymagane jest dla danego 
produktu umieszczenie na nim znaku 
CE, robi to wyłącznie jego producent.  
Nikt inny nie ma do tego prawa. Zakres 
produktów wymagających ocechowa-
nia znakiem CE jest ogromny i różne 
są tu obowiązki producenta związane 
z umieszczeniem cechy CE. To produ-
cent samodzielnie określa na własną 
odpowiedzialność czy jego zdaniem 
produkt spełnia szczegółowe wymogi 
bezpieczeństwa. To również produ-

cent określa, które z tych wymogów 
spełnia dany wyrób. Producent może 
też zastosować tzw. normy zharmo-
nizowane, dostosowując swój produkt 
do zawartych tu wymogów. Może 
także samodzielnie dokonać oceny 
ryzyka i zagrożeń, nie włączając w to 
dobrowolnie stosowanej normy. Wyko-
nując taką analizę, producent zbiera 
dokumentację techniczną produktu 
oraz zapisy norm i standardów, które 
zastosował przy jego wytwarzaniu. 
Wszystkie te działania zgodne są z 
załącznikiem nr 1 obowiązującej Dy-
rektywy Maszynowej. Gdy producent 
wprowadza produkt do obrotu han-
dlowego, umieszcza na nim znak CE 
zgodny z wzorem z rozporządzenia i 
wydaje do niego pisemną deklarację 
zgodności z takimi normatywami, jakie 
zastosował do oceny bezpieczeństwa 
wyprodukowanego urządzenia. Jak 
widać jest to absolutna swoboda oce-
ny, na wyłączną odpowiedzialność 
wytwórcy. Żeby zrozumieć ducha ta-
kiego działania w UE, trzeba sięgnąć 
pamięcią do absurdalnych uregulowań 
prawnych, o których żarty przeszły już 
do kanonu dowcipu. Wiele osób pa-
mięta na pewno regulacje dotyczące 
wielkości i sposobu zagięcia bananów, 
trafiających na wspólny rynek europej-
ski, wina tylko z winogron czy regulacje 
dotyczących mleka. Przykłady z branży 
spożywczej, w najbardziej spektakular-
ny sposób ukazują absurdy formalne. 
W dziedzinie maszyn i urządzeń wcale 
nie było ich mniej. Restrykcyjne podej-
ście kontrolne i nadzorcze UE zaczęto 
jednak zmieniać tzw. Dyrektywami 
Nowego Podejścia. Zgodnie z ich du-
chem Parlament Europejski przestał 
narzucać szczegółowe rozwiązania 
w każdej dziedzinie, pozostawiając 
je wytwórcom i producentom. Skon-
centrowano się bardziej na określeniu 
ogólnych ram, przyjmując, że obecna 
już na rynku szczegółowość konkret-
nych regulacji jest wystarczająca. Po-
nadto, kwestie postępu technicznego 
i technologicznego pozostawiono do 
kontrolowania i nadzoru ich odpowied-
nim instytucjom, opracowującym tzw. 
normy zharmonizowane w każdej prak-
tycznie branży. Uznając, że w obszarze 
formalnym jest już dosyć szczegóło-
wych unormowań, a te są regularnie 
modyfikowane w miarę postępu tech-
nicznego, tam gdzie tylko było to moż-
liwe, wycofano się z nadzoru i kontroli 
producentów. Teraz to sami producenci 
biorą pełną odpowiedzialność za wła-
sne wyroby i sami oceniają czy są one 
bezpieczne. Mogą to zrobić rzetelnie 
lub tylko ogólnie. Mogą być uczciwi lub 
nie. Mogą postępować zgodnie z wie-
loma przepisami i unormowaniami, ale 



st
r.4

6
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.47

nie muszą tego robić, gdy skorzystają 
tylko z jednej konkretnej normy. Teraz 
to wytwórca urządzenia sam określa, 
czy jest ono bezpieczne, nadając mu 
znak CE. Jeżeli dokonał takiej oceny, 
wydaje do tego znaku Deklarację 
Zgodności Wspólnoty Europejskiej. W 
tym aspekcie dowodzenie przyszłemu 
użytkownikowi, że oferowana komora 
lakiernicza jest bezpieczna i nowocze-
sna, bo posiada znak CE, nabiera inne-
go znaczenia. Teraz roztaczanie wizji 
spełnienia przez kabinę lakierniczą 
wszystkich obowiązujących przepisów i 
dopuszczenia jej do użytkowania, to już 
tylko indywidualna ocena producenta 
dokonana przez niego samego. Teraz 
to już tylko jego własna opinia, a nie 
szereg niezależnych testów i badań.

Co się stało z niezależnymi 
badaniami i testami urządzeń? 

Obowiązują one nadal, ale ocena 
bezpieczeństwa danego wyrobu zgod-
nie z wymogami odpowiedniej dyrekty-
wy, podzielona jest na kilka modułów 
proceduralnych, oznaczonych literowo 
od A do H. Gdy produkt znajduje się 
na pierwszym poziomie oceny, robi 
to wyłącznie jego producent. Gdy 
charakter produktu wymaga użycia 
kolejnego zestawu procedur, do jego 
oceny włączona zostaje tzw. jednostka 
notyfikowana. W przypadku komór la-
kierniczych, ocena wykonywana jest na 
pierwszym poziomie proceduralnym, 
ale np. windy i dźwigniki (wyłączone 
zasadniczo z zakresu dyrektywy 2006/
42/WE), wymagają już udziału jednost-
ki notyfikowanej. W każdym państwie 
członkowskim UE znajduje się odpo-
wiednik Polskiego Centrum Akredyta-
cji – instytucji nadającej jednostkom 
badawczym prawo do dokonywania 
badań kontrolnych maszyn urządzeń 
lub tylko wydzielonych podzespołów, 
np. silników czy siłowników pneuma-
tycznych. Jednostka taka otrzymuje 
określone uprawnienia, więc nie może 
dokonywać oceny palników gazowych, 
gdy w uprawnieniach notyfikacyjnych 
posiada prawo do oceny siłowników 
pneumatycznych. To bardzo istotne w 
przypadku urządzeń sprowadzanych 
spoza UE, posiadających deklaracje 
zgodności ze znakiem CE, rozsze-
rzonym o kod jednostki notyfikującej. 
Sama procedura oceny produktu 
wymagającego udziału odrębnej jed-
nostki badawczej, polega na analizie 
dokumentacji produkcyjnej wyrobu i 
elementów formujących całą maszynę. 
Wnioski z badań, ustalenia szcze-
gółowe i opinie, otrzymuje wyłącznie 
producent urządzenia. Jednostka noty-
fikacyjna wydaje jednak certyfikat, po-

twierdzający pozytywny wynik badania 
typu WE, a producent obok znaku CE 
umieszcza także nr jednostki notyfiko-
wanej, w której dokonał oceny. 

W praktyce kontrolnej stwierdzono 
przypadki, w których urządzenie „X” 
posiadało dokument zatytułowany 
absurdalnie „certyfikat CE”, a w nim 
zawarty był nr czegoś, co po przetłu-
maczeniu z języka angielskiego miało 
być numerem certyfikacyjnym tego pro-
duktu. W takim przypadku ewidentnie 
widać, że albo producent urządzenia z 
siedzibą bardzo odległą od Europy, nie 
miał nawet podstawowych informacji o 
sposobie oceny produktu i nadania mu 
cechy CE, albo dokumenty te były nie-
udolnie spreparowanym fałszerstwem 
takiej oceny. W każdym przypadku pro-
ducent wydaje oryginalną deklarację 
zgodności produktu z normatywami, 
jakie przyjął on w swych badaniach, a 
krajowy dystrybutor czy przedstawiciel 
producenta, przekazuje użytkownikowi 
tłumaczenie takiej deklaracji na język 
kraju członkowskiego, w którym urzą-
dzenie będzie eksploatowane. Zdarza 
się, że urządzenia sprowadzane są 
przez ogromny port w Hamburgu lub 
Rotterdamie, tam odbiera je firma z 
siedzibą w Europie i wysyła np. do Pol-
ski. Powoduje to, że znikają problemy 
celne oraz te, dotyczące posiadania 
lub nie posiadania przez urządzenie 
cech CE. Krajowy odbiorca dokonał 
przecież importu wewnątrz wspólnoto-
wego. W takim przypadku, zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami, pośrednik 
lub importer przejmuje na siebie obo-
wiązki producenta i mamy do czynienia 
z produktem firmy „X”, wykonanym w 
Europie, z elementów importowanych 
z poza UE. Jednak wytwórcą kabiny 
lakierniczej jest już firma europejska. 

Czy kabina lakierniczo – suszarnicza 
wymaga ocechowania znakiem CE?

Zasadniczo nie ma takiego obo-
wiązku. To zaskakujące stwierdzenie, 
ale tylko do chwili, gdy zdamy sobie 
sprawę z tego, że formalną podstawą 
do umieszczenia cechy CE na kabinie 
lakierniczej, powinna być Dyrektywa 
Maszynowa 2006/42/WE, obowiązują-
ca w Polsce od 29 grudnia 2009 roku, 
na podstawie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 października 
2008 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 
1228). W załącznikach nr IV do tego 
rozporządzenia nie ma wyszczegól-
nionej kabiny czy komory lakierniczej,  
malarskiej, suszarniczej. W ogólnych 
zapisach dyrektywy określających co 
to jest maszyna, można jednak dopa-

sować kilka zdefiniowanych zapisów 
do funkcji realizowanych przez komorę 
lakierniczą. Konsekwentnie idąc jed-
nak dalej w zapisy formalno-prawne, 
z punktu widzenia np. przepisów pra-
wa budowlanego, komora lakiernicza 
nie jest maszyną, tylko samodzielną 
budowlą, szczególnie gdy stoi ona na 
zewnątrz obiektu. Tu jest urządzeniem 
technologicznym, co w myśl przepi-
sów prawa budowlanego, nadaje jej 
status budowli. Wewnątrz budynku 
jest już jednak wydzielonym ścianami 
odrębnym pomieszczeniem. Robocza 
część komory nie jest więc maszyną i 
jako taka nie podlega bezwzględnemu 
obowiązkowi certyfikacji znakiem CE. 
Jednak jej producent ma pełne prawo 
do uznania tej wydzielonej przestrzeni 
oraz elementów samej obudowy, jako 
integralnej części całej maszyny, obej-
mując ją automatycznie oceną bezpie-
czeństwa i deklaracją zgodności dla 
znaku CE. Może to zrobić, ale nie musi. 
Musi jednak bezwzględnie objąć proce-
durą oceny i znakiem CE zintegrowane 
urządzenia grzewczo-wentylacyjne i 
systemy sterowania cyklami. Ta część 
komory lakierniczej bez żadnych wąt-
pliwości jest już maszyną podlegającą 
pod wymogi formalne. Dlaczego to takie 
istotne? Ponieważ niektórzy producen-
ci systemów grzewczo-wentylacyjnych, 
posiadając odpowiednie zaplecze 
techniczne i projektowe, mogą zaadop-
tować na potrzeby komory lakierniczej 
istniejące w obiekcie pomieszczenie, 
odpowiednio je modernizując. W takim 
przypadku nadal mamy do czynienia 
z brakiem konieczności umieszczenia 
w tak przygotowanej „komorze” cechy 
CE. Gdy jednak do zapewnienia odpo-
wiednich warunków technologicznych 
pomieszczenie zaopatrzone zostanie 
w zespoły grzewczo-wentylacyjne, 
wtedy te dodatkowe maszyny będą 
już musiały posiadać cechę CE i odpo-
wiednią deklarację zgodności tego pro-
duktu. Dlaczego więc producent może 
zakwalifikować część roboczą komory 
jako maszynę, obejmując ją cechą CE i 
deklaracją zgodności? Na takie działa-
nie pozwalają normy zintegrowane. W 
przypadku komór lakierniczo-suszar-
niczych jest to norma PN-EN 13355 
: 2004 (tekst w jez. polskim z 2006), 
określająca zasady bezpieczeństwa 
dla zintegrowanych komór malarskich. 
Gdy producent urządzenia przyjmie 
tę, normę za wyznacznik swych dzia-
łań projektowych i wykona zgodnie 
z nią kabinę może (a nawet musi) 
automatycznie przyjąć, że spełnia ono 
wymogi konkretnej normy przywiązanej 
do Dyrektywy Maszynowej, jako ma 
szyna zintegrowana, w której kabina 
wydzielona ściankami jest częścią 
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tego urządzenia. Uprawnia go to także 
do wydania każdemu użytkownikowi 
prostej deklaracji zgodności, ze wska-
zaniem jako podstawy oceny takiej 
właśnie zintegrowanej normy PN-EN, 
zgodnie z wymogami Dyrektywy Ma-
szynowej. Tak właśnie postępuje kilku 
krajowych producentów komór lakier-
niczych. Producenci z Włoch deklarują 
zgodność urządzenia ze standardami 
ISO, przy czym dwaj renomowani 
wytwórcy umieszczają znak CE tylko 
na obudowie jednostki termo-wentyla-
cyjne i dla niej właśnie wydają doku-
ment deklaracji zgodności. Tu kabina 
i jej obudowa nie jest traktowana jako 
element maszyny objętej znakiem CE 
i deklaracją zgodności WE. Tu jednak 
zastosowanie mają normy ISO, a nie 
PN-EN. Największą swobodę w ocenie 
zgodności i umieszczaniu znaku CE, 
prezentują importerzy urządzeń z poza 
Europy, ale dopóki odpowiedzialność 
za urządzenie, znak CE i deklarację 
zgodności spoczywa na barkach pro-
ducenta oraz jego przedstawiciela na 
terenie Polski, użytkownicy nie muszą 
się zbytnio stresować. Gorzej jeśli oka-
że się kiedyś, że dana marka urządzeń 
nie ma już swojego przedstawiciela i 
odpowiedzialność za braki formalne 
skoncentruje się faktycznie na samym 
użytkowniku. Nie zapominajmy, że 
produkt nie posiadający cechy CE, nie 
może być wprowadzony do obrotu han-
dlowego na terenie UE. Jednak czym 
innym jest brak cechy CE i deklaracji 
zgodności dla urządzenia, a czym in-
nym niezgodność umieszczonego na 
nim ocechowania czy wydanej deklara-
cji zgodności z wymogami formalnymi i 
odpowiednimi normatywami. W jednym 
przypadku mamy sytuację, gdy nabyw-
ca nie wyegzekwował od dostawcy 
odpowiednich dokumentów. W drugim 
ewidentne oszustwo ze strony produ-
centa lub dostawcy urządzenia. 

Gdy urządzenie nie ma cechy CE 
i deklaracji zgodności?

Ten aspekt dotyczy bardziej działań 
dostawcy, który z jakiś przyczyn wszedł 
w posiadanie produktu handlowego ja-
kim jest kabina lakiernicza, nie posia-
dająca cechy CE czy deklaracji zgod-
ności producenta, ale chce ją legalnie 
i odpowiedzialnie sprzedać. To częsta 
sytuacja dotycząca importerów używa-
nych kabin lakierniczych. W niektórych 
przypadkach kabiny takie mają cechę 
CE na tabliczkach znamionowych, 
ale nie mają już deklaracji zgodności, 
bez której sam znak nie ma żadnego 
umocowania formalnego. W takich 
przypadkach importer lub użytkownika 
musi przyjąć na siebie obowiązki pro-

ducenta urządzenia. Czy jednak może 
to zrobić ?

Urządzenia kabin lakierniczo-
suszarniczych transportowane są w 
elementach. W miejscu docelowego 
użytkowania, ekipa techniczna składa 
taką komorę w gotowy produkt, tj. 
urządzenie. Można zatem domniemy-
wać, że w dużej części ekipa tech-
niczna stała się wykonawcą finalnego 
produktu. Jeżeli do takiego urządzenia 
wprowadzone zostaną także zmia-
ny w jego budowie, np. nowe silniki 
elektryczne od kooperanta, z którym 
producent komory nie współpracował, 
to w zasadzie taki zakres zmian i pro-
wadzonego montażu uprawnia już do 
przejęcia przez dostawcę montującego 
urządzenie, obowiązków producenta 
w zakresie oceny bezpieczeństwa. W 
takim przypadku deklaracja zgodności i 
znak CE wydawany jest użytkownikowi 
przez dostawcę urządzenia, na takich 
samych zasadach na jakich zrobiłby 
to pierwotny producent tej maszyny. 
Takie przypadki dotyczą szczególnie 
tych sytuacji, w których sprowadzona 
do polski kabina lakiernicza pochodzi 
od producenta, który już nie istnieje, 
a jego urządzenia nadal nadają się do 
użytku w wielu lakierniach. Czasami 
taka sytuacja spotkać może także im-
porterów kabin lakierniczych z Azji czy 
Ameryki. Można tu poruszyć aspekt 
ochrony patentowej produktu czy mo-
ralności handlowej, ale obecnie celem 
tej publikacji jest wskazanie zgodnych 
z prawem i przepisami możliwości oce-
chowania produkt znakiem CE i wy-
dania dla niego deklaracji zgodności. 
W każdym przypadku, gdy producent 
urządzenia jest do ustalenia, a jego 
produkt został legalnie zakupiony, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by poprosić 
go korespondencyjnie o przesłanie 
deklaracji zgodności dla znaku CE. 
Sam znak na kabinie umieścić już mo-
żemy sami. Jego wzór jest przecież w 
rozporządzeniu. Tu najważniejsze jest 
jednak uzasadnienie Deklaracją Zgod-
ności WE - jego obecności na kabinie i 
jej podzespołach.

Wymagania formalno prawne dla 
kabiny lakierniczej … ze znakiem CE

Analizując aspekty formalno praw-
ne dla kabiny lakierniczo-suszarniczej, 
nie wolno zapominać, że dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego,oraz zin-
tegrowane normy PN-EN, nie są w 
Polsce obowiązującymi przepisami 
prawa. Przepisy, do których należy 
się bezwzględnie stosować, to ustawy 
sejmowe i wydawane na ich podstawie 
szczegółowe rozporządzenia mini-

strów. Jest to istotne także w aspekcie 
komór malarskich. Nie można tu zakła-
dać, że ich powszechne użytkowanie 
w innym kraju członkowskim UE, staje 
się wystarczającym uzasadnieniem do 
zgodnego z prawem wprowadzenia 
go do Polski i użytkowania tylko na 
podstawie Deklaracji i znaku CE. Pa-
miętajmy, że w niektórych przypadkach 
treść krajowego rozporządzenia może 
się różnić znacząco od przetłumaczo-
nego tekstu dyrektywy parlamentu 
UE. Pamiętajmy, że niezależnie od 
tego czy komora lakiernicza posiada 
znak CE, czy nie, realizowane w niej 
procesy stwarzają niebezpieczeństwo 
powstania stref zagrożenia wybuchem, 
a nawet zakwalifikowania całej komo-
ry jako pomieszczenia zagrożonego 
wybuchem. W takich przypadkach 
użytkownik czy pracodawca musi wy-
konać odrębną analizę formującego 
się zagrożenia. Na etapie adaptacji 
pomieszczenia dla kabiny lakierniczej 
lub miejsca przy budynku, określić 
musi stan zagrożenia i zastosować 
wynikające z tego rozwiązania. Na 
etapie rozpoczęcia użytkowania ko-
mory, przeprowadzić należy analizę 
zagrożenia wybuchem i pożarem, 
wprowadzając odpowiednie procedury 
kontrolne, zapobiegając powstaniu tzw. 
„stanu zagrożenia”. Niezależnie od ele-
mentów ochrony przeciwpożarowej i 
wybuchowej obiektu, unormowaniom 
formalnym podlega jeszcze aspekt 
wpływu cykli realizowanych w komorze 
lakierniczej na środowisko. Tu zacho-
dzi konieczność uzyskania pozwolenia 
na emisję gazów i pyłów do powietrza, 
z uwzględnieniem standardu dla Lot-
nych Związków Organicznych w każdej 
lakierni. Jak widać sam znak CE i wy-
dana do niego Deklaracja Zgodności, 
to tylko część wymaganych procedur 
formalnych, związanych z uruchomie-
niem i użytkowaniem kabiny lakierni-
czej. W każdym kraju członkowskim 
EU formalności te są jednak inne.

W kwestiach związa-
nych z obowiązują-

cymi przepisami, wyma-
ganymi pozwoleniami 
dla malarni i lakierni, ich 
projektowaniem, wypo-
sażeniem lub budową, 
proszę o kontakt pod nr 
telefonu 601 221 760, lub 
e-mail  pod adres: pro-
jekter@projekter.pl Po-
staram się odpowiedzieć 
na wszystkie Państwa 
pytania.
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str.53Polska Izba Motoryzacji jest organizacją sa-
morządowo-gospodarczą powstałą w 1994r. 
Skupia przedstawicieli szeroko rozumiane-
go lobby motoryzacyjnego i reprezentuje 
przedsiębiorców tej istotnej dla gospodarki 
branży. Należą do niej wiodący dealerzy 
samochodowi, serwisy niezależne, autory-
zowane stacje obsługi, producenci części i 
komponentów, dystrybutorzy wyposażenia 
warsztatów, organizacje eksperckie, firmy 
certyfikacyjne, media motoryzacyjne oraz 
stowarzyszenia skupiające firmy sektora 
motoryzacyjnego. 
Przez wiele lat działalności miała okresy 
słabsze oraz lepsze. Posiada w kraju 
rzesze ludzi spoglądających z uznaniem 
na jej działania jak i również krytyków za-
rzucających jej działania jedynie na rzecz 
ASO lub lokalnych korzyści. W ostatnim 
okresie widać jednak, że w Polskiej Izbie 
Motoryzacji zaczynają się tworzyć zmiany 
– jakie to zmiany, czy na lepsze oraz kto 
jest sprawcą zamieszania postanowiliśmy 
spytać Łukasza Szarama. 

Co się stało, że postanowił Pan wes-
przeć PIM ?
Nic się nie stało i w tym cała rzecz. Staram 
się zrobić coś pozytywnego dla rynku mo-
toryzacyjnego w Polsce i brakowało mi in-
stytucji, z którą można by zacząć zmieniać 
rzeczywistość na lepsze. W czasach, gdy 
np. rynek napraw samochodów wymaga 
naprawdę uczciwego wsparcia większość 
instytucji śpi albo leniwie popija kawę. Czas 
działać. Dostrzegł to również PIM a przede 
wszystkim Marcin Budzewski, z którym 
miałem przyjemność studiować na SGH. 
Po wielu rozmowach w tym roku, zdecy-
dowaliśmy się na współpracę – zaznaczam 
społeczną.

Kim jest Marcin Budzewski?
Marcin Budzewski jest redaktorem „Me-
nadżera Motoryzacji” i działaczem PIM. 
Można powiedzieć, że to również „świeża 
krew” a do tego pracowita i czująca potrze-
bę realnego wsparcia branży. 

PIM nie słynie z doraźnego wsparcia 
tradycyjnym Polskim serwisom. Czy 
zamierza coś z tym zrobić?
Nie słynie, to fakt i sam mam też na ten 
temat parę słów do powiedzenia. Właśnie 
większy horyzont spojrzenia na problem 
rynku motoryzacyjnego w Polsce posta-
wił moją osobę w gronie działaczy PIM. 

Wierzę, że nadszedł czas skrupulatnego 
działania, który da efekty nie tylko bogatym 
stacjom obsługi, ale również skromnym 
lakiernikom, mechanikom czy blacharzom, 
którzy w Polsce tworzą fundament napraw 
powypadkowych.

Co Pan wraz z Polską Izbą Motoryzacji 
zamierza w najbliższym czasie?
Wszystkie zaplanowane działania nie 
mogą zostać przeprowadzone natychmiast. 
Niektóre wymagają czasu, inne czekają na 
swoją kolej. Przede wszystkim rozpoczęła 
się budowa internetowego serwisu dla sek-
cji blacharsko-lakierniczej. Jest to swojego 
rodzaju „unia” serwisowa ukierunkowana 
nie na płacenie pensji jej szefom, ale działa-
nie na rzecz poprawy kultury oraz sposobu 
napraw powypadkowych i nie tylko. 

Jest już kilka portali przeznaczonych dla 
warsztatów. Czym ten się różni?
Przede wszystkim będą tam umieszczone 
informacje przydatne dla branży. Nie daje-
my informacji od tych którzy więcej płacą. 
Sam prowadzę firmę a dodatkowo znam bo-
lączki ryku. Wiem jako szef sekcji co może 
być przydatne dla serwisów, jak można je 
wesprzeć a nie naciągać na kasę, wciskać 
przereklamowany sprzęt albo zrzeszać w 
„sieć naprawczą” , która ma więcej wspól-
nego z „pajęczą”. 

Co więc będziemy mogli znaleźć w sekcji 
blacharsko – lakierniczej?
Przede wszystkim wiele przydatnych i możli-
wie często aktualizowanych informacji np. z 
zakresu zmian o ochronie środowiska, BHP, 
prawa pracy, przepisach GVO, LZO, nowin-
ki z rynku, aktualne oferty ciekawych firm w 
Polsce z zakresu np. wyposażenia warsz-
tatu, oprogramowania. Będą też informacje 
na temat przetargów organizowanych przez 
wiele informacji np. nt zakupu samochodu, 
przeglądów, zakupu części czy remontów 
aut. Dodatkowo tworzymy nowy system 
partnerski z którego będą mogli korzystać 
członkowie PIM oraz firmy współpracujące. 
To tylko kilka ciekawostek.

Wspomniał Pan o Unii Serwisów Na-
prawczych. Co to takiego?
To swojego rodzaju stowarzyszenie na 
rzecz poprawy rynku napraw w Polsce. 
Działamy na kilku płaszczyznach. Po-
cząwszy od kontaktów w ministerstwach i 
komisjach sejmowych po działania doraźnie 

wspierające naszych członków. Każdy z 
nich może np. bezpłatnie uzyskać poradę 
z wybranej przez siebie tematyki np. ochro-
na środowiska w serwisie, prawo, GVO 
czy wykonywanie kosztorysów. Przede 
wszystkim chcemy się wzajemnie wspierać, 
promować i działać na rynku. Bez ukrytych 
podtekstów, finansowych uzależnień albo 
fałszywych idei. Dlatego każda chętna 
firma jest mile widziana zarówno w współ 
zarządzaniu taką unią jak i korzystaniem z 
jej dobrodziejstw. 

Program partnerski – na czym polega?
Reguła jest bardzo prosta. Członek PIM-u 
będący zrzeszonym w Unii Serwisowej 
zgłasza się z chęcią skorzystania z progra-
mu partnerskiego. Wybiera firmy, z których 
produktów chciałby skorzystać. Jego dane 
za moim pośrednictwem przekazywane są 
do wskazanych firm i otrzymuje on np. rabat 
na produkty lub usługi, którego normalnie 
by nie uzyskał. My mamy zadowolonego 
współpracownika a firma partnerska ma 
kolejnego klienta. Naprawdę warto wejść w 
taką współpracę – zapraszam.

Czy to się wiąże z dodatkowymi kosz-
tami?
Nie a dodatkowo udało się przeforsować 
pomysł, by firmy nie będące ASO płaciły 
znacznie mniejsze składki. W tym momen-
cie są one symboliczne i mają pokazać, że 
nie kasa się liczy ale chęć działania.

Zbliża się V Międzynarodowe Forum 
Motoryzacyjne (17-19.XI) i tym samym 
rozstrzygnięcie edycji konkursu o na-
grodę „Złotego zderzaka” – jakie zmiany 
czekają nas w tym roku?    
Przede wszystkim forum jest 3 dniowe i 
skupia tematykę dealerów, serwisów na-
prawczych (również niezależnych) oraz 
serwisów motocyklowych w tym Quadów 
(3-ci dzień). Wszystko oprawione i tak 
tworzone, by niezależny warsztat wyciągnął 
wiele istotnych informacji z tematyki ASO i 
odwrotnie. Dodatkowo jako współodpowie-
dzialny za nową edycję „Złotego Zderzaka” 
rozszerzyłem wyłanianie zwycięzcy oraz 
zmieniłem zagadnienia na bardziej konkret-
ne. Oprócz tego konkurs ten jest przezna-
czony również, a może przede wszystkim 
dla serwisów niezależnych, a nie tak jak to 
miało miejsce wcześniej głównie do ASO. 
Ocena wówczas jest bardziej obiektywna. 
Szczegóły na WWW.pim.pl

POLSKA IZBA MOTORYZACJI BUDZI SIĘ ZE SNU

Polska Izba Motoryzacji 
kontratakuje w branży!
Fragment wywiadu z Łukaszem Szarama, 
Szefem sekcji blacharsko-lakierniczej w PIM, ekspertem motoryzacji. 
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Samochód, człowiek i droga to trzy ele-
menty, od których zależy bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Drogi, jakie są, takie 
są, znacznie lepsze niż jeszcze rok temu, 
znacznie gorsze niż byśmy sobie życzyli. 
Niemało kierowców jeździ samochodami 
nie do końca sprawnymi, a umiejętności 
za kierownicą czasem pozostawiają wiele 
do życzenia. W powszechnej opinii drogi 
są fatalne, na nich poruszają się wraki, a 
kierowcy nie potrafią jeździć. Te stereoty-
py nijak się mają do rzeczywistości.

Od lat niezmiennie narzekamy na drogi, 
wydawać się może, że wręcz narodowym 
obowiązkiem każdego kierowcy jest 
podkreślanie, że dziury to główny budu-
lec szlaków komunikacyjnych i nie ma 
samochodu, który może być na polskich 
drogach sprawny. Co ciekawe pogląd ów 
dotyczy nie tylko zawieszeń i opon, które 
na nierównych drogach zużywają się 
szybciej niż na gładkich autostradach, ale 
również silników, skrzyń biegów, układów 
hamulcowych, klimatyzacji i karoserii. 
Bajzel w bagażniku i podarta tapicerka 
to też, oczywiście, skutek eksploatacji 
samochodów w ekstremalnie trudnych 
warunkach jakie gwarantuje stan pol-
skich dróg. Ten stereotyp pokutuje od lat 
i chociaż wciąż można znaleźć przykłady 
drogowego hardcoru, to przecież setki 
kilometrów gładkich nawierzchni powinny 
sprawić, iż nieprawdziwy frazes trafi do 
lamusa. Nie trafia.

W Polsce zarejestrowanych jest około 
17 milionów samochodów, statystycznie 
ponad połowa to auta z dziesięcioletnim 
i większym stażem. Nikt nie wie ile spo-
śród nich ma przeszłość cokolwiek ta-
jemniczą. Te sprowadzone to najczęściej 
samochody użytkowane przez zrówno-
ważone, starsze i mało mobilne osoby, te 
zakupione w polskim salonie zawsze były 
bardzo starannie serwisowane i nigdy nie 
uczestniczyły w drogowych przygodach, 
miały co najwyżej drobne urazy parkin-
gowe... Golfy, Astry i inne niemieckie 
przeboje rynku aut używanych mają 
nadzwyczaj niskie przebiegi i nienaganny 
stan techniczny, te krajowe również są 
świetne. Dlaczego zatem obiegowa opi-
nia głosi, że na polskich drogach królują 
wraki? Czy tylko dlatego, że polskie drogi 
demolują samochody, a właścicieli nie 
stać na jeżdżenie zadbanymi i w miarę 
nowymi autami?

Praktyka składania samochodu z dwóch, 
czasem trzech rozbitków wycofanych z 
eksploatacji w którymś z krajów europej-

skich to już przeszłość. Słabo się opłaca 
przywracanie handlowej sprawności po-
jazdom poważnie rozbitym w wypadkach 
i wycofanym z ruchu. Jednak lepiej lub 
gorzej naprawionych rozbitków ciągle 
jeździ sporo. Ich posiadacze niekiedy na-
wet nie znają szczegółów z przeszłości 
żywota samochodu, a kłopoty przy okazji 
obowiązkowego badania technicznego 
uznają za nadgorliwość diagnosty. Naj-
częściej usuwają usterki i jeżdżą dalej 
obwiniając o destrukcję swego kilkuna-
stoletniego auta fatalny stan dróg. Ale 
też niemało dość leciwych samochodów 
budzi podziw dla ich właścicieli za sta-
ranność i pieczołowitość z jaką potrafią 
utrzymać swoje pojazdy w pełnej spraw-
ności. Nie każdy starszy samochód musi 
być zagrożeniem i nie każde nowe auto 
jest w pełni sprawne. Wszystko zależy od 
eksploatacji i obsługi serwisowej. Prawda 
jest gdzieś pośrodku; poruszają się w 
ruchu miejskim samochody, dla których 
jedynym odpowiednim celem podróży 
powinna być stacja demontażu, ale też 
bez trudu można spotkać dziesięcioletnie 
i starsze w znakomitej kondycji.

Nie budzącym żadnych wątpliwości ele-
mentem układanki są kierowcy. Jeździć 
samochodem można jedynie posiadając 
prawo jazdy, cóż z tego skoro jest ono 
dokumentem, który jedynie potwierdza, 
że jego posiadacz poradził sobie z egza-
minem. Natomiast niekoniecznie potrafi 
jeździć samochodem. Większe pojęcie 
o granicach możliwości samochodu i 
własnych umiejętnościach mają osoby, 
które przeszły szkolenia w ośrodkach 
doskonalenia techniki jazdy, rzeczywiste 
opanowanie samochodu, jego zrozumie-
nie, wyczucie i umiejętność panowania 
nad emocjami daje sport samochodowy. 
Takich szczęśliwców w Polsce jest jed-
nak niewielu; kurs doskonalenia jazdy 
jest drogi, w sporcie samochodowym, 
nawet na poziomie amatorskim, pienią-
dze są jeszcze poważniejszą barierą. 
Sytuacja jest więc taka, że na drogach 
spotykają się nieliczni, którzy posiedli 
sztukę prowadzenia auta z kierowcami, 

którzy jakoś sobie radzą. Jakoś. Wszyscy 
są przekonani o tym, że potrafią jeździć 
samochodem. I póki pogoda sprzyja, 
ruch jest umiarkowany, w przekonaniu 
tym się utwierdzają, a jazda samocho-
dem sprawia przyjemność. Kiedy zdarza 
się coś nietypowego, robi się ślisko czy 
mgła ogranicza widoczność w miarę 
płynny ruch rozpada się na dwa, a nawet 
trzy światy różnych prędkości. Większość 
zapomina o tym, że za kierownicą może 
być miło, gdzieś w tyle głowy pojawia się 
niepewność i lęk. Woleliby się zatrzymać, 
ale jadą. Bardziej doświadczeni kontrolu-
ją samochód, dostosowują prędkość do 
warunków i narzekają na wylęknione za-
walidrogi. Ci którzy sztukę prowadzenia 
samochodu opanowali bardzo dobrze, 
albo tak im się tylko wydaje, jadą jak się 
da, wściekając się na pozostałych, którzy 
uznali, że warto lub trzeba jechać wolno. 
Wszyscy wszystkim zaczynają przeszka-
dzać, wszyscy wszystkich uważają za 
niedouczonych, wszyscy wszystkim ży-
czą źle, a przynajmniej nie życzą dobrze. 
Trudno o zrozumienie, trudno o życzli-
wość i wzajemne ułatwianie sobie jazdy. 
Przekonanie, że ja potrafię sobie radzić 
na drodze natomiast reszta to niedorajdy 
towarzyszy niemal każdemu kierowcy, 
własne błędy uznajemy za wyjątkowe i 
niegroźne, błędy u innych są dowodem 
na to, że nie powinni mieć prawa jeżdże-
nia samochodem.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
zależy od stanu dróg, od stanu technicz-
nego i konstrukcji samochodów oraz od 
umiejętności panowania nad emocjami i 
nad samochodem kierowców. Obiegowe 
opinie nie zawsze zgadzają się z rzeczy-
wistością, niewątpliwe jest, że budujemy 
i remontujemy drogi, że jak umiemy i jak 
pozwalają portfele dbamy o samochody 
i jeździmy lepiej, niż nauczyliśmy się na 
kursach przed egzaminami na prawo 
jazdy. I chociaż na drodze nie wszystko 
zależy od nas, to dobrze abyśmy mieli 
pewność, że nie przyczynimy się do stre-
su czy nieszczęścia innych.

Mirosław Rutkowski

Stereotypy 
są groźne

Felieton 
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Kia jest jedyną marką samo-
chodową grającą mocnymi 
kartami w polskich wy-

ścigach. Właśnie ruszył kolejne, 
niebanalne przedsięwzięcie adreso-
wane do młodych i utalentowanych 
miłośników sportu samochodo-
wego.

Trochę na zasadach znanych 
z telewizyjnych show, trochę na 
zasadach egzaminów szkolnych, 
trochę na zasadach sportowej ry-
walizacji ruszył program, którego 
finalista otrzyma samochód i fi-

nansowanie w wyścigowym cyklu 
mistrzostw Polski 2012. Całość 
firmuje polska centrala koreań-
skiego producenta samochodów 
Kia wspierana przez firmę pali-
wową Lotos Oil SA, narodowego 
ubezpieczyciela PZU i Santander 
Consumer Bank.

Program Kia Lotos Race 2011 
przeznaczony jest dla młodych 
ludzi (w wieku 16 do 25 lat), 
którzy chcą zostać kierowcami 
wyścigowymi i mają ku temu pre-
dyspozycje.

Rywalizacja rozpoczyna się na 
stronach internetowych, gdzie 
chętni do uczestnictwa w pro-
jekcie rejestrują się pod adresem 
www.kialotosrace.pl i sprawdzają 
swoje podstawowe umiejętności 
oraz wiedzę na temat sportów 
motorowych. Przygotowano dla 
nich zadania językowe związane 
ze światem wyścigów, pytania 
dotyczące wiedzy teoretycznej i 
praktycznej oraz testy. Następnie 
przychodzi czas na zajęcia prak-
tyczne za kierownicami gokar-
tów. Jeśli adept okaże się szybki 

Szansa dla 
talentów
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prowadząc gokart na którymś z 
21 wyselekcjonowanych torów w 
kraju, ma szansę awansować do 
jednego z sześciu kartingowych 
finałów w których łącznie wy-
startuje ponad 200 zawodników. 
Będzie musiał zmierzyć się już 
w bezpośredniej konfrontacji ze 
swoimi rywalami, uczestnicząc w 
profesjonalnie przygotowanym 

wyścigu kartingowym. Zdobywcy 
podium z każdego z regionalnych 
finałów wejdą do grona uczest-
ników wyścigowej szkoły KIA 
LOTOS RACE 2011. Zajęcia będą 
odbywały się w prowadzonym 
przez Tomasza Kuchara ośrodku 
Rallyland, gdzie w czasie dziesię-
ciodniowego obozu szkolenio-
wego uczestnicy poznają teorię 

i praktykę wyczynowej jazdy 
samochodem. W programie prze-
widziano też szkolenia medialne, 
psychologiczne i trening fizyczny. 
Spośród uczestników kursu jury 
wyłoni jednego szczęśliwca, któ-
ry otrzyma wyścigowe Picanto 
i budżet gwarantujący starty w 
całym serialu wyścigowym sezo-
nu 2012.

Mirosław Rutkowski
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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
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Nie wdając się w techniczne 
szczegóły można w pewnym 

uproszczeniu przyjąć, że są dwa rodza-
je antifoulingów „twarde” i „miękkie”. 
Twarde uwalniają środek biobójczy (bio-
cyd) poprzez powłokę bez zmniejszenia 
jej grubości, miękkie uwalniając biocyd 
wraz z powłoką powodują stopniowe 
zmniejszenie jej grubości w wyniku reak-
cji chemicznych (hydrolizy) oraz fizycz-
nych (erozji). Z tego powodu farby prze-
ciwporostowe drugiego typu określane 
są jako samopolerujące, ablatywne lub 
erodujące. Twardy antyfouling należy 
wybrać dla szybkich łodzi motorowych, 
jachtów regatowych których dno jest 
czyszczone w trakcie sezonu, oraz jach-
tów które są w trakcie sezonu slipowane 
np. na przyczepę i ponownie wodowane. 
W pozostałych przypadkach optymal-
nym rozwiązaniem będzie farba miękka 
czyli samopolerująca, która zapobiega 
przyrastaniu co sezon grubej warstwy 
farby na kadłubie i w konsekwencji ko-
nieczności pracochłonnego usuwania jej 
po kilku sezonach.

Kolejną sprawą jest akwen. Farby 
przeciwporostowe na wody morskie do 
uwalniania biocydów angażują zjawisko 
alkaliczności wody morskiej, która re-
aguje z żywicznym spoiwem farby o 
odczynie kwaśnym (kalafonią) w reakcji 
hydrolizy i w ten sposób uwalnia biocyd 
do wody. Ponieważ woda słodka ma pH 
neutralne działanie takiego antifoulingu 
w wodzie słodkiej będzie gorsze. Użyt-

kownicy jachtów śródlądowych powinni 
zdecydować się na farbę „for fresh 
water”.

Ekologia. Jednostki rekreacyjne sta-
nowią najliczniejszą flotę zarówno na 
śródlądziu jak i na wodach morskich. Dla-
tego wybory dokonywane przez właści-
cieli jachtów i łodzi mają duży wpływ na 
środowisko naturalne. Jeżeli więc mamy 
możliwość starajmy się stosować  pro-
dukty najmniej obciążające ekosystem. 

Ile farby przeciwporostowej potrzeba 
dla mojego jachtu lub łodzi? W celu obli-
czenia możemy się posłużyć następującą 
formułą L * (B+D) * k = m2 gdzie L - ozna-
cza długość linii wodnej, B - szerokość, D 
– zanurzenie (wszystko w metrach). k 
oznacza zmienny współczynnik zależny 
od kształtu kadłuba. Dla typowego obec-
nie kształtu finkil wynosi on 0.55, dla 
tradycyjnego jachtu z tzw. bilgekil wynosi 
0.75, dla łodzi motorowych współczynnik 
ten jest pomijany. Tak zatem dla typowe-
go jachtu o wodnicy 8m, szerokości 3m i 
zanurzeniu 1.5m rachunek będzie wyglą-
dał następująco 8*(3+1.5)*0.55=19,8m2 
czyli ca. 20 m2. Przy wydajności farby 
10m2 z litra i konieczności dwukrotnego 
malowania dna będziemy potrzebować 4 
litry farby czyli musimy kupić 6 puszek po 
0,75 litra. Niewielką nadwyżkę zużyjemy 
na dołożenie trzeciej warstwy w najbar-
dziej wymywanych miejscach – krawę-
dziach natarcia balastu i płetwy sterowej, 
dziobu oraz kadłuba przy linii wodnej. 

Podłoże. Nigdy nie należy nakładać 
antifoulingu na surowy laminat poliestro-
wy, stal, aluminium lub drewno. Zawsze 
konieczne będzie użycie farby podkła-
dowej odpowiedniej dla danego rodzaju 
podłoża. W przypadku laminatu będzie to 
podkład epoksydowy np. Sea-Line Light-
primer. W przypadku kiedy kadłub był już 
malowany farba przeciwporostową nało-
żenie kolejnej warstwy farby wymaga z 
reguły jedynie zmatowienia i odpylenia 
istniejącej powłoki. W przypadku twar-
dych antifoulingów z teflonem konieczne 
będzie usunięcie starej powłoki.  

Najczęściej powtarzane błędy 
użytkowników: 

a/ nałożenie zbyt małej ilości farby. 
Wszyscy producenci farb podkreślają, że 
grubość powłoki ma krytyczne znacze-
nie dla skuteczności i długości ochrony 
farby przeciwporostowej. Przy malo-
waniu należy kierować się raczej wydaj-
nością farby podaną przez producenta 
niż ilością warstw. Jeżeli z policzonej 
powierzchni kadłuba i wydajności farby 
wynika, że powinniśmy zużyć 4 litry far-
by to nakładajmy ją do czasu wymalowa-
nia pożądanej ilości niezależnie czy będą 
to 2 czy 3 warstwy, ponieważ grubość 
warstwy może znacznie się różnić zależ-
nie od metody aplikacji (pędzel, wałek, 
natrysk) oraz techniki malowania. 

b/ rozcieńczanie farby. Generalnie 
nie należy rozcieńczać farby przeciw-

Jaką wybrać?
Czas na farby antyporostowe
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porostowej. Malując w wietrznych i 
ciepłych warunkach można dodać ok. 
5% do maks. 10% dedykowanego roz-
cieńczalnika. Nigdy nie należy dodawać 
do farby innych substancji w celu jej 
rozcieńczenia lub „poprawienia” jej 
właściwości.

c/ złe wymieszanie farby. Farba prze-
ciwporostowa z natury jest gęsta i cięż-
ka – litr farby waży ok. 1.5 – 2 kg. Sub-
stancje aktywne w farbie są najcięższe 
i w trakcie składowania opadają na dno 
puszki. Jeżeli farba nie zostanie bardzo 
dokładnie wymieszana przed użyciem 
to wymalowując początek puszki na-
kładamy zbyt małą ilość środka biobój-
czego, zaś na jej końcu farba jest zbyt 
gęsta by ją dobrze rozprowadzić. 

d/ nieprzestrzeganie minimalnego 
i maksymalnego czasu do wodowania. 
Nałożona farba przeciwporostowa, aby 
dobrze działać musi wyschnąć. Należy 
przestrzegać zarówno czasu po jakim 
można nałożyć kolejną warstwę jak i 
przede wszystkim czasu w jakim ma 
schnąc cała powłoka. Ponadto niektóre 
farby mają także maksymalny czas w 
jakim jacht należy zwodować po nałoże-
niu farby. Należy tak rozplanować pracę 
i czas wodowania aby czasy – minimalny 
i maksymalny były zachowane. 

 Farby antyporostowe w ofercie 2011 
Troton Sea-Line® 

Antifouling Seajet 031 SAMURAI

Samopolerująca farba przeciwporo-
stowa na bazie tlenku miedzi. Nadaje się 
do wszystkich typów łodzi i jachtów (do 
40 w.) Nie zawiera związków cyny (TBT). 
Stosownie do swoich samopolerujących 
właściwości kontakt z wodą ma stale 
świeża powłoka biocydów co zapewnia 
bardzo skuteczną ochronę przed pora-
staniem oraz zapobiega tworzeniu się po 
kilku sezonach grubej powłoki antifoulin-

gu na kadłubie. Nadaje się do stosowania 
na wody słodkie i słone. Dostępne kolo-
ry: czarny, granatowy, zielony, czerwony, 
rekinowy szary.

Wydajność teoretyczna – 9,2 m2 z 
litra.

 
Antifouling Seajet 037 COASTAL
Twarda farba przeciwporostowa 

na bazie żywic syntetycznych i tlenku 
miedzi. Nie zawiera związków cyny 
(TBT). Nadaje się do wszystkich typów 
łodzi także szybkich motorówek (do 70 
w.), jachtów regatowych których dno 
jest czyszczone w trakcie sezonu oraz 
jachtów wyjmowanych z wody w trakcie 
sezonu. Nadaje się do stosowania na 
wody słodkie i słone. Dostępne kolory: 
czarny, niebieski i czerwony. Wydajność 
teoretyczna – 9,4 m2 z litra.
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WW 
ofercie marki 
Sea-Line® pojawił 
się kolejny pro-

dukt – poliuretan.  Dzięki 
temu został uzupełniony 
system farb i szpachli do 
łodzi z laminatów, stali i 
aluminium. Dwukompo-
nentowa, poliuretanowa 
emalia jachtowa Sea-
Line®  szczególnie pole-
cana jest jako powłoka 
nawierzchniowa powyżej 
linii wodnej w celu za-
bezpieczenia powierzchni 
przed działaniem wody, 
atmosfery morskiej, za-
drapaniami oraz zmianą 
koloru pod wpływem 
działania promieniowania 
UV. Nadaje się do użycia 
na powierzchniach alumi-
niowych i stalowych oraz 
laminowanych i zagrunto-
wanych podkładem epok-
sydowym. Charakteryzu-
je się wysokim połyskiem, 
wysoką siłą krycia, dużą 
wydajnością, odporno-
ścią na promienie UV,  na 
warunki atmosferyczne, 
dużą wytrzymałością me-
chaniczną. Ponadto ma 
bardzo dobrą rozlewność 

dająca doskonałe wykoń-
czenie oraz dużą łatwość 
mieszania składników i 
aplikacji emalii. Puszki 
zawierają właściwe obję-
tości komponentów, a w 
puszkach pozostawiono 
miejsce na wymieszanie 
składników. Denka puszek 
zostały pomalowane ko-
lorami farb znajdujących 
się wewnątrz. Dzięki temu 
klient może zobaczyć 
próbkę koloru, jakość 
farby czy połysk. Pro-
dukt przeznaczony jest 
zarówna dla hobbystów 
jak i zawodowych szkut-
ników. Przewidziano dwa 
rodzaje rozcieńczalnika 
– do aplikacji pędzlem / 
wałkiem oraz drugi do 
natrysku.

Firma Troton, właści-
ciel marki Sea-Line®  jest 
jednym polskim produ-
centem materiałów do 
jachtingu. W tej ofercie 
poza poliuretanami 
znajdą Państwo szeroki 
wybór szpachlówek, 
podkładów oraz małe 
zestawy naprawcze.

Poliuretan
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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
Bajkolor  ul. Andersena 3 D Bydgoszcz (52) 344 09 09      
Żeglarz ul. Nadbrzeżna 1a Giżycko (87) 428 21 42 www.falski.info

78-120 Gościno
Ząbrowo 14A

+48 094 351 23 94 

info@sea-line.eu
www.sea-line.eu
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Ilość emisji:  Zamawiający:   Adres zamawiającego:      podpis:

................ ................................... ........................................................................... ...............................

Treść ogłoszenia:

Sprzedam
Kupię
Dam pracę

Szukam pracy
Usługi
Bezpłatnie

Edukacja
Inne

Kupon proszę wysłać na adres: 
„Lakiernik” Ząbrowo 14a
78-120 Gościno

KUPON NA BEZPŁATNE 

OGŁOSZENIE DROBNE LAKIERNIK

nazwa: maciek
email: styro76@wp.pl
tel.: 789348221
Lakiernik proszkowy,5 lat doswiedczenia w za-
wodzie. W duzej firmie produkujacej sejfy i szafy 
pancerne. Sumiennosc i precyzja to moja dewiza.

nazwa: piotr
email: lakpepe@tlen.pl
tel.: 880828387
Samodzielny, dokładny lakiernik samochodowy, 
15 lat praktyki szuka pracy za granica.

nazwa: Leonardo
email: piotrgrabol@vp.pl
tel.: 692-754-963
Podejmę pracę w Niemczech jako lakiernik samo-
chodowy, posiadam odpowiednie kwalifikacje a 
przed wszystkim profesjonalne umiejętności.

nazwa: Twente Personeelsdiensten
email: sylwia@twentepersoneelsdiensten.nl
tel.: 0031-546578898
Praca dla doswiadczonych malarzy przemyslo-
wych (lakiernikow samochodowych) w Holandii. 
Malowanie naczep, kabin ciezarowych, samocho-
dow dostawczych.

nazwa: Lakiernik
email: pawel.budniak1994@o2.pl 
tel.: 508658716
Lakiernik szuka pracy za granicą lub w Polsce z 
zakwaterowaniem.

nazwa: Agencja Pracy PRAN/Randstad 
email: gdansk@pran.org.pl 
tel.: +48 58 301 99 69
SMART REPAIR
Praca dla specjalistów od napraw SMART Repair 
ze znajomością języka angielskiego w Belgii i 
Holandii. Bardzo dobre warunki. Agencja PRAN

nazwa: INTERCOLOR
email: biuro@intercolor.pl
tel.: 660 760 335
Praca dla LAKIERNIKA - lakiernia proszkowa, 
okolice Wrocławia, umowa na stałe już po 1 m-cu, 

praca zmianowa
Wynagrodzenie: akord (około 3,5 tyś netto)

nazwa: bartas28
email: bartas28@wp.pl
witam. szukam pracy w Niemczech na kontrak-
cie jako lakiernik samochodowy.najlepiej serwis 
vw, audi. duze doświadczenie w tej marce. tylko 
powazne ofer

nazwa: Maciej
email: autolackiererei-dz@hotmail.de 
tel.: 004917632378202
Zatrudnie odpowiedzialnego lakiernka do polero-
wania samochodow wymagana bardzo wysoka 
jakosc wykonywanej pracy.Zatrudnienie niemcy 
k/frankfurt nad men

nazwa: milek
email: milek@truswp.pl
tel.: 501563001
Lakiernik z wieloletnim doświadczeniem pracy w 
serwisach szukam pracy za granicą wykształcenie 
wyższe, język angielski

nazwa: Meritum Agency
email: rekrutacja@meritumagency.pl 
tel.: 918829007
Poszukujemy chętnych do pracy na stanowisku 
lakiernika elementów pojazdów w fabryce samo-
chodowej w Niemczech (południe). Zatrudnienie 
u niemieckiego pPraca w systemie 3- i 4-zmiano-
wym. Regularne zjazdy do Polski. Wiele miejsc 
pracy. Start pracy: 2 maja.

nazwa: lakiernik
email: jojtek19@interia.pl
tel.: 790501227
Wykwalifikowany lakiernik z wieloletnim stażem 
szuka pracy za granicą.Bardzo dobra umiejętność 
lakierowania lakierami „wodnymi” i konwencjo-
nalnymi.   

nazwa: diamocolor
email: fulldam@interia.eu
tel.: 0031685266365
szukam wspólnika-projekt holandia.

nazwa: lakiernik
email: ssylwex@gazeta.pl
tel.: +48 22 667 79 27
Lakiernik profesjonalista szuka pracy Najnowsze 
techniki lakiernicze Najchętniej U.K, Niemcy. 
Holandia 

nazwa: Maciej
email: maciej199321@wp.pl
tel.: 503321104
Chciałbym sie zatrudnic jako pomocnik lakiernika 
zeby się nauczyc tego zawodu mam 18lat chodzę 
jeszcze do szkoły. Ostrów Wielkopolski

nazwa: irmar-stal
email: irmar-stal@wp.pl
tel.: 784 649 198
Zatrudnię blacharza,lakiernika samodzielnego z 
doświadczeniem i pomocnika do nauki zawodu 
18L Golub Dobrzyń

nazwa: S-plus
email: Fufa1@op.pl
tel.: 607407140
Zatrudnię lakiernika lub pomocnika lakiernika w 
Warszawie. 607 407 140

nazwa: Excell motor service
email: nie0znam@maila.wp.pl
tel.: +4407900000896
Pracą w Anglii k. Londynu jako lakiernik, 
mechanik czy blacharz proszę dzwonić pod nr: 
+4407900000896. Wymagany angielski. Praca 
bez kontraktu /Helion

nazwa: EAPL
email: office@eap-ltd.pl
tel.: 00 48 58 342 23 07
Jesteśmy agencją doradztwa personalnego (Nr 
KRAZ 2701) działającą na polskim, angielskim i 
holenderskim rynku pracy. Obecnie dla naszego 
klienta poszukujemy lakiernika przemyslowego/la-
kiernika konstrukcji do pracy Holandii.

nazwa: przemysław
email: przemyslawjasek@o2.pl
tel.: 535222761

OGŁOSZENIA
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Młody, dyspozycyjny, szuka pracy jako lakiernik 
przemysłowy , malarz konstrukcji stalowych lub 
malarz budowlany. Mam dwuletnie doświadczenie 
w lakierowaniu przemysłowym pistoletami nisko-
ciśnieniowymi i hydrodynamicznym . Pracowałem 
także jako pracownik budowlany malarz-szpachlarz.

nazwa: Piotr
email: majjkap76@o2.pl
tel.: +48792243019
Poszukuje pracy jako lakiernik samochodowy 
na terenie Niemiec. 10 letnie doswiadczenie w 
branzy, 4lata w serwisie Renault i Fiat. Rózne 
technologie lak.

nazwa: Adam, Marta
email: polom.marta@gmail.com
I’m searching for a job as a sprayer i have own 
automotive shop. I have high ability car pain-
ting.Only work abroad with accommodation. 

nazwa: Wojtek
email: lakiernik30@wp.pl
tel.: 0048505815252
Szukam pracy jako lakiernik.Jestem doświad-
czony i samodzielny lakiernik,mam38 lat,potrafię 
lakierować wodą,mieszam lakiery.

nazwa: dandi
email: dandi331@interia.eu
Obecnie szukam pracy jako lakiernik samocho-
dowy, mam 37 lat, 15 lat doświadczenia, głównie 
w kompleksowym porzygotowaniu samochodów 
do lakierowania. Znam się trochę na blacharce. 
Mogęwykonywać lekkie prace blacharskie. Znam 
język angielski w stopniu komunikatywnym. 
Posiadam własne auto i mogę dojechać w każde 
miejsce. Interesuje mnie praca z zakwaterowa-
niem w kraju lub za granicą.

nazwa: tom
email: tomi249@interia.pl
Szukam pracy jako lakiernik proszkowy mam 5 
lat doswiadczenia w zawodzie. Szukam pracy na 
terenie calej polski z zakwaterowaniem.

nazwa: radek
email: jamamoto82op.pl@op.pl
tel.: 600-621-731
Witam. Mam  28 lat.Chetnie podejme prace w 
niemczech jako lakiernik-blacharz na dobrych 
warunkach.Posiadam 10 letnie doświadczenie w 
tym zawodzie.

nazwa: Wincent
email: anetawicek@wp.pl
tel.: 507-209-085
Poszukuje pracy jako lakiernik-samochody osobo-
we,naczepy,chlodnie,meble....
Wieloletnie doswiadczenie, dyspozycyjnosc, 
odpornosc na stres.... Warszawa

nazwa: lakiernik
email: aniakuzmiak@interia.pl
tel.: 535123044
Lakiernik samochodowy podejmie pracę w niem-
czech 15 lat praktyki.

nazwa: Sławomir
Kontakt - email: slawomir558@wp.pl
tel.: 509 923 020
Otwieram warsztat lakierniczo-blacharski, poszu-
kuję firm które za reklamę, przedstawicielstwo 
itp. wyposażą warsztat. Posiadam budynek ok 
500m2. 

nazwa: Marcin
email: katarzyna.kwiecien89@wp.pl 
tel.: 791259008
Szukam osoby znającej się na lakiernictwie do 
pracy od zaraz. Okolice Radomia.

nazwa: michal tylko poznan
email: michalrusinek1@wp.pl
tel.: 661879282
Witam mam 29 lat szukam pracy jako lakiernik 
proszkowy mam 6 lat doswiadczenia na tym 
stanowisku lub lakiernik samochodowy 4 lata 
doświadczenia.
 
nazwa: marek
email: prezess1234@wp.pl
tel.: +48 601989386
Witam, 30 latek poszukuje pracy jako pomocnik 
blacharza lub lakiernika samochodowego, prawo 
jazdy kat b, wozki widłowe, najchetniej w holandii-
sofi.

nazwa: Maciej
email: maciej199321@wp.pl
tel.: 503321104
Mam 18l chciałbym sie nauczyć lakierowania  
sam próbuje w domuc chciałbym od zawodowe-
go lakiernika sie nauczyc mogł bym chodzic po 
szkole. Ostrów Wlkp.

nazwa: mariusz
email: mariuszg7@vp.pl
tel.: 513048715
Lakiernik samochodowy z 13 letnim stażem,pra-
cowałem wielokrotnie w niemczech na mercede-
sie,szukam dobrze płatnej  pracy na kontrakcie w 
niemczech.

nazwa: Włodek
email: wwojcik1975@interia.pl
tel.: 606741099
Mam35l poszukuje pracy za granicą jako blacharz 
lakiernik w zawodzie od 1993r sumienny rzetelny 
pracowity proszę o poważne oferty .

nazwa: Tomek
email: koniu311@o2.pl
tel.: +48 781747170
38 letni samodzielny lakiernik podejmie prace 
Najchetniej w Dublinie 18lat doswiadczenia pra-
cowalem w Peugeot Francja i Holandia, rowniez 
blacharstwo

nazwa: Piotr
email: speedcar5@wp.pl
tel.: +48 519606101
Lakiernik samochodowy z doswiadczeniem, bez 
nałogów, sumienny uczciwy, jestem Świadkiem 
Jehowy, podejme prace za granicą, najlepiej 
Norwegia.

nazwa: Krotoski-Cichy
Kontakt - email: handlowy@krotoski-cichy.pl
Kontakt - tel.: (61) 8163804
Firma Krotoski-Cichy poszukuje uczniów na rok 
szkolny 2011/2012 kontakt -
tel (61) 8163804

nazwa: Anna Libera MKM KADRY
email: a.libera@mkmkadry.pl
tel.: 664 378 038
PILNE!!! Agencja MKM KADRY poszukuje dla 
jednego ze swoich klientów: 
SPECJALISTY DS. PROCESÓW LAKIERNI-
CZYCH. Atrakcyjne wynagrodzenie

2,73zł dziennie, za tak niewiele 
mogą Państwo stać się posiada-
czem profesjonalnego narzędzia 
do rozwiązywania problemów 
technicznych, praktycznie wszyst-
kich modeli samochodów.

Otrzymasz katalog za 0 zł w po-
wiązaniu z promocyjnym progra-
mem inwestycyjnym jeśli:

1. Jeśli Twój warsztat jest 
zrzeszony w sieci Perfect 
Service, Q-Service, Auto 
Crew bądź w Bosch Se-
rvice oraz jeśli zadeklaru-
jesz udział w programie 
inwestycyjnym o wartości 
urządzeń powyżej 6600zł,

2. Natomiast jeśli nie jesteś 
zrzeszony w w/w sieciach 
zapytaj swojego opiekuna 
o specjalną ofertę dla 
Ciebie.

Ilustracja katalogu IC_Technika
Inter Cars IC_Technika jest naj-
lepszym narzędziem na rynku 
wykorzystującym techniczną 
bazę danych Vivid (Vivid Auto-
motive Data & Media BV). Tylko 
kilka kliknięć dzieli Cię od najbar-
dziej kompleksowej na świecie 
motoryzacyjnej bazy danych.

CO CZYNI PROGRAM IC_TECHNIKA 
TAK WYJĄTKOWYM?
Pogram zawiera więcej instruk-
cji napraw niż jakikolwiek inny 
produkt techniczny dostępny 
na rynku.

Wszystkie instrukcje łączą w 
sobie tekst z rysunkami i zdję-
ciami (faktyczna liczba to ponad 
45.000 i stale rośnie).

ZALETY
1. Łatwe wyszukiwanie: po 

prostu wpisz model lub kod 
silnika, aby otrzymać wszel-
kie modele i typy, które pa-
sują do podanych kryteriów.  

2. Okresy między przeglądami 
oraz dane szczegółowe 
dodawane są w przeciągu 
kilku miesięcy od ukazania 
się nowego modelu samo-
chodu na rynku.

3. Elektroniczne dane po-
siadają w pełni ustanda-
ryzowane schematy oraz 
informacje pomocnicze. 
Cecha niezrównana, w 
szczególności w trakcie 
pracy nad silnikiem.

4. Większość komponentów 
elektronicznych zawiera 
obszerne objaśnienia tek-
stowe, jak również w pełni 
kolorowe zdjęcia i rysunki.

5. W programie znajdują się 
dziesiątki tysięcy schema-
tów instalacji elektrycznej.

6. Program posiada roz-
szerzony moduł czasów 
napraw ze zintegrowaną 
w programie technologią 
nakładania się czasów na-
praw.

7. Obsługa kodów błędów 
producenta oraz EOBD.

IC_Technika ON-Line _http://
www.intercars.com.pl/?id=293,
Infolinia: 0 801 80 20 20
w godzinach 8.00-16.00 
(opłata jak za połączenie lokalne)

IC_TECHNIKA 
za 2,73zł   

UWAGA 
Redakcja nie odpowiada za 
treść nadsyłanych ogłoszeń.
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 Metalowy element konstrukcyjny używany przy łączeniu ze sobą 

płaskich elementów. A6 Strój kobiecy noszony głównie w Indiach. A11 I 
pchła i pszczoła. A15 Najstarszy okres ery paleozoicznej. C4 Może być 
olejowy, gazowy, kaflowy. C8 Duża drapieżna ryba morska z rodziny 
makrelowatych. C17 Ezoteryczna nauka mistyczna w judaizmie. E2 
Obróbka wykańczająca mająca na celu uzyskanie żądanej gładkości i po-
łysku powierzchni. E13 Po zimie. F10 Miniaturowy pistolet do malowania 
precyzyjnego. G16 Kolor utwardzacza do szpachlówki Uniwersalnej firmy 
TROTON. H5 Produkt wytwarzany z mleka. I18 Roślina z rodziny różowa-
tych. L5 Tam znajduje się fabryka Opla w Polsce. M7 Miasto-gospodarz 
Euro 2012. N13 np. Cezary Pazura lub Bogusław Linda. N17 Spotkanie 
czarownic. O10 Trzeci po wodzie i herbacie najbardziej popularny napój 
na świecie.

Pionowo 
A1 Polska nagroda literacka lub bogini zwycięstwa. A6 Gdy znajdzie 

się w otoczeniu malowanego elementu na lakierze pojawiają się charakte-
rystyczne kraterki. A15 Pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały metal. C1 
Ważny czynnik wpływający na czas schnięcia lakieru. C13 Wiszące łóżko. 
E15 Znak zodiaku. F1 W parze z lakierem i utwardzaczem. G16 Jest waż-
nym źródłem dochodów państwa. H1 Dyscyplina sportowa rozgrywana na 
korcie. H13 Podstawowy skladniek mieszanek gumowych, używany rów-
nież jako barwnik w produkcji farb i lakierów. I8 Anna Jantar śpiewała, że 
pierwszy jest najtrudniejszy. J1 Imię polskiego kierowcy w Formule 1. K16 
Obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. L1 Ciamajda, niedo-
rajda. L9 Rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Odry. N1 „Czas to…” 
N15 Gdy jest głęboka trzeba ją szpachlować. O10 Narzędzie do wygładza-
nia zaprawy tynkarskiej. Q5 Okres w którym pod groźbą kary zabroniony 
jest jakikolwiek sposób agitacji. R1 Ze stolicą w Delhi.

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.
Rozwiązania proszę 
przysyłać pocztą na 
adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

10 osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma komplet porad-
ników autorstwa Bogusława Raatza  
- „Poradnik Blacharza”, „Poradnik 
Lakiernika”.

MAREK DARIUSZ RUDA ŚLĄSKA
JANINA PŁASZCZYK BYTOM
ADAM SZLENDAK RUDA ŚLĄSKA
PAWLIK ANDRZEJ GORZÓW WLKP.
PISARSKI RAFAŁ TRZCIANKA

STOLARSKI JERZY GĄBIN
PIOTR TOPYŁŁO DĘBOWA KŁODA
KRZYSZTOF DĘBSKI ZAMOŚĆ
ANNA MIKA BYTOM
JANUSZ SKALSKI KIELCE

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 30

Milena Lewandowska
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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

SZPACHLÓWKI Z TROTONU
NOWEJ GENERACJI 

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

Kraśnik
Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smoliński@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


