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Jan Wołejszo, prezes zarządu firmy 

Troton z Ząbrowa (producent  wyro-

bów do konserwacji karoserii, ostatnio 

także jachtów), która rok temu obcho-

dziła jubileusz 35 - lecia istnienia, został 

Ambasadorem Fair Play w Biznesie. To 

wyróżnienie przyznawane osobowo-

ściom polskiego biznesu, kierującym 

przedsiębiorstwami, które przez co 

najmniej 10 lat z rzędu otrzymywały 

tytuły Przedsiębiorstwa Fair Play. To 

jeden z najbardziej znanych certyfi-

katów rzetelności biznesu w kraju. 

Zgodnie z ideą tej nagrody, otrzymują 

ją firmy nie tylko kierujące się zasada-

mi etyki w biznesie, kształtujące pozy-

tywne relacje ze społecznością lokalną 

i dbające o środowisko naturalne.  

Jam Wołejszo odebrał nagrodę w 

połowie grudnia, podczas Wielkiej Gali  

„Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”, 

odbywającej się w hali EXPO w War-

szawie. 

Podczas XVII edycji firma Troton zo-

stała też wyróżniona kolejnym Certyfi-

katem Przedsiębiorstwo Fair Play.  

Firma Troton była już wyróżniana 

m.in. statuetkami Denara Koszaliń-

skiego, Gazel Biznesu,  Perły Powiatu 

Kołobrzeskiego i Dobrego Biznesu  tę 

ostatnią  przyznaje Tygodnik Newswe-

ek i Fundację Kronenberga, firmom, 

które „angażują się w działania pozy-

tywnie zmieniające świat”.

Ambasador Fair Play 
w Biznesie



st
r.4

kw
ar

ta
ln

ik
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.5

NOVOL – spotkanie 
z odpowiedzialnym biznesem

Mamy ogromną przyjemność zaprosić naszych Czytelników 

na rozmowę z założycielami i właścicielami NOVOLU, Piotrem 

Nowakowskim i Piotrem Olewińskim. 

Podobno znacie się Panowie przelotnie jeszcze z czasów liceal-
nych, a poznaliście się bliżej studiując na Politechnice Poznańskiej 
na tym samym kierunku: przetwórstwie tworzyw sztucznych. Po 
studiach każdy poszedł w swoją stronę, Pan Piotr Olewiński zo-
stał na uczelni, Pan Piotr Nowakowski miał przed sobą doskonale 
zapowiadającą się karierę w nowoczesnej fabryce w Obornikach 
Wielkopolskich.  I nagle, w 1978r. wywróciliście Panowie swój 
świat do góry nogami, rzucając pracę i stawiając na własny biz-
nes. Co takiego się stało? Skąd tyle odwagi? 
Piotr Nowakowski: To były zupełnie inne czasy. Każdy z nas, z 

perspektywy swojego miejsca zatrudnienia widział w bezsens 

funkcjonowania w tamtym układzie. Wtedy nie pracowało 

się dla efektu, ale dla jakiegoś, narzuconego odgórnie planu. 

Gdy był wykonany, było dobrze, jeżeli nie, było źle. W szkołach 

wyższych, na uczelniach, w większości tworzyło się rzeczy 

mało przydatne. Podstawą była dydaktyka, i tak zresztą 

zapóźniona w stosunku do tego co działo się na zachodzie. 

Całe tamto życie w okresie realnego socjalizmu było sier-

miężne, przaśne, bez perspektyw. Myśmy chcieli trochę lepiej 

żyć, zarabiać pieniądze i je wydawać. Wtedy jedną z niewielu 

możliwości na zbliżenie się do tego celu, było stanie się „pry-

waciarzem”. Zrobiliśmy to. Dyplomy trzeba było pochować do 

biurek, ponieważ ktoś kto został wykształcony przez socjali-

styczną ojczyznę nie miał prawa być prywaciarzem. Ci którzy 

wydawali zaświadczenia o tym, że ktoś może być rzemieślni-

kiem, radzili nam: schowajcie te dyplomy, nie przyznawajcie 

się do wykształcenia. 

Piotr Olewiński: Zamieniając nasze dobre miejsca pracy na 

biznes, spadliśmy w hierarchii społecznej z całkiem wysoka na 

zupełne dno. 

Piotr Nowakowski: Znaleźliśmy się w kategorii: wrzód na zdro-

wym ciele państwa socjalistycznego. Tak to się zaczęło. Ale po-

tem, po 1981 r., powolutku zaczęło się to zmieniać, dryfując, na 

razie bezwładnie, w stronę bardziej ludzkiego systemu, który 

już dostrzegał, że są koszty, jest zysk, są relacje z dostawcami, 

odbiorcami, że przedsiębiorczość zaczęła wyglądać bardziej 

zdrowo i normalnie. 

Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba Panów firmy? 
Piotr Nowakowski: - W Luboniu przy ul. Polnej. To były trzy po-

mieszczenia z socjalnym włącznie, mające łączną powierzchnię 

36 m kw., a wysokości, o ile pamiętam 2,20 m. Z czasem dobu-

NOVOL – istniejący od 1978 r. największy w Polsce producent 
materiałów do lakiernictwa, jeden z większych w Europie. 
Wielokrotnie nagradzany, nie tylko za osiągnięcie imponującego 
sukcesu, ale za prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Laureat 
m.in. nagrody Ernst & Young Przedsiębiorca roku, promującej 
najlepszych przedsiębiorców na świecie i Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP. Zdobywca licznych statuetek Fair Play. 

Piotr NowakowskiPiotr Olewiński
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dowaliśmy tam kolejne 70 m kw. i uznaliśmy z dumą, że mamy 

naprawdę duży zakład. Inna rzecz, że w tamtych czasach nie 

było możliwości zbudowania większej części produkcyjnej. 

Na początku sami zakasaliście Panowie ręklawy. Kiedy pojawił 
się pierwszy pracownik? 
Piotr Nowakowski: - Jeszcze w 1978, albo w następnym roku. 

To była właścicielka nieruchomości, na której stała ta „wielka”, 

36- metrowa firma. Ta pani pracowała z nami przez wiele lat 

przechodząc w końcu na emeryturę.  

Czy to prawda, że do dziś, teraz oczywiście już w nowej siedzibie 
firmy, w Komornikach, wiszą długie, drewniane łyżki, domowe 
kopyści, którymi mieszaliście Panowie pierwszą szpachlówkę? 
Piotr Nowakowski: Tak. To rzeczywiście było nasze pierwsze 

narzędzie. Zresztą, zagubiliśmy je gdzieś w tej naszej pierw-

szej firmie. Odnaleźliśmy je dopiero w czasie wyprowadzki. Co 

ciekawe, niedawno jeden z prezesów dużej, międzynarodowej 

korporacji z naszej branży, patrzył z podziwem na te narzędzia 

i oznajmił, że oni niestety takich nie mieli.  

Piotr Olewiński: Niedługo później zrobiliśmy duży krok naprzód, 

bo kupiliśmy mieszarkę do ciasta, wykorzystywaną w piekar-

niach i  cukierniach. Nasze drewniane  kopyść mogliśmy odłożyć 

na bok. 

To były czasy, gdy pewnie niełatwo było zdobyć surowce do pro-
dukcji? Za to jak się domyślam, ze sprzedażą gotowych produk-
tów nie było problemu. 
Piotr Nowakowski: W sieci sklepów detalicznych, typu: drogeria, 

farby lakiery, kupowaliśmy coś co się nazywało czeskim talkiem. 

Tak naprawdę to nie był nawet talk, a coś podobnego. Na tych 

wypełniaczach, plus zdobywanych cudem żywicach polie-

strowych, próbowaliśmy robić szpachlówkę. Jakość tamtego 

produktu była taka, że dzisiaj nie dałoby się tego sprzedać. Ale 

wtedy faktycznie sprzedać można było wszystko. Produkt, z 

bardzo dobrą marżą, był sprzedawany na pniu. Nie było pro-

blemem znaleźć odbiorcę, problemem było znaleźć dostawcę 

surowców. Sieć państwowa była dla nas zamknięta. Pamiętam, 

jak kiedyś pojechałem do jakiejś hurtowni tkanin technicznych. 

Potrzebowaliśmy jej kilka metrów kwadratowych. Zamówienie 

trzeba było zostawić u pani w okienku. Najpierw przyjęła je, 

z w miarę miłym uśmiechem. Kiedy jednak przeczytała, że to 

prywatna firma, wyrzuciła mi tę kartkę przez to swoje okienko 

i powiedziała: „my z prywaciarzami nie rozmawiamy”. Taka była 

rzeczywistość w owym czasie. 

Potem, z czasem, zaczęły się otwierać zachodnie rynki. Jak odna-
leźli się Panowie w nowej sytuacji? 
Piotr Nowakowski: Od 1981 do 89-90 roku, zaczęły się powoli 

zmieniać zasady funkcjonowania prywatnych biznesów. Rygory 

dotyczące firm prywatnych były łagodzone.  Łatwiej można 

już było kupić jakieś surowce. Ważne okazało się to, że od 

początku postawiliśmy na intensywny rozwój wiedzy, która da-

wała możliwość przygotowywania nowych receptur. Wtedy w 

laboratorium mieliśmy już pracownika, który zajmował się tylko 

tworzeniem nowych receptur i badaniami co nam się udało. 

Te badania były prymitywne, ale pokazywały już jakąś wartość 

jakości produktu.  Mieliśmy już wtedy kilkunastu pracowników, 

którzy pracowali również na to jednoosobowe laboratorium, 

czyli na rozwój. W takim stanie dotrwaliśmy do roku 1990, a po 

zmianach Balcerowicza, nagle okazało się, że wolno nam kupić 

dewizy, a za nie surowce. Pojawił się dostęp do tego co potrzeb-

ne, by mieć dobry produkt. Wtedy trzeba było mieć wiedzę. My 

ją mieliśmy, bo wykorzystaliśmy poprzedni okres. Potrafiliśmy 

wtedy, dysponując z jednej strony umiejętnościami, z drugiej 

dostępem do surowców, zrobić produkt znacznie lepszy. Jesz-

cze nie na poziomie produktu zachodniego, ale mający nad nim 

przewagę znacznie korzystniejszej ceny. Klientów przybywało. 
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W miarę postępu, rozwoju i pozyskiwania kolejnych pokładów 

wiedzy, doszliśmy do tego, że nasze produkty stały się porów-

nywalne z zachodnimi. Ale wtedy wzrosły również koszty, ceny 

na rynku zaczęły się więc wyrównywać. 

Ile osób zatrudniała wtedy firma? 
Piotr Olewiński: 25 – 30 osób. 

Firma rozwijała się tak intensywnie, że zbudowaliście Panowie 
potężną, nową siedzibę w Komornikach. Podobno 10 – krotnie 
przekraczała ówczesny potencjał firmy?  
Piotr Nowakowski: To był okres gwałtownego wzrostu sprze-

daży, gdy notowaliśmy przyrosty po kilkadziesiąt procent w 

roku. Pozwalało to na optymistyczny sposób postrzegania rze-

czywistości. Chcieliśmy dalszego rozwoju. A baza produkcyjna, 

którą wtedy dysponowaliśmy nie była duża. Mieliśmy 500 m 

kwadratowych i postanowiliśmy, że trzeba coś zrobić. Poszliśmy 

w inwestycję, jak na tamte czasy bardzo dla nas duże - 5 tys. 

m kwadratowych. 10-krotne zwiększyliśmy bazę produkcyjną. 

Wydawało się, że nie da się tego zagospodarować. Nowy obiekt 

był budowany w latach 1995-97. Wtedy mimo wzrostów 

sprzedaży było to dla nas poważne wyzwanie. Organizacyjne i 

finansowe. Jakoś udało się nam wszystko razem spiąć, związać 

koniec z końcem i w 1997r, nowy zakład ruszył. Dość szybko 

został wypełniony nowymi produktami i nową technologią, bo 

rozbudowane laboratorium pracowało dalej i tworzyło nowe 

receptury, nowe produkty. 

Kiedy zaczął się podbój zagranicy? 
Piotr Nowakowski: To były lata 1991 – 92. Pierwszym eksporto-

wym klientem stała się Litwa. Hurtownia z miasta Druskienniki, 

niedaleko granicy polskiej. Ten klient pracuje z nami do dziś i 

jest jednym z naszych lepszych klientów. 

Grupa Kapitałowa ma dziś kilka firm zagranicą, w których macie 
Państwo większościowe udziały?

Piotr Nowakowski:  Faktycznie firmy należące do Grupy znajdują 

się w Polsce i poza Polską. Są takie, w których mamy pakiety kon-

trolne udziałów, są inne, w których posiadamy kapitał mniejszo-

ściowy i takie, w których mamy 100 procent.  Obecnie Grupa ka-

pitałowa NOVOL, jest jedną z najbardziej liczących się w Europie, 

wytwarzających chemię dla lakiernictwa, z naciskiem na materiały 

uzupełniające. Tu jesteśmy potęgą.  

Jesteście Państwo obecni nawet na Dalekim Wschodzie.
Piotr Nowakowski: Na przykład w Chinach. Mamy tam dość 

dobrą sprzedaż, ale to efekt wytężonej pracy, bo najpierw mu-

sieliśmy się zrozumieć. Dostawca z odbiorcą musza mówić zbli-

żonym językiem, myśleć w podobny sposób. A sposób myślenia 

Polaka i Chińczyka jest jednak dość rozbieżny. Przez dobrych 

kilka lat nie mogliśmy się dogadać. Dopiero po zatrudnieniu u 

nas Chińczyka okazało się, że to jednak możliwe. Ten „nasz” 

Chińczyk bodaj ok. 15 lat mieszka w Polsce, w związku z tym 

on zrozumiał nas i potrafi też przełożyć naszą mentalność na 

chińską, a chińską na naszą. 

Od dawna dużym odbiorcą Panów firmy była Rosja. Jak wygląda 
ta współpraca w obecnej, bardzo trudnej sytuacji politycznej?   
Piotr Nowakowski: Dla nas faktycznie Rosja jest największym 

odbiorcą. To co się dzieje, co zostało przez Rosję sprowokowa-

ne na wschodzie, ma znaczący wpływ na ekonomikę w Rosji i 

na Polskę. Na tym rynku notujemy dość duży spadek sprzedaży 

w stosunku do roku 2013. To ok. 20 procent. To efekt polityki 

i sytuacji gospodarczej, jaka panuje teraz w Rosji. Tam jest 

kryzys.  Przejawia się kłopotami zaopatrzeniowymi, likwidacją 

i upadkiem firm oraz różnymi procesami, które my znamy z 

okresu naszej transformacji, gdy nasza gospodarka nie dawała 

sobie rady. Rosja ma jeszcze ten problem, że tam przemysł jest 

rozwinięty dość monotematycznie. To ropa, gaz, plus trochę 

pochodnych dookoła i wielki sektor militarny. Reszta w bardzo 

małym zakresie. To kraj monokultury gospodarczej, trudny do 

utrzymania w sytuacji jaka panuje w tej chwili. 
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Jak się zachować w takiej sytuacji? Zdobywać inne rynki? 
Piotr Nowakowski: To oczywiście musi mieć miejsce, bo trzeba 

przecież dbać o sprzedaż. A jeśli chodzi o sam rynek rosyjski, 

ten rok znów będzie trudny. Myślę, że nie uda się utrzymać po-

ziomu z roku ubiegłego, już spadkowego.   Może będzie kolejny 

spadek. Optymistycznie liczymy, że wyjdziemy na zero., ale nic 

nie jest jeszcze powiedziane. Jeżeli kryzys polityczny będzie się 

rozlewać, to prawdopodobnie spadki zaczną się pogłębiać. 

Nie kusiło Panów żeby sprzedać firmę, wyjechać w ciepłe kraje, 
może na Seszele?
Piotr Nowakowski: Zbyt długie przebywanie na słońcu jest 

niezdrowe. Oczywiście to żart. Myślę, że my wciąż mamy sa-

tysfakcję z pracy, z jej efektów, z tego, że da się zorganizować 

coś, co funkcjonuje. Jeżeli zrobimy paralelę czasową z rokiem 

1978, gdy widzieliśmy bezsens naszej „państwowej” pracy, to 

tu widzimy jej sens. Niekt nam nie daje pieniędzy, jak to było w 

latach 70-tych w przemyśle państwowym. Sami musimy je so-

bie wypracować. Mieć takie przychody, żeby finansować naszą 

działalność, a z dochodów finansować rozwój. To bardzo silny 

czynnik motywacyjny, który nas napędza do działania. Praca 

w takiej sytuacji nie jest obowiązkiem, a przyjemnością, która 

sprawia, że człowiek jest aktywny przez ileś godzin dziennie i 

nagle pyta: to już czas do domu? 

Panowie podkreślają też zasługi załogi dla sukcesu Novolu. 
Teraz pracują dla Panów setki ludzi. 
Piotr Nowakowski: Bez ludzi, z którymi pracujemy nie byłoby 

sukcesu. Oni są współtwórcami tego co osiągnęliśmy. Bez ich 

zaangażowania, bez pomysłów na pracę, bez rozwiązywania 

zwykłych, codziennych zadań na poszczególnych stanowi-

skach, nie byłoby rozwoju, nie byłoby firmy. Załoga jest jedną 

z jej największych wartości. Zespół wytwarza dochód tej fir-

my, poprzez działalność produkcyjną i sprzedażową. Zespół 

pozwala na osiągnięcie sukcesu. Sami zarządzający nic by bez 

niego nie znaczyli. 

Zatrudniacie Panowie także osoby niepełnosprawne, mimo, że 
nie działacie już na zasadach zakładu pracy chronionej.
Piotr Olewiński: - Tak, nadal pracuje u nas 45 osób niepełno-

sprawnych intelektualnie. 

Po co to Panowie robicie? Przecież te osoby wymagają z pewno-
ścią dodatkowej uwagi, nie są zbyt efektywne.
Piotr Olewiński: Rzeczywiście, mamy zespół, który się tymi 

osobami opiekuje i robi to bardzo sprawnie. Niepełnospraw-

ni pracują z nami już chyba 12 lat. Kiedyś, jako zakład pracy 

chronionej dostawaliśmy dodatkowe dotacje, wykorzystywa-

ne na rozwój firmy. Z czasem przestaliśmy działać jako zakład 

pracy chronionej, bo wymogi formalne zaczęły stawać się 

coraz trudniejsze do spełnienia. Ale nie mogliśmy się przecież 

rozstać z tymi ludźmi. Nie ma mowy by ta grupa utrzymała 

się sama. Jednak jeśli będziemy w stanie utrzymywać ich sta-

nowiska pracy, nic się nie zmieni. 

Nie mogę nie zapytać Panów o działalność charytatywną, z któ-
rej są Panowie znani. Skąd taka potrzeba by pomagać innym? 
Piotr Nowakowski: Do tego żeby świadczyć na rzecz innych, 

trzeba rozumieć ich potrzeby. Nie każdy to potrafi, nie każ-

demu się chce. My chyba jesteśmy ludźmi, którzy po prostu 

zauważają , że nie wszystkim jest równie dobrze i że niektórzy 

naprawdę wymagają wsparcia. To jedna sprawa. Druga, to 

czynniki ekonomiczne, czyli dochody, które umożliwiają takie 

działania. W pewnym momencie uznaliśmy, że stać nas na 

niesienie pomocy. Wspomagamy tych, którzy mają problemy 

z zdrowiem, w szczególności dzieci. Jest wewnętrznie wypra-

cowany system przyznawania dofinansowań, a warto wspo-

mnieć, że próśb o nie mamy codziennie po kilka. Realizujemy 

z tego niewielką część, ale to i tak spore sumy w skali roku. 

Jeżeli mamy i możemy się czymś podzielić, a ktoś potrzebuję i 

to potrzebuje naprawdę, to dlaczego tego nie zrobić. 

Piotr Olewiński: Gdybyście Państwo poczytali te prośby, czy 

aplikacje o dofinansowanie, sami zrozumielibyście, że w wielu 

przypadkach po prostu nie sposób odmówić. 

Novol jest też doceniany jako miejsce prowadzenia tzw. odpo-
wiedzialnego biznesu. Co to dla Panów oznacza? 
Piotr Olewiński: Z jednej strony jesteśmy przedsiębiorcami, 

nastawionymi na osiągnięcie dochodu, a w konsekwencji 

zysku. Z drugiej strony jesteśmy obywatelami państwa, 

członkami jakiejś społeczności i chcemy żyć w warunkach, 

które sprzyjają naszemu rozwojowi, naszym rodzinom i nie 

szkodzą ogółowi. A zatem zwracamy uwagę na nasz biznes, 

by był przyjazny ludziom, otoczeniu, żeby nie truł, a śro-

dowisko było czyste. Jest jeszcze jeden element, o którym 

nie rozmawialiśmy, a łączy się z zadanym pytaniem. Myślę o 

etyce biznesu. To dość skomplikowane zagadnienie, które nie 

zawsze jest we właściwy sposób rozumiane przez ludzi zajmu-

jących się biznesem, albo wręcz niedoceniane. Tak jak chcemy 

by otoczenie było uczciwe i rzetelne wobec nas, obojętnie w 

jakim działaniu, np. żeby sprzedawca w sklepie był rzetelny i 

nie chciał nam sprzedać złego towaru, to w dużym biznesie, 

ta uczciwość kupiecka musi funkcjonować. Jeżeli tak jest, biz-

nesy się rozwijają. Gdy jest odwrotnie, to po pewnym czasie i 

tak nastąpi klapa. 

Są firmy, które za sukces uważają to, że komuś nie zapłaciły, 

wytargowały na jakieś dodatkowe zadania wielkie pieniądze, 

na czym ktoś inny traci. To kwestia zasad, które się stosuje, 

albo nie. My jesteśmy w stanie i chcemy je stosować. 

Piotr Nowakowski: Kombinować przez długi czas się nie da. 

Biznesy budowane na solidnych podstawach przetrwają 

mniejsze burze i gorsze okresy. 

Myślę, że dla Novolu jedną z takich podstaw jest to, że do tej 
pory pracujecie Panowie razem.
Piotr Olewiński: W naszym przypadku, bardzo ważna była od 

zawsze umiejętność współpracy. 

Piotr Nowakowski: I to, że potrafiliśmy się uzupełniać. Każdy z 

nas ma trochę inny potencjał. Te dwa potencjały nie walczyły 

ze sobą, tylko się uzupełniały. Dlatego przedsiębiorstwo do-

brze się rozwijało. Myślę, że nie ma wielu takich spółek, które 

w tym samym układzie osobowym przetrwałyby tyle lat, ile 

myśmy przetrwali. 

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Marka Standox uzupełniła ofertę sys-

temu Standoblue o kolejne pigmenty 

w atrakcyjnych, mniejszych puszkach o 

pojemności 250 ml. Obecnie producent z 

Wuppertalu, wprowadził na rynek już 32 

pigmenty systemu Standoblue w wygod-

niejszych puszkach. 

Kolory samochodów kreowane przez pro-

ducentów stają się coraz bardziej złożone 

i niestandardowe. Na świecie pojawia się 

średnio rocznie 1000 nowych kolorów 

samochodowych. Z perspektywy lakier-

nika oznacza to konieczność dołożenia 

jeszcze większej staranności i dokładności 

w procesie mieszania produktów lakierni-

czych, aby odtwarzany kolor odpowiadał 

oryginalnemu. 

Niektóre pigmenty, w szczególności z 

efektem specjalnym są stosunkowo rzad-

ko używane do naprawy renowacyjnej, a 

jeśli już to w jedynie małych ilościach. Z 

tego powodu zakup takich produktów w 

większych opakowaniach jest mniej opła-

calny.Wprowadzenie do oferty 250 ml 

opakowań wolno rotujących pigmentów 

systemu Standoblue jest odpowiedzią 

marki Standox na aktualne potrzeby ryn-

ku. Dzięki temu lakiernie mogą zachować 

najwyższą jakość naprawy oraz ograni-

czyć straty wynikające z niewykorzystania 

materiału. 

Nowe opakowania pigmentów Standoblue

Pigmenty Standoblue w opakowaniach 250 ml
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Choć trójwarstwowe powłoki lakierowe były do niedawna do-
meną pojazdów drogich, obecnie coraz częściej pojawiają się na 
karoseriach aut klasy średniej. Jako że gama produktów do na-
prawy systemem trójwarstwowym nie należy do tanich, powinno 
się przywiązać szczególną wagę do profesjonalnego wykonania 
naprawy. Lepiej poświęcić nieco więcej czasu na gruntowne 
przygotowanie i próby natryskowe, niż ponieść poważne koszty 
ponownego lakierowania.

Na przestrzeni czasu część formuł lakierów trójwarstwowych 

wzbogaciła się o specjalne miksy xirallic, które nadają dodatkowe 

efekty optyczne. Specyfika kolorów trójwarstwowych polega na 

odbiciu promieni światła od grunttonu i rozproszeniu w powłoce 

perłowej. Lakier bezbarwny natomiast nadaje całości trójwymia-

rową głębię. Każda warstwa ma określoną rolę. Gruntton nadaje 

barwę podstawową, powłoka perłowa odpowiedni ton, a lakier 

bezbarwny – wspomnianą głębię oraz zabezpiecza całą powłokę.

Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o próbkach natrysko-

wych. Każdy z nas widzi kolor w sposób subiektywny. Wyko-

nany natrysk testowy pomaga wyeliminować błędy wynikające 

ze złego oświetlenia, parametrów ciśnienia, aplikacji, wadliwie 

działającego pistoletu, czy ilości natryśniętych warstw. Natryski 

testowe należy wykonywać na tzw. test kartach, czyli blaszkach 

przymocowanych w centralnej części elementu przeznaczone-

go do testów, lakierowanych jak element.

Należy unikać niekontrolowanej ilości poszczególnych warstw, 

gdyż każda kolejna warstwa powoduje odejście od koloru wła-

ściwego (odniesienie do zaleceń w programie kolorystycznym 

i instrukcji technicznej producenta). Porównanie natrysków z 

kolorem na karoserii powinno odbyć się w otoczeniu światła 

dziennego i sztucznego.

Jeśli kolor mamy gotowy, przenieśmy się do strefy przygoto-

wania podłoża. Tu stosujemy zasadę jasny podkład pod jasne 

kolory – ciemny pod ciemne. W gamie produktów marki Spies 

Hecker jest wiele możliwości, np.: podkład 5310, 5400, 5330. 

Obróbka podkładu standardowo: P400-500 maszynowo, skok 

tarczy 2,5 mm. Strefę cieniowania należy wstępnie zmatowić 

P500, a wykończyć Trizac 1000.

Przed przystąpieniem do lakierowania należy pamiętać o ele-

mentarnej zasadzie zachowania czystości, gdyż wraz ze wzro-

stem ilości warstw rośnie ryzyko wtrąceń. Lakierowanie całych 

elementów nie stanowi większego problemu, natomiast cienio-

wanie elementów przyległych wymaga większej koncentracji.

Nie należy cieniować na strefie mniejszej niż 20 cm, ponieważ 

może się ono zakończyć niepowodzeniem. Mamy do czynienia 

z dwoma kolorami, które musimy nanosić na zakładkę – z tego 

powodu potrzebna jest przestrzeń.

Poszczególne etapy:
1.  Użycie środków ochrony osobistej (kombinezon, maska, 

rękawice, okulary).

2.  Dokładne odmuchanie elementów, stojaków czystym sprę-

żonym powietrzem. 

Lakierowanie wielowarstwowe
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3.  Przemywanie preparatem 7010 i 7080 – w przypadku sto-

sowania lakierów na bazie wody.

4.  Zastosowanie ściereczki przeciwpyłowej.

5.  Nanoszenie „blendera” – preparatu do cieniowania na ele-

menty boczne w zależności od stosowanego systemu.

 

6. Aplikcja grunttonu z odprowadzeniem pistoletu celem 

uzyskania delikatnego przejścia, pamiętając o technice cie-

niowania w skos; suszenie (zalecenia instrukcji technicznej 

używanego systemu).

7.  Użycie ściereczki przeciwpyłowej.

8.  Nanoszenie „blendera” w strefie przejść, a następnie lakieru 

bazowego poza strefę grunttonu z odprowadzeniem pisto-

letu celem uzyskania delikatnej strefy przejścia, pamiętając 

o technice cieniowana w skos, odparowanie, suszenie (zale-

cenia instrukcji technicznej używanego systemu).

9.  Nanoszenie lakieru bezbarwnego na całości elementów, 

odparowanie, suszenie.

Efekt finalny zależy od naszej wiedzy, przygotowania technicz-

nego i umiejętności, dlatego zachęcam do korzystania z infor-

macji zawartych w instrukcjach technicznych, a w przypadku 

wątpliwości – konsultacji z technikiem.

Tomasz Kazakidis
Doradca Techniczny - Spies Hecker

Firma TECH-AND Technika Warsz-

tatowa wprowadza do oferty 

uniwersalne przedłużacze łap 

podnośników dwukolum-

nowych, umożliwiające 

swobodne podparcie 

unoszonego pojazdu. 

W skład oferowanych 

przedłużaczy wchodzą 

metalowe podstawy 

nakładane na łapy podnośników o 

zakresie średnic od 110-130 

mm oraz 130-160 

mm oraz gu-

mowe podkładki 

przedłużające 

o wysokościach 

30 i 50 mm, które 

można ze sobą 

wzajemnie łączyć, 

uzyskując żądaną wysokość przedłu-

żenia łapy, zapewniającą bezpieczne 

podparcie unoszonego pojazdu.

Szczegóły na www.tech-and.pl

Jeszcze stabilniej

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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Po nałożeniu masy szpachlowej należy poczekać na jej utwar-

dzenie. Okres potrzebny na uzyskanie odpowiedniej twardości 

masy szpachlowej uzależniony jest od rodzaju produktu, 

proporcji w których został przygotowany oraz warunków ze-

wnętrznych panujących w warsztacie.

III. SZLIFOWANIE ZGRUBNEJ WARSTWY SZPACHLÓWKI 

Po wstępnym zeszlifowaniu powierzchni najlepiej zastosować 

lakierniczy puder techniczny pozwalający na pełną kontrolę 

podczas szlifowania. Po jego nałożeniu uwidaczniają się nie-

równości i małe ubytki.

Z powodzeniem można tez zastosować lakier kontrolny.

Do szlifowania wstępnego należy dobrać papier ścierny o sto-

sunkowo dużej gradacji. Zwykle od 40-120. (gruboziarnisty).

Proces szlifowania zgrubnego przy pomocy szlifierki oscyla-

cyjno-obrotowej z odsysaniem. Należy pamiętać o stosowaniu 

maski ochronnej.

Ponowne nałożenie 

pudru kontrolnego. 

Proces naprawy lakierniczej część 5

Szlifowanie szpachlówki
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str.13Wybór gradacji papieru ściernego do obróbki ręcznej. Małe 

nierówności są łatwiejsze do wyrównania za pomocą klocka 

szlifierskiego. Pozwala to uzyskać perfekcyjną, równą po-

wierzchnię. 

Po zgrubnym szlifowaniu maszynowym dla uzyskania perfek-

cyjnie prostej powierzchni, należy szlifować za pomocą klocka 

szlifierskiego. 

Usuwanie rys i przygotowanie powierzchni pod szpachlówkę 

soft celem wypełnienia i wyrównania powierzchni. 

Usuwanie pyłu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przezna-

czonej do szpachlowania za pomocą sprężonego powietrza. 

Bardzo ważne jest aby na tym etapie prac przygotowawczych nie 

stosować żadnych płynów do mycia, ponieważ mogą się przecho-

wać na strukturze szpachlówki, co w konsekwencji najprawdopo-

dobniej spowoduje wadę lakieru. c.d.n.              Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Coraz większą popularnością cieszą się matowe powłoki la-

kierowe. To ze względu na oryginalny i unikatowy wygląd. 

Uzyskanie takiego efektu możliwe jest przy wykorzystaniu 

żywicy matującej marki Profix. Mieszanie dodatku z lakierami 

akrylowymi 2K pozwala nam uzyskać powłokę matową w do-

wolnym kolorze. 

Żywica matująca 003 wchodzi w skład akrylowego systemu 

doboru koloru CP 88 Premium BlueLine. Możliwość umieszcze-

nia żywicy bezpośrednio na maszynie mieszalniczej ułatwia 

jest zastosowanie w każdej chwili. W najbliższej aktualizacji 

programu recepturowego pojawi możliwość określenia stop-

nia matu lakieru już na poziomie wyboru receptury.

Zaletą produkty Profix w porównaniu do wielu podobnych na 

rynku jest wyeliminowanie problemu osiadania na dnie opako-

wania środków matujących.

Żywicę 003 można z powodzeniem stosować jako dodatek do 

większości lakierów akrylowych 2K. Przed tym jednak koniecz-

ne jest przeprowadzenie natrysku próbnego.

Więcej informacji o produkcje na stronie 
http://blueline.multichem.pl/

Dodatek matujący
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W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować w Polsce znaczą-

cy wzrost popularności szlifierek pneumatycznych wśród osób 

zajmujących się przygotowaniem powierzchni do lakierowania 

w samochodowych zakładach blacharsko-lakierniczych. Czym 

było to spowodowane? Powodów jest kilka. Po pierwsze 

waga: szlifierki pneumatyczne ważą od 850 g do 1100 g, 

podczas gdy dotychczasowe szlifierki elektryczne wyposażo-

ne w tradycyjny silnik szczotkowy to minimum 1800 g. Po 

drugie ergonomia: w parze z niższą wagą idą również dużo 

mniejsze rozmiary. Większość lakierników powie, że wybierało 

szlifierkę pneumatyczną ponieważ można ją obsługiwać przy 

pomocy jednej ręki co w przypadku szlifierki elektrycznej z 

tradycyjnym silnikiem szczotkowym było raczej niemożliwe. 

Po trzecie żywotność: dobrej jakości szlifierka pneumatyczna 

renomowanego producenta przy prawidłowym użytkowaniu 

może działać bez potrzeby przeglądu nawet 1000 -1200 go-

dzin. Natomiast szlifierka elektryczna z silnikiem szczotkowym 

musiała regularnie co ok. 400 - 600 godzin trafiać do serwisu 

na wymianę szczotek węglowych.

Teraz parę słów o prawidłowej eksploatacji szlifierek pneu-

matycznych i związanych z nią kosztów i zagrożeń. Jak sama 

nazwa wskazuje szlifierki pneumatyczne napędzane są przy 

pomocy sprężonego powietrza. Niewiele się mówi o kosztach 

wytworzenia sprężonego powietrza, a jest to jeden z najdroż-

szych rodzajów napędu. Większość szlifierek do prawidłowej 

pracy wymaga od 400 do nawet 650 litrów sprężonego 

powietrza na minutę pracy. Wytworzenie 120 litrów/minutę  

wiąże się z zapotrzebowaniem na poziomie 1 kW/h energii 

elektrycznej. Więc aby napędzić jedną szlifierkę pneumatycz-

ną potrzebujemy od 3,5 do 5,5 kW/h energii elektrycznej. 

Przyjmując że średni koszt 1 kW wynosi 60 gr możemy łatwo 

wyliczyć że godzina pracy jednej szlifierki pneumatycznej to 

minimum 2,10 zł. Zakładając że szlifierka pracuje tylko 3 go-

dziny dziennie daje nam to 6,30 zł/dzień. Jak przemnożymy to 

przez 250 dni roboczych w roku to otrzymamy kwotę 1575 zł. 

Ponadto powietrze musi być bardzo wysokiej jakości (oczysz-

czone z cząstek stałych np. rdzy, która może się pojawiać w 

starszych instalacjach wykonanych ze stalowych rur, osuszone 

i naolejone specjalnym olejem do urządzeń pneumatycznych). 

Aby temu sprostać nie dalej niż 10 metrów przez urządzeniem 

powinien znajdować się tzw. zespół przygotowania powietrza 

wyposażony w osuszacz i naolejacz. Złej jakości powietrze 

sprawi że silnik pneumatyczny w szlifierce w bardzo krótkim 

czasie ulegnie uszkodzeniu (koszt naprawy to od 300 do 600 

zł). Decydując się na wybór narzędzi pneumatycznych nale-

ży również pamiętać aby wybrany kompresor gwarantował 

odpowiednią wydajność. Niejednokrotnie spotykamy się na 

lakierniach z sytuacją, gdy podczas procesu malowania za-

czyna nagle brakować powietrza bo w tym samym momencie 

pracują inne urządzenia pneumatyczne i cały proces należy 

powtórzyć. 

Należy również wspomnieć o mankamentach szlifierek 

pneumatycznych mających bezpośredni wpływ na zdrowie 

operatora. Po pierwsze hałas: większość urządzeń wytwarza 

Szlifierka elektryczna 
– oszczędność w warsztacie

Szanowni Państwo w dzisiejszym artykule postaram się pokazać jak duże oszczędności energii elektrycz-
nej jesteście w stanie wygenerować zastępując pneumatyczne szlifierki mimośrodowe zwane popular-
nie „bączkami” nowoczesnymi szlifierkami elektrycznymi z indukcyjnymi silnikami bezszczotkowymi.
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podczas pracy hałas powyżej 80 decybeli (im niższej jakości 

lub mocniej wyeksploatowana maszyna tym większy poziom 

hałasu). Po drugie wibracje: na ten parametr ma wpływ wiele 

czynników, jakość urządzenia, stan łożysk oraz stosowanie 

odpowiednich stóp szlifierskich dedykowanych do danej szli-

fierki. Po trzecie zimno: większość szlifierek pneumatycznych 

jest wyposażona w tzw. tłumik przepracowanego sprężonego 

powietrza z tyłu korpusu szlifierki. Strumień przepracowanego 

zimnego powietrza podczas pracy jest skierowany bezpośred-

nio na łokieć operatora co z czasem może prowadzić do cho-

rób zwyrodnieniowych stawu łokciowego.

 Do tej pory jak Państwo zauważyliście skupiłem się na porów-

naniu szlifierek pneumatycznych z tradycyjnymi szlifierkami 

elektrycznymi napędzanymi silnikami szczotkowymi. Wybór 

wg większości pracowników branży lakiernictwa pojazdowego 

z którymi miałem przyjemność rozmawiać był prosty: szlifier-

ka pneumatyczna ze względu na wagę i ergonomię.

Jednakże w ostatnim czasie nastąpił znaczący postęp w kon-

strukcji szlifierek elektrycznych. Silnik szczotkowy, który był 

odpowiedzialny za wagę i wielkość urządzenia został zastąpio-

ny wysokosprawnym indukcyjnym silnikiem bezszczotkowym.  

Dzięki temu na rynku pojawiły się elektryczne szlifierki mi-

mośrodowe gabarytami i wagą do złudzenia przypominające 

szlifierki pneumatyczne. Ponadto dzięki zastosowaniu silników 

bezszczotkowych kilkukrotnie została wydłużona żywotność 

tych urządzeń, a jak sama nazwa wskazuje szczotek węglo-

wych, które trzeba by wymieniać nie ma.

Poza wagą i gabarytami (1050 -1200 g) pozwalającymi opera-

torowi na swobodną obsługę  narzędzia przy pomocy jednej 

ręki nowoczesne szlifierki elektryczne wyposażone w silnik 

bezszczotkowy oferują szereg korzyści.

Korzyści te omówię na przykładzie nowej szlifierki firmy 

FESTOOL model ETS EC 150. Zacznijmy od kwestii kosztów. 

Szlifierka jest wyposażona w bezszczotkowy silnik indukcyjny 

o mocy 400 W czyli zapotrzebowanie energetyczne to 0,4 

kW na godzinę pracy. Zakładając podobnie jak w przypadku 

narzędzi pneumatycznych 3 godziny szlifowania dziennie, 

koszt 1 kW na poziomie 60 gr i 250 dni roboczych otrzymamy 

roczny koszt energii elektrycznej na poziomie 180 zł (szlifier-

ka pneumatyczna min. 1575 zł). Czyli w ciągu roku możemy 

zaoszczędzić min. 1395 zł na jednej szlifierce. Myślę że warto 

aby w tym momencie każdy Kierownik lub Właściciel zakła-

du lakierniczego przemnożył tę kwotę przez ilość szlifierek 

pracujących w jego firmie. Kolejnym atutem jest fakt, że do 

zasilenia szlifierki wystarczy tylko gniazdko elektryczne. Nie 

potrzeba instalacji sprężonego powietrza wraz z modułami do 

jego osuszenia i naolejenia przy każdym stanowisku. Mniejsza 

ilość przewodów leżących na podłodze: w przypadku stano-

wisk mobilnych opartych na odkurzaczu wystarczy tylko kabel 

zasilający odkurzacza, nie ma potrzeby ciągnięcia przewodu ze 

sprężonym powietrzem. Dzięki temu nasze stanowisko staje 

się jeszcze „bardziej mobilne”. Dużo niższa awaryjność: silniki 

indukcyjne dzięki wyeliminowaniu szczotek węglowych (a co za 

tym idzie zjawiska tarcia) charakteryzują się 10 krotnie większą 

żywotnością niż tradycyjne silniki szczotkowe oraz 4-5 krotnie 

wyższą żywotnością niż silniki napędzane sprężonym powie-

trzem. Dzięki temu wyeliminujemy przestoje spowodowane 

koniecznością napraw. Wyższa produktywność i efektywność: 

szlifierka elektryczna w odróżnieniu od pneumatycznej siostry 

nie jest wrażliwa na spadki ciśnienia w instalacji, więc przez cały 

czas pracy gwarantuje taki sam poziom mocy. Brak okrzyków 

z kabiny lakierniczej typu: Przestańcie ( …. ) szlifować, bo ja 

maluję!!! 

Dodatkowymi atutami szlifierki ETS EC 150 są: 
1. uszczelka wargowa z wtopionymi spiekami, która pełni 2 

role:

a. uszczelnia przestrzeń pomiędzy korpusem narzędzia i sto-

pą szlifierską gwarantując dużo bardzie efektywne odsysa-

nie.

b. działa jak hamulec tarczy szlifierskiej, które zatrzymuje 

się w momencie wyłączenia szlifierki, dzięki temu unikamy 

uszkodzenia obrabianej powierzchni przez krawędź rozpę-

dzonego talerza.

2. System kontroli odsysania, który umożliwia ustawienie 

narzędzia w trybie rozpoznawania czy wąż odsysający jest 

podłączony. W przypadku kiedy wąż będzie odłączony szli-

fierka się nie włączy. Dzięki temu możemy wyeliminować w 

naszym warsztacie pracę bez odsysania, a co za tym idzie 

znacząco poprawić warunki pracy i jakość wykonywanych 

napraw.

3. Inowacyjny system kontroli wibracji – w przypadku wy-

stąpienia niebezpiecznego dla zdrowia poziomu wibracji 

szlifierka automatycznie zredukuje prędkość chroniąc 

zdrowie operatora.

Mam nadzieję że przedstawione przeze mnie informację okażą 

się dla Państwa pomocne przy podejmowaniu w przyszłości 

decyzji jaką szlifierkę do Waszego warsztatu warto kupić.
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Proces glinkowania ma na celu oczyszcze-
nie powłoki z zanieczyszczeń eksploata-
cyjnych, z procesu lakierniczego (odkurz), 
żywicy, drzew itd. 

Glinowanie nie usuwa  większych zanie-

czyszczeń organicznych – tu konieczne 

jest użycie specjalnych preparatów 

czyszczących.

Musimy również pamiętać, że glinka naj-

lepiej i najefektywniej pracuje po ogrza-

niu w ciepłej wodzie lub temperaturą 

dłoni ( wcześniejsze jej „ugniecenie”). 

 

Do glinkowania wykorzystujemy roztwór 

mydlany na bazie szarego mydła. Roz-

twór ten wspomaga bardzo skutecznie 

proces glinkowania.  Na początku pracy 

daje się odczuć opór glinki w kontakcie 

z czyszczoną powierzchnią. Oznacza to, 

że glinka rozpoczęła proces zbierania 

zanieczyszczeń. W trakcie glinkowania  

powierzchnia czyszczona powinna się 

wygładzić i praca z glinką nie powinna 

sprawiać trudności. Oznaczać to będzie, 

że  zabrudzony element został wyczysz-

czony. Proszę nie obawiać się używania 

lubrykantu (roztworu mydlanego) – le-

piej jest zaaplikować go więcej niż do-

prowadzić do pracy glinki „na sucho”.

Po zakończeniu procesu glinowania 

powierzchnia oczyszczona staje się 

delikatna, dająca się dużo łatwiej i lepiej 

polerować. Jest również przygotowana 

do nakładania preparatów  zabezpie-

czających. 

Taki sam efekt możemy uzyskać z pomo-

cą krążka neoprenowego wykorzystując 

również roztwór mydlany.

Krążkiem możemy pracować ręcznie i 

mechanicznie z wykorzystaniem szlifier-

ki oscylacyjnej, natomiast glinką tylko 

ręcznie. Proces glinkowania krążkiem 

przebiega w analogiczny sposób do 

tradycjonalnego użycia glinki, niemniej 

jest on bardziej efektywny i mniej cza-

sochłonny.                        

   

Proces czyszczenia przy użyciu  trady-

cyjniej glinki BRAYT

Krążek neoprenowy do czyszczenia la-

kieru i szkła marki BRAYT

Najczęściej zadawane pytania:
- odpowiada: technolog systemu poler-

skiego BRAYT Pan Andrzej Mućko:

1. Jaka jest wydajność  glinki czyszczącej 
BRAYT i krążka neoprenowego BRAYT?
Zarówno rekomendowana przeze mnie 

glinka do czyszczenia lakieru i szkła 

marki BRAYT 100 g jak i dysk neo-

prenowy również marki BRAYT  jest  

produktem, którego zużycie zależy od 

ilości i rodzaju zanieczyszczeń. Gene-

ralnie glinka jest produktem bardziej 

absorbującym zanieczyszczenia przez 

co bardziej podatna na zużycie. Nato-

miast krążek neoprenowy podlega pro-

cesowi oczyszczania (przy użyciu wody 

z mydłem i szczoteczki) dlatego jego 

żywotność jest zdecydowanie dłuższa 

niż tradycyjnej glinki. Niemniej produk-

ty przestają spełniać swoje zadanie w 

momencie kiedy zauważalne jest już 

przepełnienie zanieczyszczeniami (glin-

ka) lub powierzchnia użytkowa krążka 

jest już na tyle wyeksploatowane, że 

może dojść do uszkodzenia powierzchni 

czyszczonej. 

 

2. Jaka jest optymalna temperatura w 
której możemy dokonywać czyszczenia 
aut glinką?
Rekomenduję zachowanie temperatu-

ry pokojowej. Im temperatura niższa 

tym właściwości produktów stają się 

gorsze, a sam proces glinowania mniej 

efektywny.

Proces 
glinkowania 
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W świecie lakierów samochodowych 

coraz większą popularnością cieszą się 

matowe powłoki lakierowe. Powłoka 

matowa nadaje oryginalny unikatowy 

wygląd. Obawa przy wyborze takiej 

powłoki związana jest z obawami o 

zdolność czyszczenia oraz odporność 

na zarysowania. Te wąpliwości powinien 

rozwiać fakt, że w armii taki rodzaj po-

włoki znany i używany jest od dawna a 

jego dodatkowym celem jest kamuflaż. 

Co znaczy że powierzchnia jest mato-

wa? Podobnie jak kolor, zarówno połysk 

jak i mat to subiektywne wrażenia, któ-

re są określane przez nasze zmysły. 

A wszystko związane jest ze światłem 

– kolor danej powierzchni odbieramy 

właśnie w tym kolorze ponieważ z ca-

łego spektrum kolorystycznego światła 

odbijane są właśnie te cząsteczki, które 

odpowiadają kolorowi tej powierzchni. 

Intensywność odbicia światła zależy 

od gładkości powierzchni. Jak wiemy 

największym połyskiem charakteryzuje 

się lustro, którego powierzchnia jest 

absolutnie gładka. Natomiast jeśli na 

powierzchni będziemy mieli do czynie-

nia z tak zwanymi mikrocząsteczkami  

(powierzchnia będzie lekko chropowata) 

wówczas spora część światła zostanie 

rozproszona i tylko niewielka jego część 

zostanie odbita. I to właśnie w takim 

przypadku mówimy o powierzchni ma-

towej. W celu powstania takiej mikro 

chropowatej powierzchni dodawane są 

do lakieru dodatki takie jak krzemionki 

czy woski. Po aplikacji na powierzchnię 

lakieru zawierającego takie dodatki 

w trakcie suszenia cząstki środków 

matujących zostają równomiernie roz-

łożone w warstwie filmu i tworzy się 

cienka warstwa z mikro chropowatą 

powierzchnią. Typowy rozmiar takich 

cząsteczek tworzących mikrostrukturę 

to 4-10 mikronów. Chropowatość po-

wierzchni daje zmniejszenie połysku.

Na stopień matu wpływ ma wiele czyn-

ników. Na pewno dobór odpowiednich 

środków matujących, spoiwa czy roz-

cieńczalników ma ogromne znaczenie 

ale i sposób aplikacji jest bardzo istotny. 

Im cieńsza warstwa lakieru tym większy 

efekt matu dlatego zaleca się nakłada-

nie 2 cienkich warstw lub 1,5 warstwy 

lakieru z efektem matu. Szybkość odpa-

rowania rozcieńczalnika również wpływa 

nam na uzyskanie bardziej chropowatej 

powierzchni czyli większego matu.

Na rynku wyrobów spotkać można 

kilka produktów, dzięki którym może-

my osiągnąć efekt matu w naprawach 

samochodowych. Można zastosować 

bezbarwny lakier matowy jak CM 10 

marki Profix lub różnego rodzaju pasty 

matujące, które w odpowiednich pro-

porcjach dodaje się do 2-komponento-

wego lakieru akrylowego lub do lakieru 

bezbarwnego otrzymując w ten sposób 

pożądany stopień matu. Do tej pory 

użytkownicy takich dodatków napoty-

kali na problem jakim było opadanie na 

dno puszki środków matujących. Firma 

Multichem wykorzystując najnowocze-

śniejsze dodatki opracowała produkt 

dający wysoki stopień matu (żywica ma-

tująca 003), któremu obcy jest problem 

osiadania na dnie.

Dysponując takim rodzajem dodatku 

możemy w każdej chwili z naszego lakie-

ru 2K uzyskać lakier matowy.

Magdalena Kubacka 
Kierownik Laboratorium Badawczo Rozwojowego 

firmy Multichem Sp. z o.o.

Jak się matuje lakier
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Niewątpliwą innowacją na rynku są APLIKATORY POLERSKIE 
Z MIKROFIBRY dostępne w wariancie do polerowania i wy-

kończania w procesie polerowania elementów o niewielkich 

uszkodzeniach ( zdjęcie nr 1). Oba dostępne są w średnicy 130 

mm, co idealnie współgra z dostępnymi już w ofercie uchwy-

tami mocującymi tarcze polerskie (średnica 120 mm wariant 

standard – kolor żółto czarny – zdjęcie nr 2 oraz średnica 115 

mm wariant soft kolor czerwony)

Zdjęcie 1.  Aplikator z mikrofibry marki BRAYT do polerowania śred-

nica 130 mm

Aplikator do polerowania to dysk z mikrofibry połączony z 

gąbką na rzepie Produkt przeznaczony jest do polerowania 

mikrodefektów  za pomocą polerki  orbitalnej i rotacyjnej. Po-

maga skorygować wibracje polerskie oraz z łatwością usuwa 

zarysowania na lakierze.  

Zdjęcie 2. Uchwyty mocujące do tarcz polerskich marki BRAYT 

Z kolei aplikator do wykończenia  jest dyskiem wykonanym z 

mikrofibry na miękkiej gąbce zakończonej rzepem. Przezna-

czony jest do końcowego polerowania za pomocą również po-

lerki   polerki orbitalnej i rotacyjnej. Pomaga otrzymać idealny 

połysk oraz koryguje wibracje polerki.

Zdjęcie 3. Prace polerskie z użyciem aplikatura z mikrofibry marki BRAYT

Kolejną nowością w ofercie aplikatorów marki BRAYT są APLIKA-
TORY typu  „JEANS” i „SZTRUKS”
Są to aplikatory materiałowe o strukturze sztruksu lub jean-

su wykorzystywane do usuwania lub zmniejszenia defektu 

lakierniczego tzw. „pomarańczowej skórki” (zdjęcie nr 4) bez 

konieczności szlifowania powierzchni na mokro , jak w przy-

padku użycia papieru ściernego.

Polega to na tym, że aplikator w połączeniu z pastą polerską 

będzie nam stopniowo likwidował efekt skórki zachowując jej 

strukturę( w przeciwieństwie do papieru ściernego, który na-

tychmiast ten defekt nam usunie).   

Zdjęcie 4.  Efekt „pomarańczowej skórki”

      

Taki proces pozwala nam dostosować się do efektu, który 

mamy na pozostałych elementach samochodu.

Zdjęcie nr 5 Aplikator typu JEANS marki BRAYT

Mamy dwa rodzaje aplikatorów, różniące się agresywnością 

działania.

Aplikator „jeansowy” (zdjęcie nr 5) jest bardziej agresywny od 

„sztruksowego”(zdjęcie nr 6). Pracę pierwszego można po-

równać do pracy z papierem P2000 a drugiego P3000. Praca 

z aplikatorami materiałowymi nie powoduje zmatowień oraz 

mgiełki na lakierze. Rekomendujemy pracę z maszyną polerską 

orbitalną. 

Uwaga:  im bardziej agre-
sywna pasta polerska 
tym efekt „cięcia” będzie 
bardziej wzmożony.

Zdjęcie nr 6. Aplikator typu 

SZTRUKS marki BRAYT

NOWOŚCI W LINII PRODUKTÓW POLERSKICH BRAYT
APLIKATORY POLERSKIE 

Firma Troton rozszerza obecnie ofertę PRODUKTÓW POLERSKICH BRAYT o nowe aplikatory polerskie
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Silikonowe „oczka” lub kratery, jak potocznie się o nich mówi, 

są zjawiskiem, z którym chyba każdy miał lub miewa od czasu 

do czasu styczność. Przyczyna powstawania tej lakierniczej 

wady wydaje się oczywista, ale okoliczności poprzedzające 

jej powstanie mogą mieć bardzo różną, nawet zaskakującą 

genezę. Problem z silikonami na samochodach jest wynikiem 

wszechobecnej chemii kosmetycznej. Wszelkiego rodzaju na-

błyszczacze, tanie tzw. woski, rożnego rodzaju szampony, piany 

używane w myjniach bezdotykowych i tradycyjnych, środki 

do konserwacji deski rozdzielczej, zderzaków, uszczelek itp. 

przesączone są olbrzymią ilością środków silikonowych, które 

gromadzą się na powierzchni lakieru, a niekiedy przenikają w 

głąb jego struktury.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że lakier nie jest powierzch-

nią, która jest całkowicie szczelna. Przez lakier może przenikać 

woda (stąd np. zjawisko korozji), a cóż dopiero środki chemicz-

ne zawarte w różnego rodzaju chemii samochodowej. Najtrud-

niej wydobyć jest silikon z nowych, plastikowych elementów, 

takich jak: zderzaki, atrapy, listwy lub spojlery, które wykonywa-

ne są w formach pokrytych warstwą silikonu. Dlatego na rynku 

pojawiły się, obok tradycyjnych zmywaczy do usuwania silikonu, 

specjalnie adresowane do obmywania tworzyw sztucznych (np. 

SPECTRAL W785 lub SPECTRAL Plast 815), które także mają 

za zadanie zmienić elektrostatykę powierzchni lakierowanej, 

tak aby ziarno metalicznej bazy układało się podobnie jak na 

powierzchni z metalu.

Polecam, żeby przed przystąpieniem do obmywania, wygrzać 

nowy element tak, aby silikony „wypłynęły” na powierzchnię 

– wówczas łatwiej jest je usunąć. Dla szybszego przygoto-

wania do naprawy powierzchni metalowych, firma NOVOL 

przygotowała zmywacz wstępny Plus 800, który szybko usuwa 

wszelkiego rodzaju zabrudzenia trudne do usunięcia normal-

nym zmywaczem, np. smoła, asfalt, żywica z drzew, klej itp. 

Oczywiście, może on być również użyty do wstępnego przygo-

towania powierzchni z tworzyw sztucznych. Jest zmywaczem 

„mocniejszym”, bardziej agresywnym, ale bezpieczniejszym dla 

lakieru i tworzywa, w przeciwieństwie do używanego, niestety, 

często zwykłego rozpuszczalnika, np. typu nitro.

Pierwszą przyczyną powstawania silikonowych kraterów na 

polakierowanej powierzchni jest niedostateczne usunięcie 

zgromadzonych silikonów. Prawidłowe zmywanie powierzchni 

powinno odbywać się w taki sposób, że jedną ściereczką lub 

dozatorem nanosimy zmywacz antysilikonowy, a drugą, czystą, 

zbieramy to co zmywacz uwolnił. Ten sposób jest najbardziej 

efektywny. Ograniczając się do jednej ścierki, często rozmazu-

jemy tylko silikony po powierzchni, co może objawić się uło-

żeniem bazy metalicznej na powierzchni lakierowanej pręgami 

zgodnymi z przesuwaniem szmatki podczas obmywania.

Drugą, najczęstszą przyczyną powstawania silikonowych kra-

terów jest zanieczyszczona instalacja sprężonego powietrza, 

dodatkowo pozbawiona filtrów lub wyposażona w filtry w 

niedostatecznym stanie technicznym. Wówczas z kompre-

sora przedostają się cząsteczki zanieczyszczonej wody lub 

samego oleju… efekt - „oczkowanie”. Ostatnio w swej pracy 

natknąłem się jednak na kilka dość kuriozalnych przypadków, 

o których chciałbym w tym momencie wspomnieć. Szczegól-

nie jeden zasługuje na uwagę, gdyż podejrzewam, że może 

być zjawiskiem dość powszechnym, a niedostrzeganym. 

Otrzymaliśmy zgłoszenie od klienta o problemach z kratera-

mi, oczkami na różnych lakierach bezbarwnych. Prosił on o 

pomoc w wyjaśnieniu przyczyny. Oczywiście, jego podejrzenia 

skierowane były na lakier bezbarwny. Zastosował różne lakiery 

i na wszystkich, w większym lub mniejszym stopniu, pojawiały 

się silikonowe kratery. To od razu eliminowało lakier jako przy-

czynę, gdyż nieprawdopodobne jest, aby taka ilość lakierów 

była wadliwa. 

Rozpoczęliśmy od sprawdzenia czystości powietrza w instalacji 

pneumatycznej za pomocą urządzenia „Air check”. Badanie nie 

wykazało jakichś ponadnormatywnych zanieczyszczeń. Następ-

nie bazą i lakierami, które uprzednio „oczkowały”, wykonaliśmy 

natryski na starannie przygotowanych panelach. Oprócz dużej 

liczby wtrąceń, nic na owych panelach się nie pojawiło. Próbo-

waliśmy dalej zobaczyć to zjawisko, lakierując kolejne elementy 

w różnej konfiguracji. A to zmieniając system bazowy, lub 

nakładając bez bazy, lakier na lakier. A to następnie użyliśmy 

różnych utwardzaczy (szybki, wolny), a to podmieniając roz-

puszczalniki. Sięgnęliśmy nawet po jakieś straszne Nitro… i nic. 

Kolejna beznadziejna, niewyjaśniona sprawa.

Problemy z silikonowymi kraterami 
na lakierach
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Aby lakierowane elementy lepiej i szybciej wyschły, wykorzysta-

liśmy upalną pogodę i wystawiliśmy je poza komorę lakierniczą, 

pozostawiając na słońcu i lekkim wiaterku. W tym momencie mój 

wzrok padł na lakiernika polerującego nieopodal polakierowany 

poprzedniego dnia samochód. Rozmawialiśmy na temat syste-

mów polerskich. Zadałem pytanie o politurę używaną przez nich 

do utrwalania połysku – wskazano mi na pół opróżnioną butelkę 

mleczka polerskiego znanej i powszechnie używanej marki.

Wziąłem butelkę i ostrożnie, z odległości kilkudziesięciu cen-

tymetrów, „dmuchnąłem” powietrzem z butelki w kierunku 

polakierowanych pół godziny wcześniej elementów. Jakież było 

nasze zdumienie, kiedy na powierzchni podsuszonych już ele-

mentów (niektóre miały już prawie 40 minut) pojawiły się mniej 

lub bardziej widoczne silikonowe kratery. Niektóre „wzorcowe”, 

z wyraźną otoczką wokół krawędzi, inne pod postacią delikat-

nych wklęśnięć widocznych na lakierze, których wcześniej nie 

było. Powtórzyliśmy całą operację z lakierowaniem elementów 

w komorze, gdzie po 20 minutach od położenia ostatniej war-

stwy uchyliliśmy drzwi komory i wpuściliśmy trochę „powietrza” 

z butelki politury. Podkreślam fakt, że nie był to tani nabłysz-

czacz ze stacji benzynowej, a porządna, markowa politura z na-

pisem „silikon free”. Po chwili, na polakierowanej powierzchni 

pojawiły się silikonowe kratery – problem wyjaśniony.

Podstawowa kwestia to umieszczenie strefy wykańczania 

aut po lakierowaniu zbyt blisko miejsca samego lakierowa-

nia. Podwyższona temperatura w tym okresie powodowała 

zwiększone parowanie i ulatnianie się substancji chemicznych 

zawartych w politurze, a otwarte drzwi i okna warsztatu oraz 

przeciągi wpłynęły na ich migrację w lakierni. Źle nastawione 

parametry komory (większy wyciąg niż nadmuch) dodatkowo 

ułatwiły przedostawanie się silikonów lub innych substancji 

chemicznych do pomieszczenia, w którym stało polakierowa-

ne, jeszcze nieutwardzone auto. Znamienne było to, że kratery 

nie pojawiały się natychmiast, a dopiero po jakimś czasie. Po 

prostu lakiernik poszedł umyć pistolet, a umywszy go zabrał 

się za wykończenie samochodu polakierowanego wcześniej, 

zaglądając przy okazji do komory, aby sprawdzić, czy wszystko 

w porządku i wpuszczając przy tym do środka silikony.

Nieraz widziałem olbrzymią niefrasobliwość lakierników, którzy 

są chyba nieświadomi niebezpieczeństw, które niosą ze sobą 

samochodowe kosmetyki, nawet te uznanych marek. Zasta-

nawiam się, ile z tych problemów z kraterami i oczkami było 

spowodowane podobną do opisanej sytuacją. Jeśli zaś chodzi 

o inne kuriozalne, ale potwierdzone przypadki powstawania 

oczek na lakierach, to niektóre są nieprawdopodobne, np. 

kwitnące drzewo rosnące przy komorze, które wydzielało w 

ciągu dnia eteryczne olejki i powodowało oczkowanie – na 

autach lakierowanych wieczorem nie było problemów. Inny 

klient posiadał ,,czerpnie” swojej komory od strony warsztatu 

blacharskiego ,który zaczął używać w procesie spawania „Sil-

spawu” , a wyciąg miał skierowany w stronę lakierni naszego 

klienta - poważne problemy. Komuś, z kolei zdarzyło się kupić 

partię kubków do urabiania lakierów zdjętych świeżo z formy i 

pełnych silikonów – trochę się namęczył nim doszedł przyczy-

ny. Każdy z nas, praktyków, zapewne mógłby dodać od siebie 

niejeden jeszcze przykład. 

Rafał Mania
lakiernik

Dział Szkoleń NOVOL Sp. z o.o.
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Wielkimi krokami zbliżają się targi Motor Show Poznań

Polskie premiery światowych marek

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  
tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja w bibliotece Lakiernika

Sprostowanie
W związku z omyłkową publikacją zdjęcia w ostat-
nim, 45. numerze pisma Lakiernik, przepraszamy 
firmę Akzo Nobel Car Refinishies Polska Sp. z o.o. i 
pracowników firmy, których wizerunki znalazły się na 
wspomnianej ilustracji. 
Pomyłka dotyczy artykułu pt. „Lakiernik na saksach”. 
Tekst został omyłkowo zilustrowany zdjęciem, które 
pochodziło z relacjonowanej przez nas w poprzednim 
numerze pisma, konferencji prasowej pt. „Lesonal GT 
– nowoczesne partnerstwo”. Oczywiście treści zawarte w 
materiale „Lakiernik na saksach”, nie mają nic wspólnego 
z firmą Akzo Nobel Car Refinishies Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Gierszewski 
Redaktor Naczelny | LAKIERNIK

W dniach od 9 do 12 kwietnia podczas targów Motor Show 
Poznań w ramach trzech branżowych salonów: samochodowy, 
motocyklowy i caravaningowy, swoje ekspozycje zaprezentuje 
ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy. 

Jak co roku, zarówno zespół targów, jak i wystawcy dokładają 

wszelkich starań, by: 

zaciekawić bogatą ofertą premierowych modeli pojaz-

dów, 

zaskoczyć licznymi nowościami produktowymi z zakresu 

akcesoriów i usług, 

zaspokoić pasjonatów mocnych wrażeń emocjonującymi 

pokazami i, 

zadowolić miłośników motoryzacji dostarczając im nieza-

pomnianych doznań.

Ponieważ do największego święta motoryzacyjnego w Polsce 

pozostały niespełna dwa tygodnie najwyższa pora, aby uchy-

lić rąbka tajemnicy. 

Cieszący się największą popularnością wśród zwiedzających 

Salon samochodowy, zapowiada się niezwykle imponująco. 

W obszernych pawilonach 3A, 5, 5A i 6A zlokalizowanych 

na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gościć 

będziemy przedstawicieli największych światowych samo-

chodowych marek, którzy zaprezentują polskie premiery.

Dedykowany miłośnikom pojazdów dwukołowych i quadów 

Salon motocyklowy skoncentrowany został w pawilonach 7, 

7A, 8 i 8A, gdzie znamienici producenci i ich przedstawiciele, 

przygotowali wielce emocjonujące ekspozycje, pełne nowości 

i okraszone spektakularnymi pokazami. 

Natomiast Salon caravaningowy to najważniejsze branżowe 

spotkanie w roku, które dostarcza wielu atrakcji, a także 

inspiruje do nowych sposobów spędzania wolnego czasu. Co 

znaczące, podnosi rangę firm wystawiających się i pozytyw-

nie wpływa na kreowanie medialnego wizerunku. Jak co roku 

salonowi towarzyszyć będzie również Zlot Caravaningowy, 

który przyciąga wielu entuzjastów. 

Niewątpliwie targi Motor Show to doskonała okazja dotarcia 

do szerokiego grona publiczności, wymiana cennych doświad-

czeń i nawiązanie kontaktów biznesowych. Pasjonaci motory-

zacji mogą być pewni, że tegoroczna edycja targów przejdzie 

do historii, jako jedyna w swoim rodzaju, zarówno pod wzglę-

dem pokazów, wydarzeń, jak i wystawców, i zwiedzających. 
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Trwa rejestracja zespołów do IV edycji Ogólnopolskich 
Mistrzostw Mechaników. Finał konkursu odbędzie się 
10 kwietnia podczas targów Motor Show w Poznaniu. 
Wcześniej, młodych mechaników czekają internetowe 
eliminacje przygotowane przez specjalistów z branży 
motoryzacyjnej. Emocje są gwarantowane, bo na finały 
zapraszamy trzydzieści spośród kilkuset drużyn z całej 
Polski – podkreślają organizatorzy. Partnerem honoro-
wym projektu jest Włodzimierz Zientarski.

Tegoroczne Mistrzostwa, rozgrywane w kategorii 
Młody Mechanik, to konkurs dla uczniów szkół me-

chanicznych. Dwuosobowe zespoły można rejestrować 
na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl. Co ważne, 

szkołę może reprezentować kilka drużyn. Dotychcza-

sowe finały Mistrzostw udowodniły, że prestiż imprezy 
rośnie z każdą jej edycją. Mamy nadzieję, że padnie 

kolejny rekord i liczba zgłoszonych zespołów szkolnych 

przewyższy wynik z 2014 roku, który oscylował na 

poziomie około 300 ekip. Dlatego zdecydowaliśmy, 

że tym razem w finale wystartuje nieco więcej, bo 30 

zespołów – mówi Adrian Dekowski z V8 Team, współ-

organizator Mistrzostw.

Wzorem lat ubiegłych kwalifikacje do finału będą miały 

formę testu internetowego przygotowanego przez 

specjalistów producenta olejów silnikowych Mobil 1, 
Partnera Merytorycznego Mistrzostw. Sprawdzian wie-
dzy obejmie zagadnienia z zakresu budowy i serwisowa-

nia pojazdów oraz trendów na rynku motoryzacyjnym. 

Warto przypomnieć sobie także informacje dotyczące 

techniki smarowania pojazdów samochodowych i 

przełomowe wydarzenia z historii motoryzacji. Termin 

marcowych eliminacji zostanie ogłoszony już wkrótce 

na stronie internetowej konkursu.

Wiedza mechaników w zakresie serwisowania pojaz-

dów stale rośnie, a na wyposażenie warsztatów trafiają 

coraz bardziej zaawansowane narzędzia diagnostycz-

ne. Poprzez Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 

chcemy pokazać, że warto inwestować w młode kadry. 
Promujemy zdolnych, pracujemy na dobry wizerunek 
tego zawodu oraz pokazujemy, które szkoły kształcą naj-
lepszych absolwentów – mówi Przemysław Szczepaniak 

z ExxonMobil Poland.

Finał Mistrzostw, pod fachowym okiem Włodzimierza 
Zientarskiego, będzie sprawdzianem umiejętności 

praktycznych młodych zawodników. Konkurencje na 

Motor Show 2015 przygotuje Akademia Praktycznych 
Umiejętności, drugi obok producenta olejów Mobil 

Partner Merytoryczny Mistrzostw. Na pewno będzie to 

wieloetapowy i wymagający test z diagnostyki i napraw 

pojazdów samochodowych – zdradza Rafał Kosiński z 

Akademii.

Do udziału w konkursie zachęcają jego organizatorzy: V8 

Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Partnerzy 
Merytoryczni – producent olejów syntetycznych Mobil 

1 oraz Akademia Praktycznych Umiejętności.

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MECHANIKÓW 2015 
– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kategoria: Młody Mechanik (uczniowie).

Rejestracja 2-osobowych zespołów: www.mistrzostwa-

mechanikow.pl.

Eliminacje: marzec 2015 (szczegóły i data już wkrótce 

na stronie internetowej Mistrzostw).

Finaliści: 30 dwuosobowych zespołów.

Finał: 10 kwietnia (piątek), Motor Show 2015, Po-

znań.

Zapowiedź imprezy: http://youtu.be/glBmhzZVgjc 

Dodatkowe informacje oraz Regulamin znajdziesz na: 

www.mistrzostwamechanikow.pl

Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Mechaników 2015
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POWŁOKI EPOKSYDOWE
Żywice epoksydowe są produktem polireakcji związków 

epoksydowych ze związkami węglowodorotlenowymi, naj-

częściej dwufenolami, głównie dianem (4,4-dioksydifenylo-

dimetylometanem). W wyniku kondensacji powstają liniowe 

cząsteczki zakończone reaktywnymi grupami epoksydowymi. 

Utwardzenie jest natomiast reakcją addycji bezwodników 

kwasów dwukarboksylowych lub aminami z funkcyjnymi gru-

pami żywicy i może zachodzić w temperaturze pokojowej lub 

podwyższonej [1]. 

Żywice epoksydowe od ponad pół wieku znajdują zastosowa-

nie do wyrobów w postaci materiałów powłokotwórczych. 

Powłoki tego typu charakteryzują się wysoką odpornością 

na działanie mediów agresywnych ( rozpuszczalników, wody, 

olejów), dużą twardością, bardzo dobrą przyczepnością do 

różnego rodzaju podłoży, a także dobrymi właściwościami 

mechanicznymi. Mniejszą chłonnością wody oraz lepszymi 

właściwościami mechanicznymi i fizycznymi odznaczają się 

popularne obecnie powłoki epoksydowe modyfikowane, np. 

napełniaczem nanocząstek montmorylonitu bądź siloksana-

mi  [2-7].

Charakterystyka zastosowanej żywicy epoksydowej wraz z 

utwardzaczami została zestawiona w tabeli 1.

Po sporządzeniu mieszanin żywicy z utwardzaczami w odpo-

wiednich proporcjach, powłoki nakładane były ręcznie na pod-

łoża stalowe. Wykonane próbki umieszczono w piecu na ok. 

1 godzinę w temperaturze 20oC, gdzie nastąpiło rozpoczęcie 

procesu sieciowania powłoki. Następnie umieszczono próbki w 

piecu na ok. 2 godziny w temperaturze 120oC, gdzie nastąpiło 

utwardzenie powłoki. W tabeli 2 zestawiono wyjaśnienia ozna-

czeń poszczególnych próbek.

Dokonano pomiaru grubości powłok zgodnie z normą PN-EN 

ISO 2808:2008 [9] stosując metodę magnetyczną przy użyciu 

miernika Minitest 700 firmy Anticorr (Rys.1), wykorzystujące-

go indukcję magnetyczną i prądy wirowe. Wyniki pomiarów 

grubości otrzymanych powłok epoksydowych zostały przed-

stawione na rysunki 2.

Wpływ rodzaju utwardzacza na odporność 
na uderzenia powłok epoksydowych

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na uderzenia powłok epoksydowych z różnymi 
utwardzaczami naniesionych na powierzchnie stalowe. Wybrano trzy podłoża stalowe o różnej gru-
bości, na które nakładane były powłoki epoksydowe (Epidian 5) z utwardzaczami Z1, PF i PAC. Prze-
prowadzone badania wykazały istotny wpływ rodzaju zastosowanego utwardzacza do żywicy, a także 
grubości podłoża stalowego na odporność na uderzenia.

dr Paulina Mayer,  mgr inż. Katarzyna Pietrzak
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Rys. 1 Miernik grubości powłoki Minitest 700 firmy ANTICORR

Rys.2. Grubość powłok epoksydowych

  

 ZASTOSOWANE PODŁOŻA STALOWE
Jako podłoża powłok epoksydowych zastosowano następują-

ce blachy stalowe:

• o grubości 0,5 mm oznaczone symbolem X6Cr17. Jest to 

stal odporna na korozje, nierdzewna posiadająca dobre 

właściwości mechaniczne, odporna jest na działanie kwasu 

azotowego, co umożliwia to jej szerokie zastosowanie w 

produkcji elementów narażonych na działanie szkodliwego, 

kwaśnego środowiska chemicznego.

• o grubości 1,0 mm oznaczoną symbolem DC01. Jest to 

stal jakościowa niestopowa, przeznaczona do wyrobów 

walcowanych na zimno. Stale zimnowalcowane najczęściej 

stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicz-

nym, urządzeniach gospodarstwa domowego oraz inżynie-

rii mechanicznej. 

• o grubości 3,0 mm oznaczone symbolem S235JR.  Jest to 

stal niestopowa konstrukcyjna [10].

Podłoże stalowe przed nałożeniem powłok zostało oczyszczo-

ne papierem ściernym oraz odtłuszczone acetonem. 

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
Badania odporności na uderzenia wykonano według wytycz-

nych zawartych w normie EN ISO 6272-1: 2004 [11]. W me-

todzie tej wyznacza się minimalną wysokość, z której spada 

ciężarek, powodując mechaniczne uszkodzenie (pęknięcie, 

złuszczenie) badanej powłoki naniesionej na podłoże stalowe.  

Miejsce, w którym powłoka zostaje odkształcona (uszkodzona) 

poddaje się obserwacjom przy użyciu mikroskopu stereosko-

powego w powiększeniu 10-krotnym [12].

Przyrząd do badania odporności na uderzenia powłok został 

przedstawiony na rysunku 3. Głównym elementem przyrządu 

jest obciążnik zakończony kulistym wgłębnikiem o średnicy 20 

mm, który ustawia się na odpowiedniej wysokości na prowad-

nicy rurowej. Maksymalna wysokość prowadnicy rurowej, z 

której można opuścić obciążnik o masie 1 kg lub 2 kg wynosi 

1m. W metodzie tej wyznaczenie minimalnej wysokości, z 

jakiej opuszczony obciążnik spowoduje uszkodzenie powłoki, 

wiąże się z obliczeniem energii uderzenia takiego obciążnika 

ze wzoru (1):

E = m·g·h          (1)                   

gdzie: 

        E- energia uderzenia  [J],

        m- masa obciążnika  [kg],

        h- wysokość, z jakiej spada obciążnik  [m],

        g- przyśpieszenie ziemskie  [m/s2].

Rys. 3 Urządzenie do badania odporności na uderzenia po-

włok TQC SP1880-134 [12]

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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WYNIKI BADAŃ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA 
POWŁOK EPKSYDOWYCH
Badania przeprowadzono dla powłok epoksydowych (EP) 

nałożonych na stalowe podłoża o grubości 0,5; 1,0; 3,0 mm. 

Głównym celem było wyznaczenie minimalnej wysokości, z 

której opuszczony ciężarek powoduje uszkodzenie powłoki 

oraz obliczenie energii potencjalnej, przy której następowało 

pęknięcie powłoki. Powłoki po uderzeniu poddano obserwa-

cjom mikroskopowym w powiększeniu 10-cio krotnym.  

Dla powłok epoksydowych z utwardzaczem Z1 na podłożu sta-

lowym o grubości 0,5 mm pojawiało się pęknięcie po opuszcze-

niu obciążnika o masie 1 kg z wysokości 30 cm (Rys. 4a). Na pod-

łożu o grubości 1,0 mm po opuszczeniu obciążnika z wysokości 

85 cm widoczne było pękniecie po całym obwodzie (Rys.4b), a 

w przypadku tych samych powłok na podłożu o grubości 3 mm 

minimalna wysokość, z której opuszczony ciężarek spowodował 

odpryśniecie powłoki wynosiła tylko 15 cm (Rys. 4c).

Rys.4 Powłoka epoksydowa z utwardzaczem Z1  po uderzeniu 

(pow.10x): a) na podłożu o grubości 0,5mm, b) na podłożu o 

grubości 1,0mm, c) na podłożu o grubości 3,0mm

W przypadku powłok epoksydowych z utwardzaczem PF zaob-

serwowano inny rodzaj zniszczenia powłoki. Powłoki naniesione 

na podłożę o grubości 0,5mm (rys. 5a) oraz 1,0mm (rys. 5b) pękły 

po obwodzie, w wyniku uderzenia wgłębnika. Powłoka epoksydo-

wa naniesiona na podłoże o grubości 3 mm uległa złuszczeniu 

(rys. 5c), natomiast nie zaobserwowano pęknięć powłoki.

Rys.5 Powłoka epoksydowa z utwardzaczem PF  po uderzeniu 

(pow.10x): a) na podłożu o grubości 0,5mm, b) na podłożu o 

grubości 1,0mm, c) na podłożu o grubości 3,0mm

Podobnie jak w przypadku powłok epoksydowych z utwardza-

czem PF, uderzenie stempla w badaną  powłokę epoksydową z 

utwardzaczem PAC naniesioną na podłoża o grubości 0,5 mm 

oraz 1,0 mm (rys. 6a i b) spowodowało powstanie pęknięć po-

włok po obwodzie. W przypadku podłoża o grubości 3,0 mm 

zaobserwowano jedynie niewielkie złuszczenie powłoki, mimo 

iż zastosowano obciążnik o masie 2 kg i opuszczono go z mak-

symalnej wysokości (rys. 6c).

Rys.6  Powłoka epoksydowa z utwardzaczem PAC  po uderze-

niu (pow.10x): a) na podłożu o grubości 0,5mm, b) na podłożu 

o grubości 1,0mm, c) na podłożu o grubości 3,0mm

Na podstawie przeprowadzonych badań odporności na ude-

rzenia powłok epoksydowych wyznaczono minimalną wyso-

kość obciążnika, który po opuszczeniu powodował uszkodze-

nie powłoki. Wyniki przeprowadzonych badań zestawiono w 

tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki przeprowadzonych badań odporności na 

uderzenia powłok epoksydowych

Natomiast graficzne zestawienie wyników energii potencjalnej, 

przy której powłoki epoksydowe z utwardzaczami Z1, PF i PAC 

ulegały mechanicznemu uszkodzeniu zostały przedstawione 

na rysunku 7. 

Rys.7 Wartości energii potencjalnej, przy której następowało 

uszkodzenie poszczególnych powłok epoksydowych.

Największą odpornością na uderzenia charakteryzują się 

powłoki na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem PAC. 

Zaobserwowano również w tym przypadku wpływ grubości 

podłoża na odporność na uderzenia. Mianowicie im większa 

była grubość podłoża stalowego, na które była nałożona po-

włoka, tym większa energia była potrzeba do mechanicznego 

uszkodzenia tej powłoki. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzono badania odporności na uderzenia powłok 

epoksydowych (Epidian 5) z trzema utwardzaczami (Z1, PF, 

PAC), które nałożone były na podłoża stalowej o różnej grubo-

ści. Zaobserwowano zdecydowany wpływ rodzaju utwardzacza 

oraz grubości podłoża na odporność na uderzenia powłok. 

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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Żywica Epidian 5 utwardzona trietylenotetraminą (utwardzacz 

Z1) jest powłoką bardzo kruchą, dlatego wartość energii, przy 

której uległa uszkodzeniu miała najniższe wartości spośród 

badanych powłok, a mianowicie uszkodzenie następowało po 

uderzeniu z energią: 2,94 J na podłożu stalowym o grubości 

0,5mm; 8,34 J na podłożu o grubości 1,0 mm i 1,47 J na pod-

łożu o grubości 3,0 mm.

Powłoki na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem PAC 

charakteryzują się największą odpornością na uderzenia spo-

śród przebadanych powłok. Dla powłoki nałożonej na podłoże 

stalowe o grubości 3mm nie zaobserwowano pęknięcia, mimo 

zastosowania odważnika o masie 2 kg, który został opuszczo-

ny z maksymalnej wysokości. 
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więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22



st
r.3

6
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.37

Czym jest hydrografika? Mówiąc najkrócej, 
to proces nanoszenia obrazu przy wykorzy-
staniu wody na powierzchnie 3D. Co do-
kładnie kryje się pod tym stwierdzeniem?  
Kto i dlaczego korzysta z tej technologii? Na 
te i wiele innych pytań odpowiedziała nam 
Kasjana Cisowska.

Najdziwniejszy przedmiot, który pokrywała 
Pani hydrografiką, to…?
- Deska klozetowa! (śmiech) Jeden z 

moich ulubionych to też wędkarski ko-

łowrotek. Hydrografikę można stosować 

w bardzo różnych branżach, byle tylko 

mieć możliwość zanurzenia wybranego 

przedmiotu w wodzie. To jedna z najlep-

szych technologii, przy pomocy których 

możemy poddać modyfikacji przedmioty 

nie tylko o prostych, ale i bardzo skompli-

kowanych kształtach. Pozwala na wykoń-

czenie niedostępnych miejsc w rogach, 

załamaniach i szczelinach Poza metalem 

i plastikiem, hydrografiką możemy pokryć 

każdą powierzchnię odporną na wodę, 

np.: drewno, włókno szklane. 

Domyślam się, że najwięcej zleceń wiąże się 
z branżą motoryzacyjną, prawda? 
- Rzeczywiście, choć gdy powstawała 

firma, chciałam wykorzystać w reklamie 

hasło: ogranicza nas tylko wyobraźnia. 

Możemy w bliski ideałowi sposób pokryć 

przedmioty, z którymi nie da sobie rady 

sitodruk czy folia. Hydrografika świetnie 

sprawdza się w wzornictwie przemysło-

wym. Na zachodzie pokrywa się nią np. 

ekspresy do kawy, czy inny sprzęt AGD. 

Zastosowań może być naprawdę bardzo 

wiele. W naszym przypadku rzeczywiście 

dominuje motoryzacja, felgi, elementy 

wykończenia wnętrz samochodów itd. 

Kto w Państwa firmie wpadł na pomysł 
zajęcia się hydrografiką? 
- Łukasz, mój wspólnik. To był czas gdy 

rozglądałam się za jakąś pracą, bo po zaj-

ściu w ciążę, mój poprzedni pracodawca 

zostawił mnie na lodzie. Z wykształcenia 

jestem mgr. inż. zarządzania systemami 

informatycznymi a Łukasz magistrem za-

rządzania przedsiębiorstwami, ale nigdy 

dotąd nie robiliśmy niczego co byłoby 

bliskie tej branży. Łukasz kiedyś zobaczył 

jakiś program poświęcony hydrografice. 

Zaczął szukać informacji w Internecie. 

Pozornie nie wyglądało to zbyt skompli-

kowanie. Wtedy hydrografiką zajmowało 

się w Polsce raptem kilka firm. Pomyśla-

łam, dlaczego nie spróbować? Znaleźli-

śmy producenta wanien do hydrografiki. 

W ramach zakupu przeszliśmy szkolenie, 

które trwało może pół godziny. Poza 

tym, nie było od kogo się uczyć. Wróci-

liśmy do Warszawy i zaczęła się żmudna 

nauka na własnych błędach. Cała moja 

wiedza pochodzi więc z własnych ob-

serwacji i ćwiczeń na wielu metrach folii, 

dosłownie wpuszczonych w kanał. Tak 

samo uczył się Łukasz. Również metodą 

prób i błędów trzeba było się nauczyć 

niezwykle istotnej w hydrografice, pracy 

nad przygotowaniem powierzchni. O to 

jak przygotować metal można jeszcze 

było zapytać lakierników. Ale gdy temat 

schodził na plastik, najczęściej w odpo-

wiedzi machali ręką. 

Hydrografika: nie ma kształtów 
niemożliwych

Firma Hydrotransfer działa w Warszawie, przy ul. Rzecznej 6. Powstała w 2010 roku. W tym czasie 
hydrografiką zajmowała się zaledwie garstka osób. Firmę prowadzą wspólnie Kasjana Cisowska i jej 
partner Łukasz Piechucki. 

Kasjana Cisowska 
współwaścicielka firmy Hydrotransfer
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Na czym dokładnie polega hydrografika? 
- Aby pokryć jakąś powierzchnię hydro-

grafiką potrzeba odpowiedniej wanny 

i wzoru znajdującego się na folii. W 

wannie jest czysta woda z systemem 

spłukującym, który usuwa z powierzchni 

przedmiotu zanieczyszczenia powstałe w 

momencie zanurzenia. Bo pamiętajmy, 

że część wzoru z folii zostaje na przed-

miocie, a reszta unosi się na powierzchni 

wody. System spłukujący usuwa te zanie-

czyszczenia. Na wodzie kładzie się folię 

będącą wyłącznie nośnikiem wzoru. Folia 

pod działaniem wody rozmiękcza się. Po 

rozmiękczeniu natryskujemy ją specjal-

nym aktywatorem i zanurzamy przed-

miot, który chcemy pokryć wybranym 

wzorem. Woda razem z wzorem oblewa 

ten przedmiot pozostawiając wzór na 

jego powierzchni. 

Wydaje się to dość proste. Trochę kojarzy 
się z moją kalkomanią z dzieciństwa.
- Czasami rzeczywiście tłumaczymy 

klientom na czym polega hydrografika 

przywołując skojarzenie z kalkomanią, 

którą też nanosi się przy użyciu wody. 

Ale na tym podobieństwa się kończą. No 

i niestety wcale nie jest tak prosto. By 

uzyskać hydrografikę wysokiej jakości, 

trzeba wykonać cały szereg bardzo cza-

so- i pracochłonnych czynności. Wygląda 

to podobnie jak przy obróbce lakierniczej. 

My jednak pracujemy głównie na elemen-

tach plastikowych, których pokrycie hy-

drografiką jest bardzo problematyczne. 

Do przygotowanie powierzchni musimy 

stosować odpowiednie preparaty, a te 

działają na pewien rodzaj plastiku, na 

inny już nie. Trzeba sięgać po najlepsze 

rozwiązania. 

Rozumiem, że samo pokrywanie powierzch-
ni wzorem to taka kropka nad i? 
- Tak. Przedmioty trafiają do nas często 

brudne, tłuste, umazane smarem. Oczysz-

czamy je, pokrywamy hydrografiką, a po-

tem zabezpieczamy ją warstwa lakieru. Na 

koniec, jeśli jest taka potrzeba polerujemy.

Jaki był największy przedmiot, na który 
nanosiliście Państwo wzór? 
- Element do japońskiego samochodu 

o długości 2,60 m. Nasza standardowa 

wanna ma wymiary 1x1,40 m. Zwykle 

wystarcza, bo gabaryty przedmiotów i tak 

ogranicza szerokość folii. Dłuższa wanna 

została wykonana dodatkowo, bo pojawiły 

się zlecenia na długie listwy, dyfuzora. 

Jaka jest trwałość tej technologii? 
- Taka jak lakieru. Pokryta hydrografiką 

powierzchnia jest odporna na działanie 

czynników atmosferycznych, na środki 

chemiczne, oczywiście oprócz tych, 

które mogę usunąć lakier. Nie jest jednak 

odporna na zarysowania, na uszkodzenia 

mechaniczne. Zresztą dopóki uszko-

dzenie dotyczy tylko lakieru, a hydro-

grafika ocalała, można pracę uratować 

pokrywając kolejną warstwą lakieru. Do 

dyspozycji jest duży wachlarz wzorów 

do wyboru: od wszelkiego rodzaju ka-

muflażu, przez drewno, granitu, marmur, 

karbon czy inne desenie, z kwiatkami 

włącznie. Warto jednak pamiętać, że 

wzór „pracuje”. Jeśli przedmiot ma jakieś 

wyoblenia, ranty, czy kanty, wzór może 

się rozciągnąć lub skupić. Trzeba być 

tego świadomym zwłaszcza wtedy, gdy 

na obłe przedmioty wybieramy wzory 

bardzo regularne, np. kratkę.   

Jakie wzory mają największe wzięcie? 
- Nadal karbon, który przeważa w zlece-

niach z branży motoryzacyjnej. Ale ludzie 

mają bardzo różne pomysły. Są osoby 

które chcą zmienić wygląd wnętrza aut, 

bo mają np. drewno, a chcą mieć karbon, 

albo coś innego. Innym razem bywa, że 

mają szczotkowane aluminium, a właśnie 

chcą drewno. Przychodzą klienci, którzy 

chcą odświeżyć wnętrze samochodu. 

Często mamy do czynienia z elemen-

tami, które są gumowane, a guma z 

biegiem czasu się ściera. Wygląda to 

nieestetycznie. My to zmieniamy. Pra-

cowaliśmy przy renowacji zabytkowych 

samochodów . Czasem na życzenia klien-

ta nadajemy przedmiotom indywidualny 

charakter, np. zmieniając elementy wnę-

trza samochodu na czerwone drewno, 

bo właścicielka lubi czerwony. 

Ile osób zatrudnia firma? 
Początkowo pracowaliśmy we dwójkę. 

Teraz mamy dwóch pracowników, a przy 

dużych zleceniach ich liczba wzrasta do 

czterech. Zwykle jedna osoba pracuje ze 

mną, a druga ze wspólnikiem, bo podzie-

liliśmy się w taki sposób, że przygotowa-

niem powierzchni zajmuje się wspólnik, a 

ja nanoszę hydrografikę. 

Klienci są zaskoczeni, że oddają swoje za-
mówienie w ręce kobiety? 
- Na początku faktycznie, gdy przycho-

dzili i rozmawiali ze wspólnikiem, a ja 

włączałam się do rozmowy, widziałam 

zaskoczenie. Ale ja znam każdy moment 

tej pracy, wszystko robiłam. Podzieliliśmy 

zadania tylko ze wzglądów praktycznych. 

Ja przyjmuję też zlecenia, wtedy dora-

dzam, dokonuję wyceny itd. 

Zdarza się Pani widzieć gdzieś w mieście 
hydrografikę, którą wykonałaby Pani ina-
czej, lepiej? 
- Oj, to bolesny temat. Niestety widzę to 

często. Również w Internecie, na przed-

miotach, którymi o zgrozo, niektórzy 

reklamują swoje usługi. Laik może nie 

zauważyć działania wbrew sztuce, ale ja 

to widzę i potwornie się irytuję. Zdarza 

się nam poprawiać takie prace. Trudno 

mi się opanować, gdy wiem, że chcąc 

naprawić taki bubel, musimy najczęściej 

usunąć infografikę i położyć ją na nowo. 

To podnosi koszty. Klient zapłacił za 

bubel, teraz płaci za jego usunięcie i za 

położenie infografiki na nowo. W takich 

sytuacjach myślę o tym, żeby może za-

cząć organizować jakieś szkolenia. 

Może to kierunek, w którym będzie się 
rozwijać firma? 
- Być może. Jeśli mówimy o rozwoju 

firmy, to w tej chwili działamy przede 

wszystkim w oparciu o klientów indywi-

dualnych, a myślimy o zleceniach wielko-

seryjnych. W tym kierunku idziemy. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska

HydroTransfer s.c.
03-794 Warszawa

ul. Rzeczna 6 (budynek B, piętro 2 )
e-mail: biuro@hydrotransfer.pl

tel.: +48 517 044 774
       +48 602 392 855
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Jest to produkt o wysokiej zawar-

tości części stałych, oferowany 

przez markę Spies Hecker w sys-

temie Classic, który szczególnie 

dobrze nadaje się do wykonywania 

szybkich napraw samochodów oso-

bowych.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Produkt może być stosowany na 

różnych powierzchniach, takich jak 

goły metal, czy nowe zagruntowa-

nie części”, powiedział Mariusz Sa-

farzyński, Koordynator Techniczny 

Spies Hecker. Nowy wypełniacz 

gruntujący 5340 jest kompaty-

bilny ze wszystkimi tradycyjnymi 

rodzajami tworzyw sztucznych, 

gdy zastosowany zostanie dodatek 

Permasolid® Plastic Additive 9060.

„Wypełniacz gruntujący Perma-
solid® HS Vario Primer-Surfacer 
5340 jest wszechstronny w użyciu. 

Warsztaty lakiernicze mogą go 

stosować „mokro-na-mokro” lub 

jako wypełniacz do szlifowania. 

Obie dostępne wersje koloru – ja-

snoszary i czarny – dostosowuje się 

kolorystycznie do odcienia bazy”, 

podkreślił Safarzyński.

Niezwykle szybki czas schnięcia 

produktu pozwala na natychmia-

stowe pokrycie każdym z wodo-

rozcieńczalnych lakierów bazowych 

marki Spies Hecker zapewniając 

znakomity efekt połysku.

DOSKONAŁY DO SZYBKICH NAPRAW 
POJAZDÓW 

Właściwości aplikacyjne wypeł-

niacza gruntującego Permasolid® 
HS Vario Primer-Surfacer 5340 są 

również godne uwagi. Stosowany 

w systemie „mokro-na-mokro” 

doskonale absorbuje nadmiar mgły 

natryskowej, co ma szczególne 

znaczenie, gdy lakiernikowi zależy 

na uzyskaniu najwyższej jakości 

wykończenia. Nowy produkt wy-

różnia się również pod względem 

dobrej rozlewności, znakomitych 

właściwości przy szlifowaniu i 

doskonałej przyczepności. „Co 

więcej, produkt poprawia ochronę 

przed korozją,” potwierdza Safa-

rzyński.

KRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA
Permasolid® HS Vario Primer-Sur-
facer 5340 nadaje się do każdej 

metody suszenia – zarówno na 

powietrzu, jak i w kabinie lakierni-

czej, czy przy pomocy promiennika 

podczerwieni.

Nowy produkt w portfolio Spies Hecker
Nowy wypełniacz gruntujący Permasolid® HS Vario Primer-
Surfacer 5340 może być wszechstronnie stosowany na roz-
maitych rodzajach powierzchni.
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Czy współczesne auta już nie rdzewieją? To by było coś! Nieste-

ty jednak podczas zimy sól i wilgoć atakują karoserie naszych 

pojazdów. Chociaż dzisiaj już każdy samochód ma fabrycznie 

zabezpieczone podwozie i posiada zabezpieczenie profili 

zamkniętych, to jednak ochrona ta powinna być regularnie 

sprawdzana i w razie potrzeby również odnawiana- nawet w 

stosunkowo nowych samochodach. Ślady po uderzeniach ka-

myczków tu, małe zadrapania tam i już warstwa ochronna jest 

uszkodzona, a proces rdzewienia już się rozwija, niestety czę-

sto całkowicie niezauważony, aż do kontroli podczas przeglądu 

nadwozia. W obliczu bardzo kosztownych napraw podwozia, 

dużego znaczenia nabiera powiedzenie „lepiej zapobiegać niż 

leczyć”. W szczególności tzw. puste przestrzenie i wgłębienia 

(drzwi, pokrywy, itp.) są podatne na rdzewienie. Te części są 

szczególnie podstępne, ponieważ ich nie widać. Rdza prawie 

zawsze zaczyna się od środka, poprzez agresywny brud, wodę, 

jak również sole, które dostają się do profili zamkniętych i łą-

cząc się z tlenem rozwijają swoje niszczycielskie działanie. Gdy 

nadchodzi moment wypowiedzenia wojny rdzy, nasuwają się 

najczęściej dwa pytania „Jakie produkty są najskuteczniejsze: 

ochrona na bazie bitumenu, kauczuku czy wosku?”, a zaraz po 

tym kolejne o proces obróbki. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, 

możemy od razu powiedzieć: w przypadku konserwacji MO-

TIP nie ma ograniczeń. Posiadamy w ofercie zarówno spraye, 

jak również pojemniki 1kg do stosowania pod pistolet oraz 

klasycznie puszki 1,3kg oraz 2,5kg do nanoszenia pędzlem. 

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest znacznie trudniejsza, 

ponieważ zdania są podzielone, ale jest to bardziej sprawa 

„osobistego wyczucia”. Możemy na pewno stwierdzić: gdy 

przychodzi do zastosowania, nic nie przebije niezawodnej i 

wszechstronnej klasyki jaką jest bitumen. Zarówno baranki jak 

i ochrona podwozia MOTIP została stworzona specjalnie do 

lakierowania oraz do optymalnej ochrony przed rdzą i uszko-

dzeniami. Z uwagi na bardzo dobre właściwości konserwacja 

MOTIP jest również świetnym środkiem wygłuszającym wnęki 

na koła zapasowe i podwozie.

 

Stale wzrasta również zainteresowanie naszymi produktami 

do konserwacji na bazie wosku. Wosk posiada ogromną zale-

tę, a mianowicie jest trwale elastyczny, zachowuje zdolności 

penetrujące, dzięki temu ochrona jest gwarantowana przez 

lata. Konserwacja na bazie wosku MOTIP to długoterminowa 

ochrona blachy podczas gdy środek do profili zamkniętych na 

bazie wosku dba o wnętrze Twojego samochodu. 

Z nienaruszoną ochroną podwozia będziesz perfekcyjnie 

przygotowany do zimy, a dzięki temu Twój pojazd nie straci 

na wartości.

Materiały prasowe Motip Dupli Polska

Konserwacja

Firma NOVOL wprowadza 

właśnie na rynek nowy 

lakier bezbarwny – NO-
VAKRYL 520. 520tka, jako 

lakier klasy VHS, zachowuje 

bardzo wysoką wydajność 

dzięki niskiej zawartości 

rozcieńczalników (VOC<420 

g/l). Dzięki zastosowa-

niu nowoczesnych żywic 

akrylowych, pozwala na 

szybkie schnięcie zarówno 

w kabinie lakierniczej, jak i 

bez wygrzewania (w tem-

peraturze otoczenia), i za-

wsze osiąga równie wysoką 

twardość końcową. Dosko-

nała rozlewność pozwala na 

aplikację nawet w kiepskich 

warunkach i przy użyciu 

niedrogiego oprzyrządo-

wania. NOVAKRYL 520 za-

pewnia wysoki połysk, zna-

komitą trwałość powłoki, 

odporność na UV i zmienne 

warunki atmosferyczne. 

Dzięki swoim parametrom 

oraz korzystnej cenie, to 

lakier klasy VHS nie tylko dla 

topowych serwisów ASO, 

ale również dla warsztatów 

nieautoryzowanych.

Więcej informacji 
na www.novol.pl

NOVAKRYL 520 
– nowy lakier NOVOL Professional
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W zależności od specjalizacji warsztatu samochodowego i zakresu 
świadczonych w nim usług motoryzacyjnych dla zatrudnionych w 
nim pracowników występują bardzo zróżnicowane warunki pracy, 
a tym samym narażeni są oni na różnorodne zagrożenia na sta-
nowiskach roboczych. Są nimi czynniki niebezpieczne, szkodliwe 
lub uciążliwe dla zdrowia, a nawet życia, na które narażeni są 
pracownicy warsztatów w trakcie wykonywania czynności zawo-
dowych. 

Występujące w warsztatach samochodowych czynniki niebez-

pieczne mogą być przyczyną nagłych urazów, związanych z wy-

padkiem przy pracy, a szkodliwe i uciążliwe doprowadzić mogą 

do rozmaitych schorzeń. Innym czynnikiem niebezpiecznym 

dla pracowników warsztatów samochodowych są substancje 

toksyczne, które mogą być przyczyną zatruć pracowników. Na 

najbardziej szkodliwe działanie substancji chemicznych i inne 

niebezpieczeństwa spośród wszystkich punktów usługowych 

świadczących usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych narażeni są pracownicy warsztatów blachar-

sko-lakierniczych. W związku ze specyficznym środowiskiem 

pracy występującym w warsztatach blacharsko-lakierniczych, 

czyli obecnością paliw (benzyny oraz oleju napędowego), spalin 

silnikowych, różnego rodzaju smarów i olejów, płynów eks-

ploatacyjnych, a także wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, 

klejów i produktów lakierniczych pracownicy tej specjalizacji 

usług motoryzacyjnych w sposób mniej lub bardziej długo-

trwały narażeni są na ich szkodliwe oddziaływanie. 

Wszystkie występujące w warsztatach blacharsko-lakierniczych 

przy obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych substan-

cje chemiczne można podzielić, ze względu na ich oddziaływa-

nie na organizm pracowników na poszczególne grupy mające 

oddziaływanie: toksyczne (trujące), drażniące, uczulające, 

rakotwórcze. 

Szkodliwe dla organizmu człowieka substancje chemiczne prze-

nikają do organizmu pracownika warsztatu samochodowego 

poprzez drogi oddechowe, skórę i błony śluzowe, a także przez 

układ pokarmowy. W zależności od specyfiki i zakresu świad-

czonych w sektorze usług motoryzacyjnych prac substancje 

trujące występują w postaci gazów, dymów, pyłów i par. Przy 

niektórych procesach technologicznych związanych z obsługą 

i naprawą pojazdów samochodowych intensywność ich po-

wstawania i docierania do organizmu pracownika jest znacznie 

podwyższona. Do procesów tych z pewnością zaliczyć trzeba 

spawanie, przy których wydziela się w nadmiernych ilościach 

tlenki metali oraz nakładanie powłok lakierniczych, przy któ-

rych przedostają się do otoczenia węglowodory, sole kwasów 

organicznych, estry i inne związki chemiczne. 

Pracownicy warsztatów blacharsko-lakierniczych narażeni są:

ostre i przewlekłe zatrucia produktami destylacji ropy naftowej 

(benzyn i rozpuszczalników), pylice płuc, działanie substancji 

toksycznych (olejów, smarów, rozpuszczalników i substancji 

antykorozyjnych opartych na bazie chromu i jego związki) na 

skórę i błony śluzowe.

Najczęściej występującymi w warsztatach samochodowych 

substancjami szkodliwymi dla organizmu pracowników są 

związki chemiczne zawarte w spalinach będące produktami 

spalania benzyny lub oleju napędowego. Do szkodliwych sub-

stancji chemicznych zawartych w spalinach samochodowych 

zaliczyć trzeba:

tlenek węgla (CO) – produkt nie dokończonego spalania węgla,

węglowodory (HC) – nie spalone lub częściowo spalone cząstki 

paliwa,

związki ołowiu i siarki pochodzące z dodatków i zanieczyszczeń 

paliw.

Inną grupą związków chemicznych, na które narażone są orga-

nizmy pracowników warsztatów samochodowych są produkty 

destylacji ropy naftowej w postaci paliw, rozpuszczalników i 

materiałów smarnych. Zaliczyć do nich trzeba przede wszyst-

kim benzen i jego pochodne, czyli toluen i ksylen. Szkodliwe dla 

organizmu pracownika jest zarówno wdychanie oparów tych 

substancji, jak również ich kontakt ze skórą i błonami śluzowy-

mi. Zdecydowanie bardziej szkodliwy jest kontakt tych związ-

ków chemicznych dla dróg oddechowych, a konkretnie płuc, 

niż ze skórą. Produkty te są w kontakcie bezpośrednim z orga-

nizmem człowieka najniebezpieczniejsze dla spojówek oczu. 

Szkodliwość paliw silnikowych oraz stosowanych w warsztacie 

rozpuszczalników jest dla dróg oddechowych tym większa, im 

bardziej są one lotne w temperaturze pokojowej. W związku z 

tym najgroźniejsze są mimo wszystko wszelkiego rodzaju benzy-

ny ekstrakcyjne używane jako rozpuszczalniki. Efektem ostrego 

zatrucia organizmu produktami destylacji ropy naftowej są pora-

żenia centralnego układu nerwowego, do których zaliczyć trzeba: 

bóle głowy, utratę świadomości, drgawki, a w skrajnych przypad-

kach nawet utratę przytomności połączoną z zaburzeniem oddy-

chania, będącym bezpośrednim zagrożeniem dla życia. 

Zagrożenia zatruciem w warsztatach 
blacharsko-lakierniczych Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Podstawą ochrony układu oddechowego przy wykonywaniu prac lakierniczych 
jest stosowanie masek ochronnych
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Poza ostrymi zatruciami, toksyczne oddziaływanie produk-

tami destylacji ropy naftowej może wywoływać zatrucia tzw. 

przewlekłe, które są konsekwencją długotrwałego narażania 

organizmu na kontakt z tymi związkami o niewielkim stężeniu. 

Objawami tego typu zatrucia są:

- bóle głowy,

- zaburzenia pracy serca,

- ciągła senność,

- kaszel,

- duszności,

- zaburzenia oddychania,

- zaczerwienienia i obrzęki błon śluzowych.

W trakcie wykonywania prac w warsztacie blacharsko-lakierni-

czym pracownicy narażeni są również na szkodliwe działanie 

pyłu, kurzu i oparów metali powstających podczas obróbki 

mechanicznej (szlifowania, czy prac blacharsko-lakierniczych). 

Efektem prac w takich warunkach może być schorzenie w 

postaci ostrego podrażnienia układu oddechowego. Tego typu 

warunki pracy doprowadzić mogą do mdłości i zawrotów gło-

wy. Bardzo niebezpieczne dla zdrowia pracowników warsztatu 

blacharsko-lakierniczego są również dymy spawalnicze, których 

nadmiar może doprowadzić do gorączki metalicznej, a nawet 

astmy, czy powstania chorób nowotworowych. 

Konieczne jest więc dla ochrony organizmu pracowników sto-

sowanie w w warsztacie odpowiednich środków technicznych, 

zmniejszających do minimum ich emisje, korzystanie z instalacji 

odsysających i filtrujących emitowane związki chemiczne oraz 

stosowanie specjalistycznej odzieży roboczej oraz indywidu-

alnych środków ochrony dróg oddechowych. Najczęściej sto-

sowanymi środkami ochrony układu oddechowego są: maski 

filtrujące, pochłaniające i filtrująco-pochłaniające. 

Pracownicy lakierni samochodowych narażeni są jeszcze na 

szkodliwe działanie lakierów oraz rozpuszczalników, i to zarów-

no przez bezpośredni kontakt z nimi poprzez skórę, jak również 

i poprzez wdychanie oparów. Specyfika pracy w warsztatach 

blacharsko-lakierniczych powoduje kontakt skóry z substan-

cjami działającymi na nią szkodliwie. W związku z tym, praca 

ta może sprzyjać występowaniu chorób skórnych, typu aler-

gicznego (uczuleniowego) lub powodować zmiany chorobowe, 

powodowane zewnętrznym skażeniem chemicznym. Szkodliwe 

działanie rozpuszczalników na skórę polega na rozpuszczeniu 

przez nie ochronnej powłoki tłuszczowej, a przez to dalszemu 

wchłanianiu do organizmu. Wchłanianie rozpuszczalników 

przez skórę zależy od warunków mikroklimatycznych i zwięk-

sza się ze wzrostem temperatury i wilgotności. Choroby skóry 

należą do najczęściej występujących schorzeń zawodowych. 

Choroby zawodowe skóry często charakteryzują się prze-

wlekłym i nawracającym przebiegiem, powodującym dłuższe 

przerwy zdolności do pracy. Zmiany chorobowe pojawiają się 

najczęściej na:

dłoniach – spowodowane jest to ich częstym zabrudzeniem w 

trakcie wykonywanej pracy,

nie osłoniętych fragmentach skóry – z powodu oddziaływania 

toksycznych pyłów, płynów i oparów.

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest wchłanianie oparów lakie-

rów i rozpuszczalników przez organizm poprzez ich wdychanie. 

Skuteczną ochroną są w tym wypadku maski. W praktyce sto-

suje się dwa rodzaje masek ochronnych:

jednorazowego użytku,

wielokrotnego użytku z filtrami wymiennymi.

Pierwszy rodzaj zalecany jest do ochrony układu oddechowego 

przy pracach związanych głównie z lakierowaniem proszko-

wym, zwłaszcza w trakcie krótkich prac. Drugi rodzaj należy 

stosować przede wszystkim podczas wykonywania lakierowa-

nia natryskowego, czyszczenia z użyciem rozpuszczalników, jak 

również i podczas długiego lakierowania proszkowego.

Niezbędnym czynnikiem do zapewnienia bezpiecznych i ko-

rzystnych dla zdrowia pracowników warunków pracy w warsz-

tacie blacharsko-lakierniczym jest odpowiednia wentylacja 

pomieszczeń, polegająca na wymianie powietrza w celu usu-

nięcia powietrza zużytego, zanieczyszczonego i wprowadzenia 

świeżego powietrza zewnętrznego. Jej intensywność określana 

jest krotnością wymiany powietrza (liczbą wymiany powietrza) 

w ciągu godziny, odpowiadającej kubaturze pomieszczeń.

Realizowana jest ona poprzez system wentylacji naturalnej i 

wymuszonej (mechanicznej). Wentylacja naturalna powstaje na 

skutek działania naturalnych sił przyrody, czyli sił wyporu ter-

micznego oraz sił naporu wiatru. Wentylacja grawitacyjna wy-

korzystuje natomiast różnice gęstości powietrza na zewnątrz i 

wewnątrz pomieszczeń, natomiast tzw. zjawisko aeracji wystę-

puje przy celowym wykorzystaniu elementów wspomagających 

i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. Wentylacja 

naturalna musi zapewnić stałą wymianę powietrza w każdym 

pomieszczeniu warsztatu blacharsko-lakierniczego. W związku 

z tym każde pomieszczenie warsztatowe musi być wyposażo-

ne w kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad poziom dachu 

w celu stworzenia tzw. efektu kominowego, zapewniającego 

wymianę powietrza co najmniej 1,5 krotną. Wentylacja mecha-

niczna jest wynikiem działania urządzeń mechanicznych wpro-

wadzających powietrze w ruch. W pomieszczeniach warsztatu 

blacharsko-lakierniczego wykorzystuje się zarówno mechanicz-

ną wentylację ogólną, powodującą wymianę powietrza w całym 

pomieszczeniu oraz wentylację miejscową, powodującą wymia-

nę powietrza tylko w określonej przestrzeni pomieszczenia, w 

obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Rozróżnić można mechaniczną wentylację wywiewną (podci-

śnieniową), nawiewną (nadciśnieniową) oraz mieszaną.

Wszelkie prace lakiernicze powinny być wykonywane w wy-

dzielonych pomieszczeniach o minimalnej wysokości 3,3 m, 

wyposażonych w sprawnie działającą mechaniczną wentyla-

cję nawiewno-wywiewną zapewniającą 10-krotną wymianę 

powietrza w ciągu godziny. Na jednego pracownika powinno 

przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 

m3 wolnej objętości pomieszczenia. Temperatura powinna wy-

nosić co najmniej 140C. Wentylacyjne kominy wylotowe muszą 

wystawać powyżej 0,5 m ponad krawędź dachu. W pomiesz-

czeniach lakierni nie wolno wykonywać żadnych czynności, 

które mogły by wywołać iskrę, a wszystkie wyłączniki powinny 

być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia.
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Konstrukcje pojazdów samochodowych w trakcie rozwoju 

motoryzacji zmieniały się w bardzo szerokim zakresie. Spowo-

dowane to było przede wszystkim postępem technologicznym 

w wielu różnych gałęziach przemysłu oraz wprowadzaniem no-

wych materiałów konstrukcyjnych. Największe technologiczne 

i konstrukcyjne zmiany w pojazdach samochodowych nastą-

piły w okresie ostatnich 20-30 lat. Wynikało to z ogromnego 

postępu w zakresie elektroniki oraz przemyśle chemicznym. 

To właśnie dzięki znacznemu rozwojowi w dziedzinie chemii 

wykorzystywane zaczęły być w konstrukcjach pojazdów samo-

chodowych przeróżne rodzaje tworzyw sztucznych. W prze-

ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci udział tworzyw sztucznych 

w budowie samochodów wzrastał systematycznie. Jeszcze 40 

lat wstecz ich udział w całej konstrukcji pojazdu wynosił zaled-

wie 3-5%. Obecnie wynosi on niemal 20%, co powoduje, że ich 

masa w całym pojeździe wzrosła nawet do 300 kg. 

Tworzywa sztuczne stanowią szeroką grupę różnych tworzyw 

sztucznie  wytwarzanych. Są nimi polimery, czyli długie łańcu-

chy z wielu cząsteczek tego samego tworzywa. Duży zakres 

zastosowania tworzyw sztucznych w budowie pojazdów 

samochodowych wynika z ich dobrych właściwości fizykoche-

micznych i innych zalet, które posiadają w porównaniu z innymi 

materiałami stosowanymi w konstrukcjach pojazdów, do któ-

rych zaliczyć można z pewnością:

 stosunkowo niski ciężar właściwy (nawet o 50% mniejszy 

od metali), który wpływa na zmniejszenie masy całkowitej 

pojazdu,

 odporność antykorozyjną,

 łatwość projektowania, przez dowolne formowanie,

 niski koszt wytworzenia i obróbki,

 dobre własności izolacyjne,

 łatwy i tani proces odzysku i ponownego wykorzystania,

 możliwość wstępnego i wtórnego kształtowania,

 odporność na związki chemiczne i na działanie czynników 

atmosferycznych,

 dobrą izolację termiczną,

 tłumienie drgań i hałasu,

 możliwość obróbki skrawaniem i łączenia,

 łatwość barwienia i lakierowania,

 dowolnie regulowane współczynniki rozszerzalności linio-

wej,

 zmienne właściwości elektryczne,

 regulowane właściwości wytrzymałościowe na obciążenia 

dynamiczne,

 uproszczoną obróbkę materiału ułatwiającą kształtowanie 

elementów i podzespołów, przy zachowaniu właściwości 

wytrzymałościowych.

Niestety tworzywa sztuczne, jako materiał konstrukcyjny po-

siadają również wady, którymi są:

 znacznie gorsze właściwości mechaniczne w porównaniu z 

metalami,

 pogarszanie się właściwości mechanicznych przy wzroście 

temperatury,

 trudności technologiczne wykonywania połączeń z elemen-

tami wykonanymi z metalu,

 problemy ze stabilnością wymiarów i kolorów.

Tworzywa sztuczne w technice 
motoryzacyjnej Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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Zdecydowanie większa ilość zalet w stosunku do posiadanych 

wad powoduje, że tworzywa sztuczne i tak coraz częściej 

zastępują inne materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów 

samochodowych. Najczęściej są one stosowane, jako elementy 

stanowiące wyposażenie wewnętrzne nadwozia (około 65% 

wszystkich stosowanych w samochodach tworzyw sztucz-

nych). Około 15% wszystkich tworzyw w pojeździe stanowią 

elementy służące budowie nadwozi. Około 5% to elementy 

układu jezdnego, 7% elementy i urządzenia układu elektrycz-

nego i około 8% podzespoły i części silnika i skrzyni biegów.

Konkretne właściwości poszczególnych rodzajów tworzyw 

sztucznych uzależnione są od ich składu chemicznego. Two-

rzywa sztuczne zbudowane są z długich łańcuchów molekular-

nych, połączonych ze sobą z różną siłą. Ze względu na rodzaj 

połączenia łańcuchów w budowie strukturalnej, tworzywa 

sztuczne podzielić można na trzy zasadnicze grupy:

 tworzywa termoplastyczne – charakteryzujące się zwięk-

szoną plastycznością po ich podgrzaniu, dzięki czemu dają 

się wówczas dowolnie kształtować, a po ostudzeniu uzy-

skują pierwotną twardość i utrzymują nadany im kształt. 

Zmiany stanu plastyczności mogą być wielokrotnie powta-

rzane. Jest to możliwe, ponieważ znajdujące się obok siebie 

nie uporządkowane i nie powiązane ze sobą łańcuchy mo-

lekularne, przy odpowiednio wysokiej temperaturze mogą 

przemieszczać się względem siebie;

 tworzywa termo- lub chemo- utwardzalne, które nie mięk-

ną pod wpływem doprowadzonego do nich ciepła. Charak-

teryzują się tym, że są stosunkowo kruche i pod wpływem 

działającego na nie obciążenia udarowego dość łatwo ule-

gają uszkodzeniom mechanicznym. Spowodowane to jet 

tym, że pod względem chemicznym tego typu tworzywa 

stanowią ciasno powiązane łańcuchy molekularne, połą-

czone ze sobą tak mocno, że można je rozerwać wyłącznie 

przez ich fizyczne zniszczenie;

 elastomery – których cechą charakterystyczną jest ela-

styczność, utrzymywana w dużym zakresie temperatur. 

Zwiększają plastyczność po ich podgrzaniu. Ta cecha wynika 

z ich chemicznej budowy, odznaczającej się długimi łańcu-

chami molekularnymi, tworzącymi siatkę o dużych oczkach. 

Tworzywa z tej grupy można dowolnie rozciągać i ściskać, 

a po usunięciu siły na nie działających (po ich odciążeniu) 

powracają do pierwotnego kształtu.

Uzyskanie konkretnych, a zarazem szczególnych i nietypowych 

dla konkretnych tworzyw sztucznych z trzech podstawowych 

rodzajów uzyskuje się poprzez mieszanie ze sobą trzech pod-

stawowych typów. Ponadto, w celu uzyskania określonych pa-

rametrów tworzyw stosuje się do nich różnego rodzaju dodat-

ki, tzw. wypełniacze (włókna szklane, włókna węglowe, tkaniny, 

płótna), a także środki chroniące przed działaniem promieni UV 

oraz przeróżne barwniki. 

W konstrukcjach pojazdów samochodowych stosowane są 

następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

 ABS – kopolimer akrylonitry/butadien/styren – wykorzy-

stywany przy wykonywaniu zderzaków, spojlerów, lusterek i 

listew bocznych,

 PA – poliamid – z którego robione są zderzaki, spojlery, 

listwy boczne, kołpaki kół, lusterka, korki wlewu paliwa,

 PC – poliwęglan – stosowany przy produkcji zderzaków, 

spojlerów, lamp i listew bocznych, wywietrzników,

 PMMA – polimetakrylan metylu – z którego wytwarzane są 

lampy,

 PP – polipropylen – wykorzystywany do wykonywania zde-

rzaków, spojlerów, listew bocznych, lusterek, lamp, obudów 

akumulatorów, osłon silnika,

 PVC – polichlorek winylu – stosowany do produkowania 

rozdzielaczy nawiewników powietrza do kabiny.

Tworzywa sztuczne wykorzystywane są coraz powszechniej 

jako elementy konstrukcyjne w budowie nadwozi i wnętrza 

pojazdu. Wykonywane są z nich błotniki, pokrywy silnika, zde-

rzaki, listwy ozdobne, reflektory, pedały, elementy do wytwa-

rzania foteli, podzespoły układu nawiewu wnętrza kabiny, deski 

rozdzielcze oraz elementy sterowania. Stosowane we wnętrzu 

nadwozi tworzywa sztuczne muszą posiadać dobre właściwo-

ści akustyczne (nie mogą być źródłem powstawania dodatko-

wych dźwięków oraz powinny izolować je z zewnątrz), wysoką 

odporność wytrzymałościową na uderzenia oraz odporność na 

wysokie temperatury, a także zapewniać utrzymywanie nada-

nych im barw. 

Najbardziej złożonym elementem wnętrza pojazdu wykona-

nym z tworzyw sztucznych jest deska rozdzielcza. Składa się z 

kilku trwale ze sobą połączonych tworzyw o różnych składach 

i właściwościach (struktura nośna – modyfikowany ABS, pianka 

absorbująca energię ewentualnego uderzenia w trakcie wypad-

ku – spieniony poliuretan PUR oraz pokrywająca całość warstwa 

wykonana z termo – formowanego poliuretanu lub uplastycz-

nionego polichlorku winylu PCV. 

Innym podzespołem wnętrza nadwozia w którego konstrukcji 

wykorzystywane są tworzywa sztuczne jest fotel, którego 

szkielet wykonany jest z tworzywa ABS, oparcie z modyfikowa-

nego poliamidu o wysokiej udarności, a materiał poduszek ze 

spienionego poliuretanu. 

W budowie nadwozi coraz częściej z tworzyw sztucznych 

wykonywane są zderzaki. Stosowane na nie rodzaje tworzyw 

charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, nawet w 

temperaturze do -30 0C. Tworzywa sztuczne są powszechnie 

stosowane również w konstrukcjach układu zawieszenia, ukła-

du zasilania paliwem oraz osprzętu silnika. 

Elementy konstrukcji pojazdu wykonane z tworzyw sztucznych 

ulegają uszkodzeniom wyłącznie w wyniku działania mechanicz-

nego. Nie ulegają korozji, tak, jak ma to miejsce w przypadku 

elementów metalowych. W zdecydowanej większości elementy 

Deska rozdzielcza
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zewnętrzne nadwozi wykonane z tworzyw sztucznych ulegają 

uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego, kolizji lub manew-

rów parkingowych. Uszkodzenia tego typu dotyczą zderzaków, 

osłon, obudów reflektorów, osłony chłodnicy, listew bocznych 

czy lusterek. 

W zależności od charakteru i siły uderzenia uszkodzenia te 

przyjmują postać:

 lekkich zadrapań, otarć,

 deformacji,

 pęknięć i załamań,

 odłamań fragmentów.

W zależności od stopnia uszkodzenia i rodzaju tworzywa 

sztucznego stosowane są w praktyce warsztatowej ich dwa 

rodzaje napraw:

 spawanie,

 klejenie.

Spawanie tworzyw sztucznych polega na łączeniu elementów 

przy użyciu ciepła i nacisku z użyciem, lub bez użycia spoiwa. 

Naprawy elementów metodą spawania dotyczą wyłącznie 

grupy tworzyw termoplastycznych. Przy spawaniu tworzyw 

sztucznych istotne jest dobranie w zależności od rodzaju da-

nego tworzywa:

- równomiernego nacisku – od którego zależy jakość połączenia,

temperatury spawania - temperatury, w której tworzywo ulega 

stanowi rozmiękczenia. Jest ona ściśle określona dla danego ro-

dzaju tworzywa. Warunkiem poprawnego wykonania procesu 

spawania jest zachowanie tej samej temperatury spawania 

elementu naprawianego i spoiwa. 

Najczęściej stosowane jest spawanie gorącym powietrzem. 

Urządzenia stosowane do spawania tworzyw sztucznych dzia-

łają na zasadzie dmuchawy wytwarzającej strumień gorącego 

powietrza, który jest kierowany bezpośrednio na miejsce spa-

wania, podgrzewając jednocześnie tworzywo łączone i spoiwo. 

Temperatura spawania regulowana jest w zależności od spa-

wanego tworzywa w zakresie 200-7000C. Spoiwa spawalnicze 

występują w przekrojach od 2 do 4 mm. Niezmiernie ważne 

jest właściwe dobranie odpowiedniego przekroju spoiwa, w taki 

sposób, aby wypełnienie spoiny podczas spawania nastąpiło w 

jednym cyklu pracy. Chodzi o taki przekrój spoiwa, który do-

kładnie wypełni przygotowaną szczelinę.

Inną metodą napraw tworzyw sztucznych jest ich klejenie. Kle-

jenie tworzyw polega na wytworzeniu połączenia elementów 

za pomocą syntetycznego tworzywa (kleju), który utwardza 

się przez reakcję chemiczną. Klejenie tworzyw sztucznych jest 

obecnie najbardziej rozpo-

wszechnioną metodą ich 

napraw, ponieważ może być 

stosowana do wszystkich 

rodzajów tworzyw. 

Warunkiem niezbędnym 

do skutecznego połączenia 

tworzyw sztucznych meto-

dą klejenia jest prawidłowe 

przygotowanie powierzchni 

obu elementów i polega na:

 mechanicznym sposobie 

nadania powierzchni 

odpowiedniej szorstkości w przypadku tworzyw o gładkiej 

powierzchni, realizowanym poprzez użycie papieru ścierne-

go, szczotki drucianej lub poprzez piaskowanie;

 oczyszczeniu powierzchni preparatami organicznymi lub 

alkalicznymi (acetonem, etanolem, trójchlorkiem etylenu, 

wodnym roztworem aktywnych środków myjących);

 zmianie struktury powierzchni klejonej poprzez działanie 

chemiczne, fizyczne lub elektryczne.

W praktyce warsztatowej stosuje się praktycznie jeden z 

trzech systemów klejenia tworzyw sztucznych:

 system potrójny – polegający na stosowaniu trzech róż-

nych klejów do trzech różnych grup tworzyw sztucznych. 

System ten wymaga identyfikacji tworzyw sztucznych. Dla każ-

dej grupy tworzyw sztucznych ten system klejenia przewiduje 

inny klej:

 - dla tworzyw giętkich – niebieski;

 - dla tworzyw półsztywnych – żółty;

 - dla tworzyw sztucznych – szary.

 system podwójny – polegający na stosowaniu dwóch ro-

dzajów klejów:

 - dla termoplastów;

 - dla duroplastów.

 system pojedynczy – polegający na stosowaniu jednego 

(uniwersalnego) rodzaju kleju do naprawy wszystkich two-

rzyw sztucznych.

Stosowane coraz częściej i wykonane z tworzyw sztucznych 

elementy nadwozi pojazdów są w zdecydowanej większości 

lakierowane, w celu uzyskania indywidualnej kolorystyki ele-

mentu lub uzyskania jednolitej barwy z resztą elementów 

nadwozia. Lakierowanie elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych pozwala ponadto na:

 korygowanie lub ukrywanie wad powierzchniowych (śladów 

pozostałych po wyjęciu z formy wtryskowej),

 ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych (pro-

mieni ultrafioletowych).

 Proces przygotowania powierzchni i lakierowania tworzyw 

sztucznych przebiega w następujących etapach:

 zmywanie powierzchni, odtłuszczanie,

 natryskiwanie cienkiej warstwy – podkładu zwiększającego 

przyczepność,

 nałożenie podkładu z dodatkiem preparatu uelastyczniają-

cego,

 nałożenie lakieru.
Osłona silnika

Zderzaki wykonane z tworzyw 
sztucznych są najczęsciej lakierowa-
ne w kolorze nadwozia
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Obsługa układów klimatyzacji w warsztatach 
blacharsko-lakierniczych
Jeszcze niedawno (zaledwie kilkanaście 

lat temu) większość produkowanych 

pojazdów samochodowych posiadało w 

wyposażeniu standardowym wyłącznie 

system nawiewu ciepłego i zimnego 

powietrza. Niestety tego typu rozwiąza-

nie nie zapewniało najkorzystniejszych 

dla kierowcy warunków klimatycznych i 

właściwego komfortu jazdy, gwarantu-

jącego należyte bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. Odpowiedni komfort pro-

wadzenia samochodu, czyli temperaturę 

w zakresie 21-27 0C i wilgotność 35-

60%, zapewniło dopiero powszechne 

wprowadzenie do wyposażenia pojazdu 

systemu klimatyzacji. Obecnie w pro-

dukowanych pojazdach zdecydowana 

większość posiada tego typu system w 

wyposażeniu standardowym. 

Samochodowe systemy klimatyzacji i 

ogrzewania zapewniają regulację tempe-

ratury i wilgotności oraz odpowiednią cyr-

kulację powietrza w kabinie pojazdu przez 

ochładzanie powietrza wewnątrz, gdy na 

zewnątrz jest gorąco lub jego ogrzewanie, 

gdy na zewnątrz jest zimno. Zadaniem 

systemu klimatyzacji jest utrzymywanie 

zadanych przez kierowcę wielkości pa-

rametrów powietrza dla poszczególnych 

miejsc w kabinie. Zasada działania sys-

temu klimatyzacji samochodowej polega 

bardziej na usuwaniu ciepłego powietrza 

z wnętrza pojazdu niż jego chłodzeniu. 

Proces ten możliwy jest dzięki wykorzy-

stywaniu zjawiska wchłaniania ciepła we 

wnętrzu pojazdu i przenoszenia go na 

zewnątrz do otoczenia. Samochodowe 

systemy klimatyzacji są w stanie zapewnić 

utrzymywanie we wnętrzu pojazdu tem-

peraturę na poziomie 10-15% niższą od 

temperatury otoczenia. Jest to możliwe 

dzięki zmianie parametrów przemieszcza-

jącego się w układzie klimatyzacji czynni-

ka chłodniczego. 

Ze względu na fakt coraz częstszego 

wyposażania pojazdów samochodowych 

w systemy klimatyzacji konieczna jest 

znajomość ich funkcjonowania, sezono-

wej obsługi serwisowej, a także napraw, 

również w przypadku warsztatów bal-

charsko-lakierniczych. Uszkodzenia po-

wypadkowe pojazdów samochodowych 

powodują bardzo często usterki także w 

funkcjonowaniu  układów klimatyzacji. Ko-

nieczna jest więc bardzo często wymiana 

poszczególnych elementów składowych 

i podzespołów tego systemu oraz po-

nowne napełnienie układu czynnikiem 

chłodniczym. W wielu konkretnych przy-

padkach warsztatowych naprawa nadwo-

zia pojazdu wymaga demontażu systemu 

klimatyzacji. Wówczas wymagane jest naj-

pierw opróżnienie układu z czynnika, a po 

wykonanej naprawie nadwozia ponowny 

montaż elementów systemu klimatyzacji i 

ponowne napełnienie go czynnikiem. 

W związku ze stosowaniem już dzisiaj 

w większości obecnie eksploatowanych 

pojazdów samochodowych systemów 

klimatyzacji konieczne staje się więc 

poznanie również przez pracowników 

warsztatów blacharsko-lakierniczych bu-

dowy, funkcjonowania, zasad okresowej 

obsługi serwisowej, diagnozowania i na-

prawy tego typu układów oraz wyposa-

żenie warsztatów tej specjalizacji w od-

powiedni sprzęt obsługowy i naprawczy. 

Układ klimatyzacji samochodowej zbudo-
wany jest z:
  sprężarki,

  skraplacza,

  filtra odwadniacza lub zasobnika    

czynnika chłodniczego,

  zaworu rozprężnego lub dyszy dławiącej,

  parownika,

  układu rurek sztywnych i przewo-

dów elastycznych.

Obsługa serwisowa układów klimatyzacji 
jest konieczna również w przypadku 
warsztatów blacharsko-lakierniczych

Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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Układ podzielony jest na dwa obwody: 

wysokiego i niskiego ciśnienia. Granica 

pomiędzy dwoma układami usytuowana 

jest pomiędzy sprężarką, a zaworem 

rozprężnym lub dyszą dławiącą. Obwód 

wysokiego ciśnienia charakteryzuje się 

wysoką temperaturą i podwyższonym 

ciśnieniem czynnika chłodniczego, ni-

skiego odpowiednio niższą temperaturą 

i niskim ciśnieniem. 

Podzespołem układu klimatyzacji 

zapewniającym przemieszczanie się 

czynnika chłodniczego w układzie i 

zwiększanie jego ciśnienia i temperatu-

ry jest sprężarka, napędzana paskiem 

z wału korbowego silnika pojazdu. Do 

czynnika chłodniczego dodawany jest 

olej sprężarkowy, który ma na celu za-

bezpieczenie sprężarki przed zatarciem i 

przemieszcza się razem z czynnikiem po 

całym układzie klimatyzacji. 

Kolejnym elementem składowym ukła-

du klimatyzacji samochodowej jest 

skraplacz, umieszczony bezpośrednio 

przed chłodnicą silnika, pełniący funkcję 

wymiennika ciepła. Czynnik chłodniczy 

dopływając do sprężarki, do górnej 

części skraplacza w postaci gorącej 

sprężonej pary, przepływa przez jego 

kanaliki, oddając przy tym duże ilości 

ciepła, efektem czego jest stopniowe 

zmienianie się w ciecz na skutek skra-

plania. W celu zapewnienia odpowiedniej 

ilości przepływającego przez skraplacz 

powietrza, potrzebnego do odbierania 

ciepła zawartego w czynniku chłodni-

czym proces ten wspomagany jest pracą 

wentylatora. 

Pozostałymi elementami układu klimaty-
zacji są w zależności od konstrukcji:
  filtr odwadniacz,

  zawór rozprężny,

  parownik,

 lub

  dysza dławiąca,

  parownik,

  zasobnik czynnika chłodniczego.

W pierwszym przypadku czynnik chłod-

niczy w postaci cieczy po opuszczeniu 

skraplacza przepływa do filtra odwadnia-

cza, gdzie następuje oczyszczenie cieczy 

i usunięcie wilgoci. Spełnia on również 

zadanie zapasowego zbiornika dla cie-

kłego czynnika chłodniczego, opusz-

czającego skraplacz. Następnie czynnik 

w postaci cieczy o wysokim ciśnieniu 

przepływa do zaworu rozprężnego, w 

którym następuje regulacja dopływu 

czynnika chłodniczego do parownika 

poprze obniżenie jego ciśnienia, a tym 

samym i temperatury, zapewniającej 

jego całkowite odparowanie w parow-

niku, który pełni funkcję typowego 

wymiennika ciepła. Przepływ chłodnego 

czynnika przez rurki parownika powodu-

je, że ciepło przechodzi z cieplejszego 

powietrza do chłodniejszego czynnika 

chłodniczego, efektem czego jest odpa-

rowanie ciepłego czynnika chłodniczego 

i zmiana stanu skupienia z cieczy i niskim 

ciśnieniu na parę o niskim ciśnieniu. 

Głównym zadaniem parownika jest więc 

odebranie jak największej ilości ciepła z 

wnętrza pojazdu. Czynnik chłodniczy po 

przejściu przez parownik jest parą o ni-

skim ciśnieniu i powraca z powrotem do 

sprężarki, skąd zaczyna się kolejny obieg 

czynnika chłodniczego w układzie.

Przy konstrukcji układu klimatyzacji z 

dyszą dławiącą, czynnik chłodniczy w po-

staci cieczy o wysokim ciśnieniu wpływa 

do dyszy dławiącej, która ogranicza prze-

pływ i redukuje jego ciśnienie. Przepływ 

czynnika przez dyszę uzależniony jest 

wyłącznie od pracy sprężarki, przerywa-

nej temperaturowym lub ciśnieniowym 

wyłącznikiem sprężarki. Czynnik chłod-

niczy w postaci cieczy o niskim ciśnieniu 

przepływa dalej do parownika, w którym 

tylko jego część zamieniona zostaje na 

parę, chłodząc przepływające przez pa-

rownik powietrze. Czynnik chłodniczy w 

postaci mieszanki cieczy i pary o niskim 

ciśnieniu przepływa dalej do zasobnika, 

który zabezpiecza układ przed wilgocią 

oraz pełni rolę zapasowego zbiornika na 

ciekły czynnik wypływający z parownika. 

Czynnik w postaci cieczy zbiera się na 

dnie zasobnika, natomiast sprężarka 

zasysa czynnik w postaci pary przez 

kalibrowaną rurkę powrotną. 

Konstrukcje układów klimatyzacji samo-
chodowych dzielą się na:
  manualne,

  z regulowaną temperaturą,

  automatyczne.

W manualnych układach klimatyzacji 

temperaturę, rozdział nawiewu powie-

trza i jego moc nastawia i reguluje się 

ręcznie poprzez włączanie i wyłączanie 

pracy sprężarki, a temperaturą we wnę-

trzu pojazdu steruje się poprzez dozo-

wanie do niego dopływu schłodzonego 

powietrza. 

W przypadku układów z regulowaną 

temperaturą zadana wartość tempe-

ratury utrzymywana jest na stałym 

poziomie przez układ. Rozdzielenie 

schłodzonego powietrza na poszcze-

gólne strefy wewnątrz pojazdu oraz siła 

nawiewu ustawiana jest ręcznie. Tryb 

pracy sprężarki regulowany jest przez 

elektroniczny sterownik. 

W układach klimatyzacji automatycz-

nych tzw. klimatronikach regulacja tem-

peratury wewnątrz pojazdu realizowana 

jest automatycznie na poziomie zadanej 

wartości, dzięki sygnałom dostarczonym 

do sterownika układu z wielu różnych 

czujników, które mierzą temperaturę w 

różnych miejscach wnętrza kabiny oraz 

otoczenia. System elektroniczny całko-

wicie reguluje zarówno temperaturę, 

jak również strumień i siłę dmuchawy w 

sposób zadany przez kierowcę. 

Układ klimatyzacji samochodowej jest jed-
nym z systemów pojazdu, który wymaga 
cyklicznej obsługi serwisowej. Zgodnie z 
zaleceniami producentów pojazdów ser-
wisowe czynności obsługowe powinny być 
wykonywane co rok, a w ostateczności raz 
na dwa lata. Tylko stosowanie się do tych 
zaleceń gwarantuje bezawaryjną pracę 
układu i zapobiega pojawianiu się poważ-
nych usterek. Konieczność stałej obsługi 
serwisowej układu klimatyzacji wynika z:

Automatyczna stacja serwisowa 
do obsługi układów klimatyzacji 
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  nieuniknionego ubytku czynnika 

chłodniczego, wynoszącego od 20 

do 110 g w roku przy w pełni spraw-

nym i szczelnym systemie, wynika-

jącego z porowatości elementów 

(przewodów) wykonanych z gumy 

oraz naturalnych mikro nieszczel-

ności układu, a niedostatek czynnika 

w układzie klimatyzacji wpływa nie-

stety negatywnie na jego wydajność 

pracy,

  naturalnego przenikania wody (w 

postaci pary wodnej) do czynni-

ka, powodującego jej krzepnięcie, 

umożliwiające tym samym prawi-

dłowy i niczym nie zakłócony obieg 

czynnika roboczego w układzie,

  procesu zanieczyszczenia (zwłaszcza 

w okresie letnim) powierzchni skra-

placza, zakłócającego strumień po-

wietrza i wywołującego tym samym 

przegrzewanie układu,

 zatkania rurki odprowadzającej skro-

pliny z parownika, powodującego 

zmniejszenie zdolności układu do 

usuwania wilgoci z powietrza, a w 

związku z tym powstawania nieprzy-

jemnych zapachów wydostających 

się z nawiewników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu układu kli-
matyzacji spowodowane mogą być przez:
  usterki instalacji elektrycznej,

  niedostateczną ilością czynnika w 

układzie,

  zatory w przepływie czynnika,

  uszkodzenie któregoś z podzespołów,

  obecność powietrza lub wilgoci w 

układzie,

  niedostateczne skraplanie.

Wszelkie niedomagania w pracy układu 
klimatyzacji objawiają się w praktyce 
poprzez: 
  pojawianie się lodu na podzespołach 

układu na skutek ograniczenia prze-

pływu czynnika chłodniczego,

  powstawanie nieprzyjemnych za-

pachów z nawiewów, wynikających 

z procesu tworzenia się bakterii i 

pleśni wokół odpływu skroplin,

 zaparowywanie szyb na skutek bra-

ku drożności rurki odprowadzającej 

skropliny z parownika,

  wyłączanie się układu na skutek 

zamarzania wilgoci zawartej w po-

wietrzu, powodującej blokowanie 

przepływu czynnika w układzie, 

świadczące o zapowietrzeniu układu.

W związku z koniecznością zapewnienia 
systemowi klimatyzacji należytych warun-
ków pracy konieczne jest poddawanie go 
cyklicznej obsłudze serwisowej w trakcie 
której niezbędne jest:
 zlokalizowanie ewentualnych nie-

szczelności,

 uzupełnienie czynnika chłodniczego,

 sprawdzenie drożności rurki odpro-

wadzającej skropliny z parownika,

 skontrolowanie pracy wentylatora 

skraplacza.

Lokalizację nieszczelności układu klima-

tyzacji można przeprowadzić:

 przy użyciu spienionego roztworu, 

poprzez nanoszenie go na miejsca 

potencjalnych wycieków czynnika i 

obserwacji powstających pęcherzy-

ków, świadczących o nieszczelności,

 z wykorzystaniem barwnika (kontra-

stu) dodawanego do czynnika chłod-

niczego w trakcie napełniania układu 

z użyciem odpowiedniego aplikato-

ra, umożliwiającego zastosowanie 

lampy emitującej promieniowanie 

ultrafioletowe, pozwalającej na ob-

serwację ewentualnych wycieków w 

postaci zabarwionych obszarów,

 z zastosowaniem elektronicznego 

detektora wycieków, sygnalizujące-

go obecność substancji chemicznych 

zawartych w czynniku chłodniczym 

w sposób świetlny i dźwiękowy w 

trakcie zbliżania końcówki sondy 

przyrządu do miejsc ewentualnych 

wycieków. 

Przy obsłudze układów klimatyzacji 

wskazane jest sprawdzenie wydajności 

układu, realizowane poprzez pomiar 

temperatury powietrza na wlocie i 

wylocie klimatyzatora oraz temperatur 

części metalowych na wyjściu i wejściu 

skraplacza z wykorzystaniem elektro-

nicznych termometrów z odpowiednimi 

sondami. Sprawnie działający system 

klimatyzacji powinien zapewniać otrzy-

manie wyników temperatur odpowiada-

jących danym fabrycznym producenta. 

W przypadku rozbieżności otrzymanych 

wyników temperaturowych wskazane 

jest przeprowadzenie pomiarów ciśnień 

roboczych w wysokociśnieniowej i ni-

skociśnieniowej części obiegu czynnika 

chłodniczego z użyciem manometrów 

podłączanych do złącz serwisowych. 

Dzięki uzyskanym wartościom ciśnień 

można uzyskać zdecydowane wska-

zówki dotyczące nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu układu. 

Przy prawidłowo funkcjonującym układzie 
klimatyzacji sezonowa obsługa układu 
sprowadza się do podłączenia do niego 
stacji serwisowej i przeprowadzenia pro-
cesu obsługowego czynnika chłodniczego 
składającego się z:
 sprawdzenia ciśnień czynnika chłod-

niczego w wysokociśnieniowej i 

niskociśnieniowej części układu,

 odessaniu zużytego czynnika chłod-

niczego,

 automatycznej regeneracji czynnika 

chłodniczego wraz z odseparowa-

niem zużytego oleju,

 osuszenia układu klimatyzacji po-

przez wytwarzanie podciśnienia,

 sprawdzeniu szczelności układu,

 napełnienia układu świeżym czynni-

kiem chłodniczym wraz z właściwą 

ilością oleju sprężarkowego.

Przy obsłudze samochodowych układów 
klimatyzacji stosowane są najczęściej w 
pełni zautomatyzowane stacje serwisowe, 
składające się z:
 wagi elektronicznej umożliwiającej 

odmierzenie ilości czynnika wpro-

wadzanego lub pobieranego z butli 

wewnętrznej,

 butli wewnętrznej na czynnik chłod-

niczy,

 elektronicznej pompy podciśnienio-

wej do odsysania czynnika z układów 

w pojazdach,

Standardem automatycznych stacji ser-
wisowych jest baza danych parametrów 
i wbudowana drukarka
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 zbiorników na świeży i zużyty olej,

 wagi elektronicznej do odmierzania 

ilości oleju odzyskiwanego i świeże-

go dodawanego do czynnika chłod-

niczego,

 termometrów i manometrów,

 dozownika oleju i środka barwiącego 

(kontrastu),

 zaworów wysokiego i niskiego ci-

śnienia na króćcach do przyłączenia 

odpowiednich węży,

 zespołu filtrów oddzielających olej i 

wodę podczas regeneracji czynnika 

chłodniczego,

 panelu sterującego, 

 przewodów elastycznych wyposażo-

nych w szybkozłącza i adaptery. 

Obecnie standardem przy obsłudze 

układów klimatyzacji samochodowych 

jest stosowanie w pełni automatycz-

nych stacji obsługowych. Wykonują 

one wszystkie czynności w zaprogra-

mowanym cyklu, bez uczestnictwa ob-

sługującego. Dzięki wbudowanej wadze 

do zbiornika oleju stacja automatyczna 

samoczynnie wprowadzi do obsługi-

wanego układu klimatyzacji wymaganą 

ilość oleju sprężarkowego. W tego 

typu stacjach wszystkie niezbędne w 

trakcie obsługi funkcje sterowane są 

elektrozaworami uruchamianymi przez 

mikroprocesor zgodnie z programem 

wybieranym ręcznie z poziomu pulpitu 

sterującego lub przywołanym z bazy 

danych zainstalowanej w urządzeniu. 

Na każdym etapie pracy automatycz-

nej stacji serwisowej na wyświetlaczu 

panelu sterującego wyświetlane są od-

powiednie komunikaty opisujące rodzaj 

aktualnie wykonywanej czynności oraz 

jej parametry, np., wartość ciśnienia, 

czas napełniania, wykonywania próżni, 

masa czynnika i oleju. W przypadku 

pojawienia się ewentualnych nieprawi-

dłowości w trakcie całego procesu (zbyt 

małej ilości czynnika w butli, braku oleju 

w zbiorniku, czy negatywnego wyniku 

testu szczelności) na wyświetlaczu 

pojawiają się odpowiednie komunikaty 

oraz emitowane są sygnały dźwiękowe, 

informujące obsługującego o zaistniałej 

sytuacji. 

Stacje serwisowe posiadają zainsta-

lowaną w urządzeniu bazę danych 

obsługowych parametrów układu kli-

matyzacji eksploatowanych na rynku 

pojazdów. Posiadają one informacje o 

ilości czynnika i oleju, jaką należy po-

dać do obsługiwanego w danej chwili 

pojazdu. Po wyborze z poziomu menu 

urządzenia marki, modelu i wersji pojaz-

du, stacja automatyczna zaprogramuje 

i przeprowadzi od początku do końca 

cały proces obsługi układu klimatyzacji 

w samochodzie. 

Standardem w automatycznych stacjach 

serwisowych jest również wbudowana 

drukarka, umożliwiająca wydruk proto-

kołu z wykonanej usługi. Po wprowa-

dzeniu przez obsługującego z panelu 

sterowania danych pojazdu i daty wyko-

nywania czynności serwisowej zostaną 

one przedstawione na wydruku wraz 

z informacjami technicznymi z prze-

prowadzonego procesu (ilości czynnika 

i oleju odebranego z układu oraz po-

nownie podanymi, czasie wytwarzanej 

próżni itp.).

Marka Cromax® opracowała dwa nowe, aplikowane bez-

pośrednio na metalowe podłoża podkłady nawierzch-

niowe - NS2602 i NS2607. Umożliwią one skrócenie 

czasu naprawy lakierniczej samochodów osobowych, 

jak również zapewniają szybką i łatwą aplikację oraz 

ulepszony wygląd powłoki. Te niewymagające szlifowa-

nia, niskoemisyjne podkłady nawierzchniowe 2K zapro-

jektowano, by zwiększały przepustowość lakierni.

Dostępne w dwóch kolorach: białym (NS2602) i czar-

nym (NS2607) stanowią część systemu ValueShade® 

marki Cromax®. Zmieszane tworzą odcienie szarości, 

dopasowane do każdego koloru lakieru nawierzchnio-

wego. Dzięki optymalnemu odcieniu szarości podkładu 

lakiernia możę zmniejszyć zużycie lakieru oraz skrócić 

czas pracy, co owocuje zwiększoną wydajnością i zy-

skownością lakierni.

Podkłady nawierzchniowe NS2602 i NS2607 charakte-

ryzuje uniwersalność zastosowania. Można je stosować 

jako wypełniacz mokro-na-mokro lub do szlifowania 

(suszenie w kabinie lub na powietrzu).

Marcin Raczkowski, Koordynator techniczny 

marki Cromax® powiedział: „Nowe podkłady 

nawierzchniowe NS2602/NS2607 wykazują 

doskonałą przyczepność i dobre właściwości 

antykorozyjne. Idealnie nadają się do lakie-

rowania różnych podłoży, np. stal, aluminium, 

stal galwaniczna, nieprzeszlifowana powłoka 

kataforetyczna. Co więcej, zastosowanie 

dodatku do tworzyw sztucznych AZ9600 

sprawia, że NS2602 i NS2607 są tak samo sku-

teczne na zewnętrznych elementach pojazdu 

wykonanych z tworzyw sztucznych”.

Wydajne, niewymagające szlifowania 
podkłady Cromax®
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PASTA POLERSKA SEA-LINE® S0 – w nowej większej pojemności 

4,5 kg.  Większe opakowanie to niższa cena jednostkowa.  Pa-

sta polerska S0 przeznaczona jest dla profesjonalistów - firm 

produkujących formy i wyroby gdzie zewnętrzną warstwą 

jest żelkot lub przemysłowy lakier nawierzchniowy o wysokim 

stopniu twardości. 

WEŁNA SEA-LINE® BRAYT DO ŻELKOTU (biała) - wełna polerska 

wykonana w 100% z naturalnej wełny owczej. Doskonale 

nadaje się do usuwania zmatowień i zarysowań na dużych 

powierzchniach. Idealne narzędzie do polerowania żelkotów 

narzędziowych, żelkotów i lakierów PU.  Średnica aplikatora 

- 200 mm, mocowanie na rzep do tarczy O 150 mm.

WEŁNA SEA-LINE® BRAYT DO 
ŻELKOTU (biała) - dwustronna 

wełna polerska wykonana 

w 100% z naturalnej wełny 

owczej. Doskonale nadaje 

się do usuwania zmatowień i 

zarysowań na dużych powierzchniach. Idealne narzędzie do 

polerowania żelkotów narzędziowych, żelkotów i lakierów PU.  

Średnica aplikatora - 220 mm, dostarczany w komplecie z ada-

pterem mocującym do maszyny polerskiej.

KULA POLERSKA SEA-LINE® 
BRAYT przeznaczona do pole-

rowania miejsc trudnodostęp-

nych, narożników, krawędzi, 

itp. Wykonana w 100% z natu-

ralnej wełny owczej. Doskonale 

nadaje się do usuwania zmatowień i zarysowań na dużych 

powierzchniach. Idealne narzędzie do polerowania żelkotów 

narzędziowych, żelkotów i lakierów PU.  Średnica 80 mm, do-

starczany w komplecie z adapterem mocującym.

Linia Sea-Line została wzbo-
gacona o narzędzia do ręcznej 
aplikacji farb.

PĘDZEL SEA-LINE® PROFESSIO-
NAL – Szczególnie polecany 

do farb nawierzchniowych

Specjalistyczny pędzel do lakierów i emalii poliuretanowych 

oraz żelkotów. Komputerowo formowane włókno KONEX 

o długości 51mm o odpowiedniej twardości w połączeniu 

z najwyższej jakości farbami nawierzchniowymi gwarantuje 

uzyskanie odpowiedniej rozlewności materiałów lakierniczych. 

Idealna grubość pędzla (8 mm) ułatwia aplikację odpowiedniej 

ilości materiałów lakierniczych dla 1 warstwy powłoki

PĘDZEL SEA-LINE® o grubości 

12 mm to idealne narzędzie 

do aplikacji podkładów epok-

sydowych oraz antyfoulingu. 

Dostępny jest w szerokościach 

30, 50 i 70 mm. Pędzel może 

być również stosowany do 

aplikacji lakierów i emalii poliuretanowych. Mieszanina włosia 

z  naturalnej szczeciny z włóknami temperowanymi PET (50/

50%), to połączenie odpowiedniej chłonności materiału i łatwej 

aplikacji odpowiednich grubości warstw powłok lakierniczych. 

Konstrukcja ocynkowanej skuwki w połączeniu z odpornym na 

rozcieńczalniki klejem zapobiega utracie włosów.

WAŁEK SEA-LINE®  Wykonany z najwyższej jakości naturalnego 

materiału owczego (100%) o runie długości 4mm to perfek-

cyjne narzędzie do aplikacji lakierów i emalii poliuretanowych, 

podkładów epoksydowych oraz antyfoulingu. Jednostronne 

obłe wykończenie z unikatowym zgrzanym szwem pozwala 

operować w trudnych i niedostępnych miejscach. Wałek o 

szerokości 150 mm i grubości 35 mm to idealne narzędzie do 

aplikacji farb na dużych powierzchniach jak burty oraz dno.

MIESZADŁO DO FARB SEA-LINE® 

Wyprofilowana drewniana 

szpatułka ułatwiająca miesza-

nie farb jedno i dwukompo-

nentowych.

NOWOŚCI 2015 SEA-LINE®

R E K L A M A

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
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

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  
tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja w bibliotece 
Lakiernika
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Jakiś czas temu dzwoni telefon. Na wyświetlaczu pojawia się zna-

jome hasło Michał Ani Mru Mru. Uśmiech przykleja się do twarzy 

na samą myśl o tym, że jeden z najlepszych polskich kabareciarzy 

będzie chciał pewnie malować swój kolejny motocykl. I tak też się 

stało. W tym samym niemalże czasie dzwoni również miła Pani 

wypytując się o malowanie kasku „... jak odbywa się proces przy-

gotowania projektu, co trzeba dostarczyć, ile to kosztuje itp., itd.” 

Na końcu rozmowy Pani stwierdza, że wszystko jej odpowiada i 

oznajmia, że dzwoni z klubu Supercar Club należącego do Krzysz-

tofa Hołowczyca. No i jak tu się nie cieszyć. Zastanawiam się przez 

moment czy mamy dziś dzień na VIP’y. Najpierw Michał Wójcik 

słynny „Tofik”, teraz Krzysztof Hołowczyc, kto następny ;) Rozmo-

wa stanęła na tym, że kask zostanie dostarczony niezwłocznie.

Długo nie trzeba było czekać, następnego dnia rano do firmy za-

witał kurier z ładnie zapakowanym kaskiem rajdowym firmy OMP. 

Kask oczywiście z homologacją 

przeznaczony do profesjonalnego 

użytku. Jak by mogło być inaczej.

Ledwo kask ujrzał światło dzienne 

jak już chłopcy w firmie go zdążyli 

rozłożyć na czynniki pierwsze. 

Szyba, uszczelki, wloty powietrza. 

Wszystko to co nie może być po-

malowane zdjęliśmy pozostawiając 

skorupę gotową do malowania.

Pierwszym etapem po przematowaniu skorupy kasku było 

nałożenie odpowiednio przygotowanego koloru. Kolor stwo-

rzyłem sam miksując kilka rodzajów komponentów perłowych 

z linii PPG. Wielkim ułatwieniem w pracy w studiu jest fakt, iż 

posiadamy własne mieszalniki jako autoryzowany dystrybutor 

marki PPG. Pozwala to na swobodne kombinacje kolorystycz-

ne, skrócenie czasu przeznaczonego na dobór koloru i przede 

wszystkim możliwość eksperymentowania z kolorami.

Gdy żółto pomarańczowa baza wyschła na tyle żeby z nią dalej 

pracować nadszedł czas na wyklejanie pierwszych elementów 

wzoru.  Jako że przewodnim motywem tego projektu jest logo 

klubowe Supercar Club przedstawiające schemat przełożeń bie-

gów w autach sportowych, postanowiłem w centralnym punkcie 

kasku umieścić taki wzór, wokół którego wszystko będzie się dzia-

Kask dla Hołka

zaprasza na 9-12.04.2015     MTP HALA NR 4
MOTOR SHOW, POZNAŃ
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System polerski BRAYT

ło. Użyłem w tym celu 3mm taśmy elastycznej oraz służącej do 

maskowania papierowej taśmy firmy 3M, która idealnie układa się 

do nierównej powierzchni kasku.

Mając wszystko przygotowane do malowania pozostało zalać 

kubek pistoletu najczarniejszą czernią oferowaną przez PPG 

Deltron i malować. Do malowania używam mini pistoletu firmy 

Iwata, według mnie niedoścignionego lidera w branży pistole-

tów i aerografów spełniających najwyższe oczekiwania profe-

sjonalistów. Ponownie gdy baza odpowiednio odparuje można 

zabierać się za usuwanie maskowania z kasku. Po usunięciu 

całej taśmy przyszedł czas na wyklejenie kolejnego elementu 

graficznego.

Na potylicy kasku znalazł się as pik symbolizującej zwycięzcę, 

najlepszego z najlepszych. W projektach, które przygotowuję 

często tego typu elementami graficznymi przemycam jakieś 

sugestie, głębsze myśli. Projekt powinien być efektowny wizual-

nie ale równie ważne jest to by można było go przypisywać do 

jego właściciela, by po części obrazował jego cechy, upodobania 

czy charakter. As pik został naklejony na czarną powierzchnię, 

po tym jak wcześniej wyciąłem go ploterem w folii. Folia tak 

jak wcześniej ma służyć zabezpieczeniu powierzchni, której nie 

chcę malować. W tym przypadku ornament pika miał być czar-

ny a reszta karty biała. Po pomalowaniu białą bazą i usunięciu 

folii otrzymujemy pożądany efekt.

Następnym krokiem było namalowanie efektu nieco przypomi-

nającego strukturę karbonu. Posłużył temu wcześniej przygoto-

wany pasek folii naklejany jeden przy drugim a następnie poma-

lowany srebrem. Po usunięciu pasków foliowych otrzymałem 

oczekiwany efekt wizualny. Jak już zająłem się wyklejankami to 

od razu na szczycie kasku wrzuciłem kilka logotypów należących 

do sportowych marek samochodów. Wybór konkretnych z nich 

nie był przypadkowy. Wszystkie te samochody są w posiadaniu 

klubu Krzysztofa Hołowczyca. Uiszczając odpowiednią opłatę 

możecie skosztować przyjemności jazdy Porsche, Lamborghini 

czy na przykład Ferrari

Malując logotypy i inne detale musiałem pamiętać o tym, by 

kolory do siebie idealnie pasowały. Zakładając, że grafika ma 

tworzyć spójną całość należy bardzo przemyślanie dobierać 

tonację, nasycenie barw, kontrastowość. Przyznaję, że bardzo 

pomocna w tym celu jest szeroka gama produktów PPG, nie-

zmiernie ułatwiająca profesjonalną pracę. Oczywiście farba to 

nie wszystko, trzeba też mieć „to coś”, żeby wiedzieć co z czym 

połączyć i osiągnąć zamierzony efekt końcowy.

Zwieńczeniem pracy nad tym projektem było umieszczenie 

mojego firmowego logotypu na tylnej części kasku no i oczy-

wiście lakierowanie całości lakierem bezbarwnym. Znakomicie 

sprawdził się tu lakier D880 wraz z utwardzaczem D841. Wysoki 

połysk, łatwość aplikacji i polerowania a po kilku dniach bardzo 

duża odporność na zarysowania.

Tak też zakończyła się przygoda z kolejnym z projektów zreali-

zowanych w moim studiu aerografu. Już pracuję nad kolejnymi 

ale o tym w następnych artykułach.

Piotr Parczewski
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CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU.
Przedmiotem prowadzonych prac była żaglówka otwarto-po-

kładowa Gruben Sprint Sport, o długości 470 cm i szerokości 

180 cm, o kadłubie wykonanym z białego laminatu LPS wypro-

dukowana w połowie lat 90-tych. Jesienią 2012 roku stałem 

się jej kolejnym właścicielem. Zimą na przełomie 2012 i 2013 

roku dokonano prac renowacyjnych polegających na zeszli-

fowaniu kilku starych warstw farby antyporostowej. Przy tej 

okazji zostało wykrytych kilkadziesiąt ognisk osmozy (średnicy 

od 1 do 8 cm). Zostały one usunięte, ubytki zaszpachlowane, a 

całość pokryta warstwą topkotu. Nie zdążono, przed wodowa-

niem, pokryć kadłuba farbą antyporostową, co zostało zrobio-

ne po upływie ~2 miesięcy (maj, czerwiec), podczas których 

łódka pływała i cumowała przy boi na Jeziorze Rożnowskim. W 

czerwcu 2013 roku oczyściłem kadłub, na którym zauważyłem 

niewielkie pęcherze z wyciekającym żółtym płynem o zapachu 

octu – osmoza. Nie chcąc tracić sezonu postanowiłem prze-

prowadzić poważne prace remontowe jesienią i wiosną. Do-

raźnie pomalowałem kadłub farbą antyporostową.

Przedstawiam proces renowacji kadłuba pomiędzy jesienią 

2013 i wiosną 2014 roku:

Wszystkie prace były wykonane na łące w lesie pod prowizo-

rycznym zadaszeniem z plandeki. 

1. USUWANIE WARSTW FARBY, CZYSZCZENIE OGNISK OSMOZY
Pierwszym etapem było usunięcie warstwy farby anty-poro-

stowej, za pomocą szlifierki rotacyjnej z papierem ściernym o 

grubości 120. Polecałbym jednak grubszy, np. 80 – konsystencja 

zeszlifowanej farby, woskowo-gumowa, powodowała, że papier 

szybko się zapychał i często trzeba było wymieniać nakładki.

Następną warstwą był topkot, konieczny do usunięcia, „ponie-

waż (..) zawiera w sobie parafinę, która podczas utwardzania 

zostaje „wypchnięta” na powierzchnię pozostawiając jednak po 

sobie mikro kanaliki, którymi następuje dyfuzja wody do LPS”*.

Odsłonięcie oryginalnej warstwy LPS i ściągnięcie ~1/3 jej gru-

bości pokazało jak duży jest problem (Zdjęcie 2). Pęcherze wy-

stępowały głownie dookoła szpachlowanych wcześniej ubyt-

ków, w miejscach łączenia szpachli z oryginalnym laminatem, 

ale również było sporo nowych ognisk osmozy. Łącznie ok. 70 

ognisk. Dużym problemem, który wskazał mi p. Sławomir, było 

zastosowanie szpachlówki poliestrowej, która chłonie wodę 

jak gąbka, co by tłumaczyło jej miękkość (Zdjęcie 3). Wszyst-

kie, za wyjątkiem jednego, pęcherze występowały na obszarze 

pokrywającym się z obszarem zanurzenia łódki bez obciążenia. 

Tylko jeden znalazł się w dość dziwnym miejscu, bo w znacznej 

odległości od linii wodnej.

Usuwanie osmozy, czyli przygotowania 
do przygody
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Pisząc pęcherze stosuję uproszczenie. Większość ognisk 

osmozy, to były małe, nieco ciemniejsze punkty, plamki wi-

doczne na białym laminacie, które po naciśnięciu uginały się, a 

po przedziurawieniu zazwyczaj wydzielały octowy płyn. Praw-

dopodobnie stały by się pęcherzami w przyszłości.

Do usuwania pęcherzy wybrałem ostre dłuto stolarski płaskie. 

Doskonale służyło zarówno do badania (naciskania i dziurawie-

nia) odbarwionych punktów, jak i wycinania uszkodzonego la-

minatu, prawie jak wycinanie „oczek” z ziemniaków czy jabłek. 

Istotnym działaniem, na jakie zwróciłem uwagę, było – zaraz 

po wycięciu laminatu – naciskanie dłutem krawędzi ubytku, 

w celu sprawdzenia czy odspojenie nie ma większego zasięgu 

niż ubytek. Widać było, że warstwa włókna się minimalnie po-

rusza, albo wycieka z niej minimalna ilość płynu. Nie potrzeba 

było szkła powiększającego, wystarczyło dobrze się przyjrzeć 

i ewentualnie wyciąć większą powierzchnię. Inne narzędzia, 

które brałem pod uwagę, a które się nie sprawdziły to wiertła 

różnych rozmiarów i kamienie szlifujące do wkrętarki czy mi-

kro szlifierki (Zdjęcie 4).

Do wygładzenia krawędzi ubytku zastosowałem mikro szlifier-

kę z owalnym kamieniem – papier ścierny również się nadaje.

2. SZPACHLOWANIE
Oczyszczony z ognisk osmozy kadłub, został pozostawiony na 

zimę pod namiotem w celu osuszenia laminatu – podstawa do 

walki z osmozą. Raz na kilka tygodni był przemywany ciepłą 

wodą, w celu usunięcia chemikaliów pozostałych po osmozie. W 

połowie kwietnia rozpoczęty został kolejny etap – szpachlowa-

nie. Przed położeniem szpachli, powierzchnie należało zmieść, 

przemyć i odtłuścić odpowiednim środkiem – w tym przypadku 

był to Cleaner marki Sea-Line. Kolejnym etapem było zagrun-

towanie laminatu podkładem epoksydowym Ligthprimer GFK 

(posłużył jako warstwa ochronna, zapobiegająca zeszlifowaniu 

laminatu podczas szlifowania szpachli). Taśmą malarską oddzie-

lona została część kadłuba niepodlegającą renowacji. Należy 

pamiętać, żeby ściągnąć taśmę tuż po pomalowaniu danej war-

stwy. Po zaschnięciu, lakier może odpryskiwać przy ściąganiu 

taśmy. Farba łatwo się nakłada wałkiem welurowym, może cięż-

ko osiągnąć równomierną warstwę, ale na tym etapie nie ma 

to większego znaczenia. Wydajność pokrywała się mniej więcej 

z danymi technicznymi. Po wyschnięciu podkładu przyszedł 

czas na szpachlę. Jak wcześniej wspomniałem jedynym rozwią-

zaniem jest szpachla epoksydowa (poliestrowa nie wchodzi w 

grę). W tej sytuacji została użyta Szpachla Epoksydowa Lekka 

Sea-Line w kolorze szarym. Miesza się dobrze, ma wystarczająco 

długi czas życia (czas w jakim zaczyna się utwardzać), natomiast 

konsystencja wymaga wprawy w nakładaniu. Nie udało się przy 

pierwszej warstwie tak wyprowadzić szpachli, żeby nie było ko-

nieczności nakładania kolejnej warstwy. Szpachla utwardziła się 

w kilka dni, bo temperatura wahała się od 7-22 stopni w ciągu 

doby. Po utwardzeniu łatwo się szlifowało papierem 120-180. 

Druga warstwa utwardziła się szybciej, szlifowanie ubytków 

wykończone zostało papierem 180, a całego kadłuba 240, jako 

przygotowanie do kolejnej warstwy (zdjęcie 5).

3. POLEROWANIE
W międzyczasie, czekając na utwardzenie szpachli, oczyściliśmy 

burty Mleczkiem Polerskim Brayt S2 Marine szybko osiągając 

połysk. Użyta została szlifierka rotacyjna z filcową nakładką. 

Następnie za pomocą płynu zmywająco-zabezpieczającego 

Brayt S3 Marine zabezpieczone zostały burty (zdjęcie 6).

4. PODKŁAD ANTY-OSMOTYCZNY
Kolejna warstwa, to Podkład epoksydowy antyosmotyczny 

HS Sea-Line. Jest bardzo gęsta, trzeba się przyzwyczaić do jej 



st
r.6

4
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.65

postaci i nauczyć nakładania równych warstw wałkiem (Zdjęcie 

7). Przy trzech warstwach powinno się udać. Na pewno osoby 

bardziej wprawione osiągnęłyby lepszy efekt, ale jak na pierw-

szy kontakt z tego typu pracami efekt końcowy był bardzo 

zadowalający. W dużej mierze dzięki farbie, która nie ścieka 

tak łatwo i dobrze się rozlewa tworząc równomierną warstwę. 

Należy pamiętać, aby ruchy wałkiem były pewne, długie i do-

kładne, żeby nie wałkować tego samego miejsca po kilka razy. 

Ważne jest dobre oświetlenie, którego nam zabrakło, pozwa-

lające dostrzec niepomalowane miejsca, zwłaszcza przy kolej-

nych warstwach, kiedy poprzednia warstwa zlewa się z nową. 

Jedyny problem jaki napotkaliśmy, to kiepska taśma malarska, 

pod którą podciekała farba tworząc niezbyt estetyczne zacie-

ki, zamiast idealnej linii. 

Przy kolejnych warstwach zacieki zostały zniwelowane w miarę 

możliwości. Innym mankamentem były przyklejające się do 

świeżej farby owady, które były zapewne przyciągane przez 

zapach farby. Po wyschnięciu wszystkich warstw, podkład 

stworzył dość grubą warstwę, która zdaje się być solidna. 

Jeżeli chodzi o wydajność, to mam wrażenie, że parametry 

na opakowaniu są przesadzone i udało nam się uzyskać 

prawie dwa razy większą powierzchnię naprawdę nie żałując 

farby! Polecam zatem zrobić połowę zamierzonej dawki. Za-

wsze można dorobić, a szkoda marnować. Kolor szary tego 

podkładu Sea-Line jest bardzo szary, w razie gdyby to kogoś 

interesowało.

5. FARBA ANTY-POROSTOWA
Po wyschnięciu podkładu przyszedł czas na samopolerującą 

farbę antyporostową Sea-Line, kolor szary (ze względu na 

zawarte w niej stałe cząstki bardzo lekko wpada w fioleto-

wy). Przed położeniem tej warstwy zalecane jest (i słusznie) 

pomalowanie kadłuba, wcześniej już używanym podkładem 

Lightprimer GFK. Zapobiegnie zeszlifowaniu podkładu anty-

osmotycznego przy przyszłym ściąganiu warstwy anty-po-

rostowej oraz pomaga w nakładaniu farby antyporostowej. 

Konsystencja farby jest bardzo rzadka, wodnista, trzeba więc 

ostrożnie nakładać wałkiem, żeby nie powstały zacieki. Łatwo 

się rozprowadza i szybko wysycha. Czy jest skuteczna, zoba-

czymy po sezonie (Zdjęcie 8).

6. PODSUMOWANIE
Nie mając żadnego doświadczenia w lakiernictwie czy remon-

cie łodzi tym bardziej, w dwie osoby, bez garażu – na polanie 

w lesie, byliśmy w stanie wyremontować łódkę. Wystarczy 

mieć zwykłą smykałkę i umiejętność obsługi podstawowych 

narzędzi, a z pomocą przedstawiciela producenta Sea-line 

oraz gamą ich produktów można osiągnąć fantastyczny efekt. 

Polecam jednak pracę w ogrzewanym garażu! (Zdjęcie 9)

Sea-Line
Dziękujemy Panu Jakubowi za przekazane materiały
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dr Łukasz Gładysiak

Przez kilkanaście dni grupa uczniów z kołobrzeskiego 

Zespołu Szkół Nr 2 konstruowała unikatowy model 

samochodu. Volkswagen Golf II, który zbudowali w 

jednym z garaży to pełnowymiarowa replika wykonana 

z... odpadów.

Kilka tysięcy drobnych elementów, plastykowe zaciski, 

siatka przemysłowa, metalowy stelaż a przede wszyst-

kim olbrzymia dawka pomysłowości. To wszystko 

sprawiło, że Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzy-

woustego przy ul. Piastowskiej w Kołobrzegu zyskał 

nową, jedyną tego rodzaju w Polsce wizytówkę. Jak 

mówi inicjatorka przedsięwzięcia, nauczycielka języka 

niemieckiego, Dominika Pfeif, oprócz wielogodzinnej 

zabawy i pasji tworzenia młodzież przekonuje, że z 

przedmiotów pozornie bezużytecznych może powstać 

coś interesującego.

Pomysł budowy proekologicznej konstrukcji narodził 

się w czasie tegorocznej wycieczki wakacyjnej do 

Włoch i wizyty w Muzeum Leonarda da Vinci w Medio-

lanie. – Moją uwagę przykuł tam manekin wykonany 

metodą tzw. upcyklingu, czyli ponownego wykorzy-

stania produktów wcześniej przetworzonych – mówi 

Dominika Pfeif. Ideę szybko przeniosła na grunt 

kołobrzeski, znajdując sojusznika między innymi w 

propagatorce przyjaznego dla środowiska stylu życia, 

Katarzynie Koperkiewicz. W błyskawicznym czasie sta-

ła się ona dobrym duchem przedsięwzięcia i motorem 

jego dalszej realizacji.

Kłopot dotyczący tego, jaką proekologiczną instala-

cję stworzyć rozwiali już sami uczniowie popularnej, 

kołobrzeskiej „Piastowskiej”. – Zrobiliśmy szybkie gło-

sowanie. Rzecz jasna padło na samochód, z marką też 

Upcyklingowy Golf II z Kołobrzegu
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nie było większego problemu – niemal od razu zapro-

ponowaliśmy Volkswagena. Model? To jasne – jedyny, 

kultowy – Golf – informuje Krzysztof Domański, uczeń 

III klasy mechanicznej ZS Nr 2. Ostatecznie wybrano 

drugą generację słynnej osobówki; zaważyła prostota 

konstrukcji oraz fakt, że wielu uczniów miała z nim 

styczność.

Kolejny etap prac stanowiło wyłonienie właściwego 

zespołu konstruktorów. Choć w akcję zbierania zuży-

tych zabawek, które posłużyły za tworzywo karoserii, 

przez 3 miesiące zaangażowana była niemal cała szko-

ła, skład brygady budującej pojazd zamknął się w 13 

osobach. Większość stanowili przyszli mechanicy, ale 

nie brakowało też przedstawicieli innych zawód, w tym 

dwóch dziewcząt, przyszłych cukierniczek.

Z pomocą budowniczym przyszedł także Troton. Za 

sprawą firmy uczniowie otrzymali materiał, z którego 

powstała kratownica samochodu. W budowę stelaża za-

angażował się również koncern Volkswagen Group. Jak 

w oficjalnym komunikacie poinformował PR Manager 

tego producenta samochodów, Tomasz Tender, pomysł 

kołobrzeżan wpisał się w ekologiczną ideę „Think Blue”. 

Kołobrzeski Golf II to pierwszy w naszym kraju przy-

kład wykorzystania zużytych zabawek do budowy 

przypominającej o ochronie środowiska instalacji. Do 

tej pory jako tworzywo w działaniach upcyklingowych 

wykorzystywano głównie aluminiowe puszki.
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Replika armaty polowej wz. 1902/26 po zakończeniu prac w maju 2013 r.

Chociaż mówiąc o renowacji lub budowie 
replik historycznego sprzętu wojskowego 
najczęściej przychodzą na myśl czołgi czy 
samochody, w Polsce coraz większą popu-
larnością cieszy się artyleria. „Bóg wojny” 
jak mawiano o niej już w czasach nowożyt-
nych swe bardzo ciekawe oblicze objawił w 
Poznaniu, gdzie w trakcie trwającego 2 lata 
projektu od podstaw zbudowano replikę 
słynnej armaty polowej wz. 1902/26.

- Mówi się, że trzy najpiękniejsze widoki 

na świecie to kobieta w tańcu, żaglowiec 

na wietrze i koń w galopie. Jest jednak 

coś, co przyćmiewa te zjawiska… To 

galopujący działon artylerii konnej – czy-

tamy w oficjalnej witrynie poznańskiego 

Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Hi-

storycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. 

To właśnie członkowie tej, istniejącej 

od 2008 r. organizacji zdecydowali 

się uruchomić niemający w zasadzie 

precedensu w naszym kraju „Projekt 

Armata”. Jego celem stała się budowa 

profesjonalnej, użytkowej repliki działa 

75 mm wz. 1902/26, czyli popularnej 

„Putiłówki”, w którą podczas kampanii 

wrześniowej uzbrojone były pododdziały 

artylerii konnej Wojska Polskiego.

By móc przystąpić 

do realizacji po-

mysłu, pasjonaci 

zmuszeni byli działać 

dwutorowo. Z jednej 

strony, korzystając 

ze wsparcia życzli-

wych kolekcjonerów 

i miłośników mili-

tariów rozpoczęto 

gromadzenie doku-

mentacji oraz pierw-

szych, oryginalnych 

elementów wspo-

mnianej broni, na 

podstawie których 

zaczęto opracowywać szczegóły repliki; z 

drugiej przystąpili do gromadzenia środ-

ków finansowych na budowę. Jak infor-

muje twórca działa, właściciel Handmet 

Military w Gostyniu – Sławomir Handke, 

koszt wyprodukowania repliki wyniósł 

w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

– Zadanie było dokładnie sprecyzowane: 

armata miała być wierną kopią oryginału. 

Poza tym należało przygotować ją w taki 

sposób, by po odpowiednim uzbrojeniu 

przez przeszkolonego pirotechnika, ist-

niała możliwość oddanie imitacji strzału 

– zdradza „Lakiernikowi”. Fundusze po-

zyskano między innymi dzięki sprzedaży 

cegiełek o wartości 20 zł. Wsparcia po-

znańskim rekonstruktorom udzieliły oso-

by prywatne i instytucje z całego kraju.

Gromadzenie artefaktów związanych 

z „Prawosławną”, bo tak najczęściej, w 

związku z rosyjskim rodowodem nazywali 

armatę wz. 1902/26 polscy żołnierze roz-

począł się na początku 2012 r. Następnie 

przyszedł czas na przygotowanie szczegó-

łowego projektu. Jak informują członkowie 

Stowarzyszenia, plan wykreślony został na 

podstawie pomiarów oryginalnego, car-

skiego działa wz. 1902, czyli pierwowzoru 

tworzonej armaty. Całość prac meryto-

ryczno-koncepcyjnych zwieńczył kilkumie-

sięczny proces właściwej budowy. 

„Prawosławna” w barwach DAK-u
dr Łukasz Gładysiak

Fotografia wykonana pod koniec lutego 2013 r. W tym czasie bryła działa 
była gotowa, należało jeszcze uzupełnić detale.
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W marcu 2012 r. powstały pierwsze ele-

menty armaty: osłona chroniąca obsługę 

przed ogniem z broni małokalibrowej, 

składająca się z płyty przedniej i dwóch 

płyt środkowych, podzespoły lemieszy-

ogonów lawety, półosie kół oraz wyko-

nane z drewna same koła. Bryła repliki 

zaprezentowana została po raz pierwszy 

pod koniec lutego roku następnego. – Do 

tego momentu działo praktycznie nabra-

ło właściwego kształtu. Dalszy etap re-

alizacji projektu polegał na uzupełnieniu 

detali: uzupełnienie skrzyń czy konstruk-

cja podstawy celownika-kątomierza – za-

znacza nasz rozmówca. Pewnego rodzaju 

kłopot techniczny stanowiło wykonanie 

samego lemiesza. Do czasów współcze-

snych nie zachował się niestety żaden 

jego egzemplarz w wersji użytkowanej 

w czasach II Rzeczpospolitej. Z pomocą 

przyszli miłośnicy przedwojennej broni 

i barwy oraz historycy. Przeprowadzono 

między innymi żmudną acz pouczającą 

analizę fotografii archiwalnych.

Równolegle do budowy części właści-

wej repliki członkowie SGRH 7. DAK 

uzupełniali wyposażenie dodatkowe. Na 

przestrzeni 2 lat udało się zebrać po-

kaźną kolekcję oryginalnych elementów 

nie tylko samej armaty, ale też jaszcza 

amunicyjnego tzw. typu włoskiego. 

Ewidentnymi „białymi krukami” są 

pozyskana w 2013 r. nastawnica arty-

leryjska wz. 1897, sygnowany klucz do 

armat, czy łuski amunicji stosowanej w 

„Prawosławnej”. Wszystkie te elementy, 

po gruntownej renowacji, trafiły w ręce 

rekonstruktorów-artylerzystów. 

Prapremiera wykonanej w gostyńskich 

warsztatach Handmet Military działa 

miała miejsce w maju 2013 r. podczas 

zorganizowanej przez Muzeum Oręża 

Polskiego „Parady zwycięstwa” w Ko-

łobrzegu (w rocznicowym przejeździe 

historycznych pojazdów ulicami miasta 

uczestniczył skądinąd także opisywany 

na łamach „Lakiernika”, brytyjski samo-

chód pancerny Daimler Dingo). Podzi-

wiać je można było na terenie Reduty 

Solnej. W formie ostatecznej armata 

pomalowana została kolorem polskiego 

khaki, czyli standardową barwą używaną 

w drugiej połowie lat trzydziestych w 

siłach zbrojnych naszego kraju. Kolejny 

raz, już w asyście umundurowanej i 

w pełni wyekwipowanej obsługi, „Pra-

wosławna” zaprezentowana została w 

czasie Święta 1. Batalionu Pancernego 

oraz dorocznych Dni Otwartych Koszar 

na terenie Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych w Poznaniu, 1 czerwca 2013 

r. Premiera działa zbiegła się tam między 

innymi z pokazem wyremontowanego 

czołgu M4 Sherman Firefly, który osta-

tecznie trafił do kolekcji Muzeum II woj-

ny światowej w Gdańsku. W lipcu replika 

strzelała w czasie zlotu grup rekonstruk-

cyjnych i historycznych pojazdów woj-

skowych „Strefa Militarna” w Podrzeczu 

pod Gostyniem. Od tamtego czasu, stale 

wzbogacana o detale osprzętu stanowi 

perłę w zbiorach SGRH 7. DAK.

Armata polowa 75 mm wz. 1902/26 

stanowiła polską modyfikację działa 

używanego od początku XX w. w armii 

Cesarstwa Rosyjskiego (armata 76,2 mm 

wz. 1902 od producenta – petersbur-

skich Zakładów Putiłowa zwana też „Pu-

tiłówką”). Po odzyskaniu przez nasz kraj 

niepodległości jej pierwowzór doskonale 

sprawdził się w czasie wojny z bolsze-

wikami. W połowie lat dwudziestych, w 

związku z przyjęciem przez polską artyle-

rię amunicji wzoru francuskiego, zakłady 

w Starachowicach przeprowadziły proces 

jej przekalibrowania. Poza tym zmoder-

nizowano lemiesz oraz piasty kół nadając 

tej broni całkowicie rodzimego charakte-

ru. W momencie rozpoczęcia niemieckiej 

agresji 1 września 1939 r. w arsenale 

Wojska Polskiego znajdowało się 514 

egzemplarzy tego typu oręża z czego 

ok. 400 w bezpośredniej wersji 1902/26. 

Przyporządkowane były przede wszyst-

kim 11 dywizjonom artylerii konnej oraz 

plutonom dział piechoty. Uzbrajano w 

nie także pociągi pancerne, część armat 

oddano do dyspozycji Korpusu Ochrony 

Pogranicza.  Pojedyncze działo trafiło 

także w ręce żołnierzy broniących Woj-

skowej Składnicy Tranzytowej na Wester-

platte. W okresie późniejszym zdobyte w 

Polsce egzemplarze wykorzystywano w 

szeregach Wehrmachtu. 

Jak w opracowaniu dotyczącym tego 

działa zaznaczał Paweł Janicki, „Prawo-

sławne” znalazły się w użyciu na wszyst-

kich odcinkach frontu i brały udział w 

każdej większej bitwie zarówno w czasie 

wojny 1919-1920 r., jak i w czasie kam-

panii wrześniowej 1939 r. Mimo, iż jej 

wzór nie został opracowany w Polsce, 

stała się nieodzownym elementem pol-

skiej tradycji artyleryjskiej i po dzisiejszy 

dzień stanowi jedną z ikon rodzimej 

wojskowości.

Szczegóły lufy oraz wewnętrznej części osłony 
„Prawosławnej” w czasie ostatecznego montażu 
na początku 2013 r.

Wymiary
      Długość  4350 mm
      Szerokość 1820 mm
      Wysokość 1630 mm
      Długość lufy 2285 mm
Kaliber 75 mm
Masa 1150 kg
Wysokość linii ognia 928 mm
Szybkostrzelność 10 strz./min.
Prędkość pocz. pocisku 600 m/s
Donośność  10,7 km
Obsługa 7 osób

Armata polowa wz. 1902/26 – 
dane taktyczno-techniczne:

Jednym z najbardziej problematycznych do wy-
konania elementów repliki armaty był lemiesz. Od-
tworzono go na podstawie analizy przeprowadzo-
nej przez pasjonatów przedwojennej broni i barwy 
oraz historyków ponieważ do dnia dzisiejszego nie 
zachował się ani jeden oryginalny egzemplarz tej 
części „Prawosławnej” w wersji polskiej.

Charakterystyczny element armaty polowej wz. 
1902/26 – całkowicie drewniane koła
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Czy zwolnienia z obowiązku posiadania 
kasy fiskalnej wynikające z faktu nie-
wielkiej sprzedaży usług lub limitu obrotu 
nadal obowiązują a jeśli nie to od kiedy 
należy używać kasy fiskalnej? Postanowi-
liśmy to sprawdzić.

Mimo, iż samo Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku 

w sprawie zwolnień z obowiązku prowa-

dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 

rejestrujących weszło w życie 1 stycznia 

2015 roku to ustawodawca przewidział 

2-miesięczny okres przejściowy. W 

poszczególnych przypadkach dotych-

czasowe zwolnienia z obowiązku ewi-

dencjonowania tracą więc moc z dniem 

1 marca 2015 roku. Dla bardzo dużej 

grupy usługodawców to właśnie 1 marca 

2015 jest dniem, od którego obowiązu-

jące dotychczas zwolnienie z obowiązku 

posiadania kas fiskalnych przestanie obo-

wiązywać – w konsekwencji kupno kasy 

fiskalnej i konieczność ewidencji z wy-

korzystaniem tego urządzenia staje się 

obowiązkiem. Okres między 1 stycznia a 

1 marca 2015 roku miał być czasem w 

którym podmioty, które dotychczas nie 

podlegały ww. obowiązkowi przygotują 

się do prowadzenia ewidencji. Poza sa-

mym wyborem i zakupem kasy fiskalnej 

konieczne jest jej zgłoszenie w urzę-

dzie skarbowym oraz fiskalizacja przez 

uprawnionego do tego serwisanta.

ZWOLNIENIE W ZW. Z LIMITEM OBROTU
 
W rozporządzeniu w sprawie zwolnień 

z obowiązku prowadzenia ewidencji 

przy zastosowaniu kas rejestrujących 

uwzględniono grupę podmiotów w 

przypadku których obowiązek posiadania 

kasy fiskalnej lub zwolnienie z tego obo-

wiązku są zależne od limitu obrotu jaki 

został zrealizowany w roku poprzednim. 

Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprze-

daży przy pomocy kas fiskalnych dotyczy 

podmiotów, które dokonując sprzedaży 

na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-

cych działalności gospodarczej lub na 

rzecz rolników ryczałtowych nie prze-

kroczyły limitu obrotu na poziomie 20 

000 zł w poprzednim lub bieżącym roku 

podatkowym – warto jednak mieć na 

uwadze fakt, że nie dotyczy to wszyst-

kich podmiotów – o tym jakie podmioty 

wyłączono z grupy zwolnionej piszemy 

niżej. W przypadku podmiotów, które 

rozpoczynają działalność w danym roku, 

limit zwolnienia obliczany jest proporcjo-

nalnie do okresu wykonywania danej dzia-

łalności. Warto jednak mieć na uwadze, 

że zwolnienia te obowiązywać będą nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2016 roku. 

NOWY OBOWIĄZEK NIEZALEŻNY 
OD OBROTÓW

Zgodnie z nowymi regulacjami mamy 

teraz jednak sporą grupę podmiotów, dla 

których obowiązek posiadania i używania 

kasy fiskalnej staje się faktem – niezależ-

nie od wielkości obrotu. 

Od 1 marca 2015 roku bezwzględny 

obowiązek rejestrowania sprzedaży przy 

pomocy ww. kas obowiązuje również 

podmioty które realizują dostawy: gazu 

płynnego; części do silników (PKWiU 

28.11.4); silników spalinowych wewnętrz-

nego spalania w rodzaju stosowanych do 

napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1); nad-

wozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 

29.20.1); przyczep, naczep i kontenerów 

(PKWiU 29.20.2); części przyczep, naczep 

i pozostałych pojazdów bez napędu me-

chanicznego (PKWiU 29.20.30.0); części 

i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

(z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0); 

silników spalinowych tłokowych we-

wnętrznego spalania w rodzaju stosowa-

nych w motocyklach (PKWiU 30.91.3) a 

także: sprzętu radiowego, telewizyjnego 

i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem 

lamp elektronowych i innych elementów 

elektronicznych oraz części do aparatów 

i urządzeń do operowania dźwiękiem 

i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 

27.90); sprzętu fotograficznego, z wyłą-

czeniem części i akcesoriów do sprzętu i 

wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 

26.70.1); wyrobów z metali szlachetnych 

lub z udziałem tych metali, których do-

stawa nie może korzystać ze zwolnienia 

od podatku, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług; zapisa-

nych i niezapisanych nośników danych 

cyfrowych i analogowych; wyrobów 

przeznaczonych do użycia, oferowanych 

na sprzedaż lub używanych jako paliwa 

silnikowe albo jako dodatki lub domieszki 

do paliw silnikowych, bez względu na 

symbol PKWiU; wyrobów tytoniowych 

(PKWiU 12.00), napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz 

napojów alkoholowych będących mie-

szaniną piwa i napojów bezalkoholowych, 

w których zawartość alkoholu przekracza 

0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z 

wyłączeniem towarów dostarczanych 

na pokładach samolotów; perfum i wód 

toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wy-

łączeniem towarów dostarczanych na 

pokładach samolotów.

Bezwzględny obowiązek rejestrowania 

sprzedaży przy pomocy ww. kas (nie-

zależnie od wielkości obrotu) obowią-

zuje również podmioty które świadczą 

usługi: przewozów pasażerskich w 

samochodowej komunikacji; przewozu 

osób oraz ich bagażu podręcznego tak-

sówkami; naprawy pojazdów silnikowych 

oraz motorowerów (w tym naprawy 

opon, ich zakładania, bieżnikowania i 

regenerowania); w zakresie wymiany 

opon lub kół dla pojazdów silnikowych 

oraz motorowerów; w zakresie badań 

i przeglądów technicznych pojazdów a 

także podmioty, które świadczą usługi: 

Od 1 marca mechanicy, wulkanizatorzy 
i stacje diagnostyczne z kasami fiskalnymi

Od 1 stycznia 2015 obowiązują nowe zasady dotyczące ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas fi-
skalnych. Zmieniły się między innymi obowiązki dotyczące rejestracji sprzedaży usług fryzjerskich, usług 
związanych z wyżywieniem ale również – co dla Czytelników magazynu Lakiernik powinno być przez 
wszystkim istotne - usług naprawy pojazdów silnikowych, usług wulkanizacji i usług świadczonych w 
stacjach diagnostyki pojazdów. 
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w zakresie opieki medycznej świadczonej 

przez lekarzy i lekarzy dentystów; praw-

nicze, z wyłączeniem usług określonych 

w poz. 28 załącznika do rozporządzenia 

a wiec usług notarialnych; doradztwa 

podatkowego; związane z wyżywieniem 

(PKWiU 56), wyłącznie: – świadczone 

przez stacjonarne placówki gastrono-

miczne, w tym również sezonowo, oraz 

– usługi przygotowywania żywności dla 

odbiorców zewnętrznych oraz usługi 

fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetolo-

giczne.

MECHANICY, WULKANIZATORZY 
I STACJE DIAGNOSTYCZNE!

Podsumowując – z punktu widzenia 

czytelników magazynu Lakiernik najistot-

niejszym wydaje się fakt, iż nowe regu-

lacje i obowiązek ewidencji sprzedaży z 

pomocą kas fiskalnych obejmują teraz 

również mechaników, wulkanizatorów 

czy stacje diagnostyczne – bez względu 

na wielkość obrotu.

Wspomniany wyżej termin 1 marca 2015 

r. jako data obowiązku rozpoczęcia ewi-

dencji sprzedaży z wykorzystaniem kasy 

fiskalnej dotyczy podatników, którzy do 

końca 2014 roku zachowali prawo do 

zwolnienia z kasy, jednak w związku z 

nowymi regulacjami utracili to prawo w 

roku 2015 r. 

W przypadku kiedy dany podmiot utracił 

jednak prawo do zwolnienia z obowiązku 

używania kasy fiskalnej  w wyniku prze-

kroczenia limitu obrotu jeszcze w roku 

2014 to zobowiązany był do zakupu i 

instalacji kasy fiskalnej zgodnie z wcze-

śniejszymi zasadami – i tak: jeśli limit 

przekroczony został w grudniu 2014 

roku to kasę należało uruchomić najpóź-

niej 1 marca 2015 roku ale jeśli limit o 

którym mowa wyżej został przekroczony 

w listopadzie 2014 r., to obowiązkowo 

należało rozpocząć ewidencję przy 

pomocy kasy fiskalnej najpóźniej do 1 

lutego 2015 roku. 

ULGA NA KASĘ FISKALNĄ?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, 

każdy podatnik rozpoczynający pracę z 

kasą fiskalną ma prawo do uzyskania ulgi 

na zakup tego urządzenia – mogło to być 

nawet 700 zł za każdą kasę fiskalną zgło-

szoną do urzędu skarbowego. Aby jednak 

skorzystać z takiej możliwości, konieczne 

było spełnienie warunków  określonych 

w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie 

odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych 

na zakup kasy rejestrującej ze zmianami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163) 

– w konsekwencji ulga o której mowa 

wyżej przysługuje podatnikom którzy: 

złożą w urzędzie skarbowym  zgłoszenie 

informujące o liczbie kas rejestrujących 

i miejscu ich używania (zgłoszenie takie 

powinno zostać złożone przed rozpo-

częciem ewidencjonowania sprzedaży) 

oraz przedstawią dowód zapłaty za dane 

urządzenie/urządzenia fiskalne. Warto 

jednak mieć na uwadze, że aby uzyskać 

ww. ulgę konieczne jest rozpoczęcie ewi-

dencjonowania w terminie wynikającym 

z przepisów prawa. W praktyce zatem, 

ulga nie będzie przysługiwała tym z 

podmiotów, które z różnych względów 

spóźniły się z zakupem kasy fiskalnej.

 

KONSEKWENCJE NIEDOSTOSOWANIA SIĘ 
DO NOWYCH OBOWIĄZKÓW

Należy pamiętać, że tym podmiotom 

które nie dostosują się do nowych wy-

mogów w zakresie rejestracji sprzedaży 

z wykorzystaniem kas fiskalnych mogą 

grozić określone w prawie konsekwencje 

– wśród nich wymienia się kary karne 

skarbowe (mandaty lub grzywny).

Artykuł przygotowano w oparciu o:

· Rozporządzenie Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień z obowiązku prowa-

dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 

rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 

roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) 

Małgorzata Łukaszewicz

Nonstop Primer Surfacer U7580 uzupełnia ofertę wypeł-
niaczy gruntujących marki Standox. Spełniający przepisy 
dyrektywy o LZO najnowszy produkt Standox może być apli-
kowany bezpośrednio na różne podłoża, takie jak stal, cynk, 
aluminium, fabryczne części zagruntowane, 
czy części z tworzyw sztucznych. 

„Korzyści 3w1 dostarczane przez nowy wypeł-
niacz gruntujący Nonstop Primer Surfacer 
U7580 to (1) aplikacja bezpośrednio na różne 
podłoża bez konieczności stosowania gruntu 
antykorozyjnego, (2) możliwość aplikacji bez-
pośrednio na tworzywa sztuczne bez koniecz-
ności stosowania gruntu przyczepnościowego, 
(3) możliwość aplikacji w systemie mokro-na-
mokro bez konieczności szlifowania orygi-
nalnej KTL“, powiedział Marcin Masikowski, 
Koordynator Techniczny marki Standox.

Nonstop Primer Surfacer U7580 do napraw samochodów 
osobowych określany jest mianem produktu wielozadanio-
wego, ponieważ doskonale nadaje się zarówno do napraw 

częściowych, jak i lakierowania całościowego. Może być też 
stosowany na podłoża z tworzyw sztucznych, po dodaniu 
Standox VOC Plastic Additive U7590.

Primer Surfacer U7580 może być stosowany 
zarówno jako wypełniacz do szlifowania na su-
cho jak i w aplikacji mokro-na-mokro. Oznacza 
to, że lakier bazowy możne być aplikowany 
bez szlifowania po krótkim czasie odparowa-
nia międzywarstwowego wynoszącym 15-20 
minut. W ten sposób, nowy produkt umożliwia 
skrócenie procesu naprawy lakierniczej.

Właściwości antykorozyjne, doskonała przy-
czepność, możliwość zastosowania na różnych 
podłożach oraz w różnych rodzajach naprawy 
(częściowej, całościowej) to cechy wyróżniają-
ce ten uniwersalny produkt. 
Nonstop Primer Surfacer U7580 jest dostęp-

ny w kolorze jasnoszarnym i czarnym. Więcej informacji 
uzyskają Państwo kontaktując się z przedstawicielem marki 
Standox. 

Nowy wypełniacz gruntujący 
3w1 w ofercie Standox
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Prawa konsumenta po nowemu 

Szczególnie istotną kwestią poruszaną 

w nowej ustawie o prawach konsu-

menta jest unormowanie zasad i trybu 

zawierania umów na odległość ale też 

tych które zawierane są poza lokalem 

danego przedsiębiorstwa oraz co naj-

ważniejsze warunków, zasad i sposobów 

odstąpienia od takiej umowy przez 

konsumenta. Czym różnią się poszcze-

gólne rodzaje umów? Jakie informa-

cje powinny się znaleźć w umowach 

– zgodnie z najnowszymi regulacjami? 

Czy konsument ma zawsze prawo do 

odstąpienia od umowy? I w końcu jakie 

są prawa i obowiązki związane z rękoj-

mią i gwarancją – również w przypadku 

montażu części? Między innymi na te 

pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi w 

nowych regulacjach.

 

Umowa zawarta na odległość a umowa 
zawarta poza lokalem
Czym zatem różni się umowa zawarta 

na odległość od tej zawartej poza loka-

lem przedsiębiorcy? Zasadniczą kwestią 

będzie tu fakt obecności stron między 

którymi zawierana jest dana umowa 

– zarówno jeśli idzie o ustalanie warun-

ków umowy jak i sam fakt jej zawarcia. 

W przypadku umowy zawieranej na od-

ległość, mamy do czynienia z wykorzy-

staniem środków porozumiewania się na 

odległość (zarówno podczas ustalania 

warunków umowy jak i samego jej zawar-

cia) i brakiem fizycznej obecności stron. 

Natomiast umowa zawarta poza lokalem 

przedsiębiorstwa to innymi słowy sytu-

acja, w której muszą być spełnione na-

stępujące warunki: jednoczesna fizyczna 

obecność stron w miejscu, które nie jest 

lokalem danego przedsiębiorstwa (czyli 

np. zawarcie umowy w miejscu wska-

zanym przez konsumenta) lub umowa 

zawarta jest w efekcie zaakceptowania 

oferty złożonej przez konsumenta przy 

jednoczesnej fizycznej obecności obu 

stron w miejscu, które nie jest lokalem 

danego przedsiębiorstwa. Za umowę 

zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa 

uważna jest także umowa, zawarta de 

facto w lokalu danego przedsiębiorcy 

lub za pomocą środków porozumiewa-

nia się na odległość ale tyko w sytuacji 

jeśli zawarcie to następuje bezpośrednio 

po nawiązaniu indywidualnego i oso-

bistego kontaktu w miejscu, które nie 

jest lokalem danego przedsiębiorstwa 

– oczywiście warunkiem koniecznym jest 

tu fizyczna obecność obu stron umowy. 

W praktyce może to oznaczać to że 

jeśli np. spotykamy się z klientem poza 

siedzibą naszej firmy i ustalamy warunki 

umowy, które obydwie strony uznają za 

ostateczne a w siedzibie naszej firmy 

dochodzi jedynie do podpisania tych 

warunków to umowa taka może być 

traktowana jako zawarta poza lokalem 

przedsiębiorcy. Nowa ustawa określa 

jednak pewien wyjątek – mianowicie, 

nawet jeśli umowa zawarta jest poza lo-

kalem przedsiębiorstwa  ale konsument 

zobowiązany w wyniku umowy do zapła-

ty kwoty mniejszej lub równej 50 zł to 

umowa taka nie podlega zapisom tejże 

ustawy. Wśród innych sytuacji w których 

nie stosuje się ww. ustawy znajdzie-

my między innymi: umowy dotyczące 

ustanawiania, nabywania i przenoszenia 

własności nieruchomości lub innych 

praw do nieruchomości oraz umowy 

dotyczące najmu pomieszczeń do celów 

mieszkalnych z pewnymi wyjątkami a 

także umowy dotyczące określonych w 

ustawie usług finansowych.

Ważnym punktem ustawy jest ten mó-

wiący, iż ma ona priorytet nad zapisami 

w umowie – w konsekwencji oznacza 

to, że nawet jeśli konsument podpisuje 

umowę, w której występują zapisy mniej 

korzystne dla niego niż wynikające z ww. 

ustawy to w sytuacji spornej będą one 

ustępowały miejsca tym, które znajdzie-

my w ustawie o prawach konsumenta. 

Konsument nie może też zrzec się praw 

jakie daje mu ww. ustawa.

O czym koniecznie należy pamiętać w 
umowie? 
W sytuacji kiedy do zawarcia umowy 

ma dojść w lokalu przedsiębiorcy przy 

równoczesnej obecności obydwu stron 

to (o ile niżej wymienione informacje 

nie wynikają już z okoliczności, w sposób 

jasny i zrozumiały) przedsiębiorca zobo-

wiązany jest do poinformowania konsu-

menta o: głównych cechach świadczenia 

będącego przedmiotem umowy oraz 

sposobie porozumiewania się z konsu-

mentem a także danych identyfikują-

cych przedsiębiorcę (w szczególności 

o firmie, organie, który zarejestrował 

działalność gospodarczą, i numerze, 

pod którym został dany podmiot zareje-

strowany, adresie pod którym prowadzi 

przedsiębiorstwo i numerze telefonu 

przedsiębiorstwa). Co istotne w umowie 

powinna znaleźć się informacja o łącznej 

cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie 

będące przedmiotem umowy wraz z po-

datkami. W sytuacji kiedy nie jesteśmy w 

stanie określić ostatecznej ceny za dane 

świadczenia konieczne jest określenie 

w umowie sposobu w jaki będzie ona 

obliczana. Istotną kwestią są ewentualne 

dodatkowe koszty związane z realiza-

cją umowy (np. naprawy samochodu) 

– wykraczające poza wynagrodzenie 

uzgodnione w umowie. Jeśli przewidu-

jemy, że mogą pojawić się takie koszty 

to jako przedsiębiorca mamy obowiązek 

uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na 

każdą dodatkową płatność – jest to o 

tyle istotne, że w przypadku kiedy nie 

posiadamy takiej zgody a koszty do-

datkowe wystąpią to w myśl aktualnie 

obowiązujących przepisów konsument 

może żądać zwrotu kosztów poniesio-

30 maja 2014 roku uchwalono, a 24 czerwca 2014 roku opublikowano nową usta-
wę o prawach konsumenta. Zapisy tej ustawy obowiązują od 25 grudnia 2014 
roku. Nowa ustawa reguluje między innymi kwestie związane obowiązkami przed-
siębiorców i prawami konsumentów zawierających umowę z tymi pierwszymi. W 
niniejszym artykule zebraliśmy najistotniejsze z punktu widzenia m.in. serwisów sa-
mochodowych, zakładów lakierniczych  oraz firm zajmujących się sprzedażą części 
samochodowych kwestie.
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nych w ramach takiej dodatkowej płat-

ności. Taka sama sytuacja będzie miała 

miejsce jeśli przedsiębiorca zawrze in-

formacje o ewentualnych dodatkowych 

kosztach w tzw. opcjach domyślnych, 

które konsument musiałby odrzucić 

aby uniknąć dodatkowych płatności. 

W przypadku umowy zawieranej na 

odległość przedsiębiorca ma obowiązek 

poinformować również konsumenta o 

kosztach zwrotu rzeczy.

W umowie powinien też znaleźć się 

zapis informujący o ewentualnych 

opłatach związanych z dostarczeniem 

dóbr będących przedmiotem świadczeń 

przedsiębiorcy. Zgodnie z aktualnymi 

regulacjami – umowa powinna zawierać 

również informacje dotyczące sposobu 

i terminu wykonania umowy oraz zasa-

dach rozpatrywania reklamacji a także 

informacje związane z ewentualnymi 

usługami posprzedażowymi oraz wa-

runkami gwarancji. Tak jak w przypadku 

wielu innych umów, tak umowa między 

przedsiębiorcą a konsumentem powinna 

zawierać również informacje dotyczą-

ce tego na jaki okres została zawarta. 

Jeśli umowa została zawarta na czas 

nieokreślony lub ma być przedłużana 

automatycznie to powinny się w niej 

znaleźć informacje dotyczące warun-

ków i terminów wypowiedzenia umowy. 

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z 

aktualnymi wymogami, o powyższych 

kwestiach konsument powinien zostać 

poinformowany najpóźniej w chwili wy-

rażenia przez niego woli związania się 

umową. 

UWAGA! Konsument ma prawo odstąpie-
nia od umowy …ale nie zawsze!
W świetle nowych regulacji w przypadku 

umowy zawartej na odległość lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa konsument 

ma prawo odstąpienia od niej w termi-

nie 14 dni bez podawania przyczyny i w 

większości przypadków bez ponoszenia 

kosztów. W związku z powyższym umo-

wa taka powinna zawierać informacje 

dotyczące sposobu i terminu wykonania 

prawa odstąpienia od umowy a także o 

wzorze formularza odstąpienia od umo-

wy (informacje dotyczące korzystania 

z prawa odstąpienia od umowy, wzór 

pouczenia o odstąpieniu od umowy raz 

wzór formularza odstąpienia od umowy 

znajdą Państwo jako załączniki do usta-

wy o prawach konsumenta.

W jakich sytuacjach konsumentowi 

nie przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy? W nowej ustawie o prawach 

konsumenta ustawodawca przewidział 

aż 13 tego rodzaju sytuacji w przypadku 

umów zawartych poza lokalem przed-

siębiorstwa lub na odległość. Z uwagi na 

fakt, iż część z nich związana jest stricte 

z usługami lub przedmiotami nie związa-

nymi z branżą motoryzacyjną (w tym z 

usługami serwisowymi, lakierniczymi czy 

sprzedażą części) w niniejszym artykule 

skupimy się jedynie na wybranych z nich. 

Jedną z niezwykle istotnych sytuacji znaj-

dujących odzwierciedlenie w regulacjach 

prawnych jest ta, w której mamy do czy-

nienia z umowami o świadczenie usług  

- jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni 

usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 

który został poinformowany przed roz-

poczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci 

prawo odstąpienia od umowy. Prawo 

odstąpienia od umowy zawartej poza lo-

kalem przedsiębiorstwa lub na odległość 

nie przysługuje konsumentowi również 

między innymi w odniesieniu do umów: 

w których cena lub wynagrodzenie za-

leży od wahań na rynku finansowym, 

nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 

kontroli, i które mogą wystąpić przed 

upływem terminu do odstąpienia od 

umowy; w których przedmiotem świad-

czenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji 

konsumenta lub służąca zaspokojeniu 

jego zindywidualizowanych potrzeb; w 

których przedmiotem świadczenia jest 

rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu 

lub mająca krótki termin przydatności 

do użycia; w których przedmiotem 

świadczenia są rzeczy, które po dostar-

czeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi 

rzeczami. Na szczególną uwagę w kon-

tekście napraw samochodów zasługuje 

zapis ustawy wg którego konsument 

nie ma prawa do odstąpienia od umowy 

zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 

lub na odległość, w której konsument 

wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do 

niego przyjechał w celu dokonania pilnej 

naprawy lub konserwacji. Co istotne 

w takiej sytuacji jeżeli przedsiębiorca 

świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 

których wykonania konsument żądał, 

lub dostarcza rzeczy inne niż części za-

mienne niezbędne do wykonania napra-

wy lub konserwacji, prawo odstąpienia 

od umowy przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu do tych właśnie dodatko-

wych usług lub rzeczy.

Usługi naprawcze lub konserwujące z limi-
tem do 600 zł 
Zgodnie z nową ustawą o prawach 

konsumenta, w sytuacji kiedy umowa 

została zawarta poza lokalem przedsię-

biorstwa a ustalone w umowie wyna-

grodzenie jest mniejsze lub równe 600 

zł i konsument zażądał wykonania usługi 

przez przedsiębiorcę w celu naprawy 

lub konserwacji oraz jeśli przedsiębior-

ca i konsument natychmiast wykonują 

swoje zobowiązania, przedsiębiorca jest 

zobowiązany udzielić konsumentowi 

informacji o głównych cechach świad-

czenia z uwzględnieniem przedmiotu 

świadczenia oraz sposobu porozu-

miewania się z konsumentem a także 

danych identyfikujących przedsiębiorcę 

(w szczególności o firmie, organie, który 

zarejestrował działalność gospodarczą, 

a także numerze, pod którym została 

ona zarejestrowana, adresie przedsię-

biorstwa, adresie poczty elektronicznej 

oraz numerach telefonu lub faksu). Po-

nadto w umowie tego rodzaju powinny 

zostać zawarte informacje dotyczące 

wynagrodzenia i sposobu, w jaki ma być 

obliczane. Konsument powinien również 

zostać zapoznany z łącznym kosztory-

sem (co ważne kosztorys taki powinien 

być przedstawiony na papierze lub – jeśli 

konsument wyrazi na to zgodę – na in-

nym trwałym nośniku). Konsument musi 

też zostać poinformowany o możliwości 

odstąpienia od umowy oraz o tym w 

jakich sytuacjach nie przysługuje mu 

takie prawo. Jednak w przypadku tej 

umowy – o ile konsument wyrazi na to 

zgodę – informacje te nie muszą być 

one utrwalone na papierze lub innym 

trwałym nośniku.

Rękojmia, gwarancja, części używane 
…wybrane zmiany w ustawie Kodeks 
cywilny
Nowa ustawa o prawach konsumenta 

zmienia też szereg innych przepisów w 

tym niezwykle istotną ustawę Kodeks 

cywilny – zwłaszcza jej część dotyczącą 

rękojmi za wady. W kontekście napraw 

dokonywanych w serwisach samocho-

dowych (z wykorzystaniem części za-

miennych) warto w tym miejscu zwrócić 

szczególną uwagę na fakt dodania ww. 

kodeksie zapisów mówiących o tym, 
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że jeżeli zamontowana został wadliwa 

rzecz, to kupujący może żądać od sprze-

dawcy demontażu i ponownego zamon-

towania po dokonaniu wymiany na rzecz 

wolną od wad lub usunięciu wady. W ra-

zie niewykonania tego obowiązku przez 

sprzedawcę kupujący jest upoważniony 

do dokonania tych czynności na koszt i 

niebezpieczeństwo sprzedawcy. Koszty 

wymiany lub naprawy ponosi sprze-

dawca. W szczególności obejmuje to 

koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, 

robocizny, materiałów oraz ponownego 

zamontowania i uruchomienia. Co cie-

kawe - sprzedawca może odmówić de-

montażu i ponownego zamontowania, 

jeżeli koszt tych czynności przewyższa 

cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli jednak 

kupującym jest konsument, który żąda 

od sprzedawcy demontażu i ponowne-

go zamontowania to jest on obowiązany 

jednak ponieść część związanych z tym 

kosztów przewyższających cenę rzeczy 

sprzedanej albo może żądać od sprze-

dawcy zapłaty części kosztów demon-

tażu i ponownego zamontowania, do 

wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

Zgodnie z najnowszymi zmianami ku-

pujący, który wykonuje uprawnienia z 

tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 

sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą 

do miejsca oznaczonego w umowie 

sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie 

określono w umowie – do miejsca, w 

którym rzecz została wydana kupujące-

mu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj 

rzeczy lub sposób jej zamontowania 

dostarczenie rzeczy przez kupującego 

byłoby nadmiernie utrudnione, kupu-

jący obowiązany jest udostępnić rzecz 

sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz 

się znajduje. 

Przypomnimy w tym miejscu (nie jest to 

nowość wynikająca z ustawy o prawach 

konsumenta), że przy sprzedaży między 

przedsiębiorcami kupujący traci upraw-

nienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał 

rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy 

rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a 

w przypadku gdy wada wyszła na jaw 

dopiero później – jeżeli nie zawiadomił 

sprzedawcy niezwłocznie po jej stwier-

dzeniu. Zgodnie z obowiązującymi re-

gulacjami do zachowania powyższego 

terminu wystarczy wysłanie przed jego 

upływem zawiadomienia o wadzie.

Przez jaki okres obowiązuje rękojmia 

w przypadku transakcji między przed-

siębiorcą a konsumentem? Zgodnie z 

nowymi przepisami sprzedawca od-

powiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 

fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat (w przypadku ru-

chomości).  Jeżeli kupującym jest kon-

sument a przedmiotem sprzedaży jest 

używana rzecz ruchoma (np. używana 

część samochodowa), odpowiedzialność 

sprzedawcy może zostać ograniczona, 

nie mniej niż do roku od dnia wydania 

rzeczy kupującemu.

Poza rękojmią, kupującemu może też 

oczywiście przysługiwać gwarancja. O ile 

rękojmia jest prawem wynikającym z re-

gulacji ustawowych o tyle gwarancja jest 

udzielana przez sprzedającego lub usłu-

godawcę dobrowolnie. Zgodnie z aktu-

alnymi przepisami udzielenie gwarancji 

następuje przez złożenie oświadczenia 

gwarancyjnego, które określa obowiązki 

gwaranta i uprawnienia kupującego w 

przypadku, gdy rzecz sprzedana (rów-

nież usługa) nie ma właściwości określo-

nych w tym oświadczeniu. Co ciekawe - 

oświadczenie gwarancyjne może zostać 

złożone w reklamie. Wśród obowiązków 

gwaranta (sprzedającego) znajdziemy 

między innymi: zwrot zapłaconej ceny 

lub wymianę rzeczy bądź jej naprawę. 

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, 

termin gwarancji wynosi dwa lata licząc 

od dnia, kiedy rzecz została kupującemu 

wydana. W dokumencie gwarancyjnym 

powinno się znaleźć stwierdzenie, że 

gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 

ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za 

wady rzeczy sprzedanej.

Co istotne, kupujący może skorzystać z 

praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy niezależnie od uprawnień wy-

nikających z gwarancji i analogicznie 

wykonanie uprawnień z gwarancji nie 

wpływa na odpowiedzialność sprzedaw-

cy z tytułu rękojmi. Warto wiedzieć, że 

w razie wykonywania przez kupującego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 

ulega zawieszeniu z dniem zawiadomie-

nia sprzedawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez 

gwaranta wykonania obowiązków wyni-

kających z gwarancji albo bezskuteczne-

go upływu czasu na ich wykonanie.

Konsekwencje niedopełnienia obowiąz-
ków
Na koniec dodajmy, że zgodnie ze zmia-

nami jakie nowa ustawa o prawach kon-

sumenta wprowadza w ustawie Kodeks 

wykroczeń -  jeśli w zakresie działalności 

swojego przedsiębiorstwa zawierając 

umowę z konsumentem przedsiębiorca 

nie spełni wymagań dotyczących udzie-

lenia informacji lub wydania dokumentu, 

przewidzianych w przepisach ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu-

menta podlega karze grzywny.

Artykuł przygotowano w oparciu o:

· Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 

maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

· ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 

1964 r.  (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź-

niejszymi zmianami – tekst jednolity na 

podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, 

oraz Dz. U. 2015 r. poz. 4.)

Małgorzata Łukaszewicz

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

zamówienia:  
lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  

tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja 
w bibliotece Lakiernika
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DAM PRACĘ

Kontakt: Darek
email: DariuszKor-
b@gmx.de
tel.: +491709331504

Poszukuje Blacharza na 
terenie Berlina, Umowa, 
Mieszkanie, proszą o mini-
mum 5 lat doświadczenia 
jako Blacharz Samocho-
dowy. Więcej na telefon.

Kontakt: ryszard
email: rysnek@gmail.com
tel.: 0049015163978996

Poszukuję lakiernika  z 
pomocnikiem do pracy 
przy jachtach w Niem-
czech na Polskiej lub 
niemieckiej działalności. 
Język niemiecki lub 
angielski, auto.

Kontakt: Autolackiererei
email: autolack.star@hot-
mail.de
tel.: 00499736757181

Zatrudnię Lakiernika 
samochodowego,(przy-
gotowka pod Lakier) z za-
kwaterowaniem. Niemcy. 
CV na adres email.

Kontakt: Agnieszka
email: ag22@vip.onet.pl

Poszukuję naprawdę 
dobrego blacharza-la-
kiernika z łódzkiego. Jeśli 
ktoś mógłby kogoś polecić 
proszę o informację na 
maila.

Kontakt: Katarzyna
email: info@jobplace.pl
tel.: +48509025649

Poszukujemy lakierników 
do pracy w Niemczech 
- od 12,50 Euro/h.
Minimum 5 osób.
http://jobplace.pl/
najnowsze-oferty-pracy/
lakiernicy01/

Kontakt: Agnieszka
Kontakt - email: 
ag22@vip.onet.pl

Poszukuję naprawdę 
dobrego blacharza-la-
kiernika z łódzkiego. Jeśli 
ktoś mógłby kogoś polecić 
proszę o informację na 
maila.

Kontakt: Eurotemp Polska 
Sp. z o.o.
email: mrychlewska@eu-
rotemp.pl
tel.: +48 609 355 691

Eurotemp Polska Sp z 
o.o. dla swojego klienta na 
terenie Holandii poszukuje 
lakiernika samochodowe-
go. Doświadczenie, praca 
w kabinie,też ciężarowe 
auta

Kontakt: Sylwia Kulesza
email: sylwia.kulesza-
@ipf.jobs

Agencja IPF Polska 
poszukuje lakierników 
proszkowych do pracy w 
Niemczech, w Badeni-
Wirtembergii. Wymagana 
znajomość języka niem. i 
doświadczenie.

Kontakt: auto lack
email: sebastianhany-
s184@gmail.com
tel.: 15166177040

praca  dla lakiernika 
samochodowego głównie  
chodzi o przygotowanie 
-szpachlel podkład pole-
rowanie drobna blacharka 
tylko osoba znająca się.

Kontakt: IPF
email: daria.roszczy-
k@ipf.jobs
tel.: 612226056

Agencja Pracy IPF sp. 
k. sp. z o. o. (cert. 5450) 
poszukuje dla swojego 
klienta we Francji wykwa-
lifikowanych pracowników 
na stanowisko:
LAKIERNIK NA PRZY-
GOTOWANIE - Miejsce 
pracy: Francja. Czas 
rozpoczęcia: od zaraz. 
Zakres obowiązków:
Przygotowanie samo-
chodów do lakierowania: 
montaż/demontaż karose-
rii, szlifowanie, nakłada-
nie szpachli, oklejanie 
pojazdu.

Kontakt - nazwa: 
www.drei-tiger.de
email: werkstatt@drei-
tiger.de
tel.: 00491711249143

Szukamy Lakiernika 
lakierujemy dla serwisów 
Na Sikkens i Standoxie. 
Płacimy dobre pieniądze 
za dobrom robotę na 
pełnym zatrudnieniu z 
mieszkaniem. 

Kontakt: Krzysztof W.
email: autopflegeservice-
@online.de
tel.: 0049 177 780 41 46

Zatrudnię sumiennego 
lakiernika do Niemiec, 

bez nałogów, wiek 25-35 
lat, prawo jazdy, od A-Z, 
montaż-demontaż, lakiery 
wodne,  Tel. 0049 177 
780 41    

Kontakt: Chrome N Paint
email: biuro@custom-
shop.pl

Praca dodatkowa / pół 
etatu w mieszalni lakierów. 
Konieczne doświadczenie 
w dobieraniu kolorów. 
Praca na produktach HOK 
i DeBeer Czosnów k. 
Warszawy.

Kontakt: AP Headhunters
email: personel@agencja-
headhunters.eu
tel.: 914348888

Agencja Pracy Headhun-
ters, posiadająca wpis 
do kraz pod nr 7132, 
obecnie wraz ze swoim 
Klientem poszukuje osób 
na stanowisko lakiernika 
samochodowy.

Kontakt: GiGroup
email: lukasz.zaborowski-
@gigroup.com
tel.: 32 253 50 77

Poszukujemy doświadczo-
nych lakierników z komu-
nikatywnym angielskim do 
pracy w Wielkiej Brytanii 
- w Coventry. Atrakcyjne 
wynagrodzenie i warunki 
pracy.

Kontakt: www.pran.eu
email: m.wieronska-
@pran.eu
tel.: 778881602

Lakiernik i blacharz do 
pracy w Niemczech lub w 
Holandii. Praca na długo. 
Darmowe zakwaterowa-
nie! Wymagamy języka 
obcego i prawa jazdy.

Kontakt: LINK2Europe
email: praca@link2euro-
pe.pl
tel.: 77 44 14 502

Praca jako LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY z 
językiem angielskim w 
Belgii: przygotowywanie i 
malowanie karoserii, za-
trudnienie na warunkach 
belgijskich. 

SZUKAM PRACY

Kontakt: Paweł
email: msokol1982@wp.pl
tel.: 507952876

Witam mam 31lat poszuku-
je pracy lakiernik blacharz 
lub pomocnik posiadam 
doświadczenie przygoto-
wania lakierowania polero-
wania spawania aluminium 
migomatem umiejętność 
pracy przy samochodach 
ciężarowych jak również 
przy osobowych sprzęcie 
budowlanym maszynach 
budowlanych Pracowałem 
w Niemczech i Holan-
dii Obecnie pracuje w 
firmie Transportowej jako 
lakiernik Obecnie poszu-
kuje konkretnej pracy 
możliwość podjęcia pracy 
w Polsce i Niemczech z 
zakwaterowaniem Pozdra-
wiam.

Kontakt - nazwa: Norbert
Kontakt - email: laknobi-
@onet.pl
Kontakt - tel.: 512 818 589

Witam. Poszukuję pracy z 
granicą jako Blacharz-La-
kiernik,16 letnie do-
świadczenie w zawodzie,  
Wykształcenie Technik 
Samochodowy, sumienny 
i dokładny.

Kontakt : Lakiernik
email: laknobi@onet.pl
Kontakt - tel.: 512 818 589

Szukam pracy w zawodzie 
Blacharz-Lakiernik za 
granica,15 letnie doświad-
czenie, dobrze zorganizo-
wany i dokładny,   czekam 
na oferty z zagranicy.

Kontakt: misio
email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
tel.: 0048698207561

Poszukuje pracy jako 
lakiernik na terenach UE 
jak i w Polsce mam kilku 
letnie doświadczenie w 
tej branży oto mój  numer 
0048698207561 tylko 
poważne oferty.

Kontakt: DANIEL
email: danio1306@op.pl
tel.: 513279284

SZUKAM PRACY  W 
NIEMCZECH JAKO 
LAKIERNIK PROSZ-
KOWY POSIADAM 13 
LETNIE DOSWIADCZE-
NIE W LAKIEROWANIU  
PROSZKOWYM  BRAK 
ZNAJOMOSCI JEZYKA. 

Kontakt: blacharz
email: blacharz.2@op.pl
tel.: 0048-739056053

Blacharz-samochodowy, 
wieloletnie doświadczenie, 
szuka legalnej dobrze 
płatnej pracy, prace na ra-
mie, multispot, spawanie, 
cynowanie.

Kontakt: Dariusz
email: riderowned@wp.pl
tel.: 505795814

Witam podejmę prace 
jako lakiernik samocho-
dowy w Niemczech lub 
Austrii. doświadczenie 
8lat. Posiadam różne udo-
kumentowane szkolenia 
itp. język angielki.

Kontakt: Piotrek
email: eckimalecki@wp.pl
tel.: 517940227

Samodzielny lakiernik 
montaż demontaż drobne 
naprawy blacharskie. 
Szukam pracy na terenie 
Niemiec 28 lat własne 
auto Komunikatywny 
Niemiecki.

Kontakt: kamil
email: kamilssambo-
r69@interia.pl
tel.: 513862272

witam szukam pracy 
jako lakiernik meblowy. 
Posiadam doświadczenie 
w lakierowaniu bejcowa-
niu i nakładaniu patyn, i 
również w przygotowaniu 
materiału.

Kontakt: auto lack
email: sebastianhany-
s184@gmail.com
tel.: 015166177040

potrzebny lakiernik 
samochodowy do niedu-
żego warsztatu glownie 
przygotowanie(szpachel  
podkład polerowanie 
drobna blacharka)tylko 
fachowiec.

Kontakt: radek
email: rade-
k13071990@interia.pl
tel.: 690671697

Witam szukam pilnie 
pracy jako pomocnik 
lakiernika albo lakiernik do 
przyuczenia albo lakiernik 
konstrukcji stalowych.

Kontakt - nazwa: Grzegorz
email: henryk79@google-
mail.com
tel.: 660394985

Doświadczony lakiernik i 
kolega blacharz podejmie 
pracę na terenie europy.

OGŁOSZENIA
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Kontakt: lak. kolorysta;
ryszard-burgiel@wp.pl
tel.: 607373199

jestem lakiernik kolory-
sta obecnie pracuje w 
autoryzowanym serwi-
sie  na lakierach bazy 
wodnej firmy dupont oraz 
stanoblue  szukam pracy 
austria Niemcy.

Kontakt: władek
email: izka.trz@buzia-
czek.pl
tel.: +48512139622

Szukam pracy w 
Niemczech lub Austrii 
jako lakiernik sam 11 lat 
doświadczenia.   

Kontakt: MAX
email: mieszkox@gma-
il.com tel.: +48 788 889 
536

Samodzielny, kompetentny 
lakiernik w aplikacji lakie-
rów meblowych, samocho-
dowych i przemysłowych, 
otwarty na poważne oferty 
współpracy. 

Kontakt: Grzegorz
email: henryk79@google-
mail.com
tel.: 660394985

Lakiernik samochodowy 
z doświadczeniem szuka 
pracy  na terenie europy.

Kontakt: Anna Garncarek;
office@link2europe.pl
tel.: 786865894

Praca dla malarzy natrysko-
wych w Belgii. Praca przy 
malowaniu autobusów. Wy-
magana znajomość j.ang 
lub niem i doświadczenie 
na danym stanowisku.

Kontakt: Bartek
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48 730 66 12 70

LAKIERNIK SAM. duże  
doświadczenie, bardzo 
dobra organizacja pracy 
(praktyka zagraniczna-
+dyplom mistrzowski) 
podejmie pracę od zaraz.

Kontakt: Michal Gdynia
email: kleina1980@wp.pl
tel.: 788-081-912

POMOCNIK LAKIERNIKA 
przygotowanie polerowa-
nie aut szukam pracy na 
terenie Trójmiasta. 

Kontakt: camaro
email: camaro1975@wp.pl
tel.: 609779700

szukam pracy na terenie 
UE /lakiernik, 20 lat do-
świadczenia w zawodzie, 
15lat własnej działal-
ności, samodzielność i 
dokładność/tylko poważne 
oferty/ 

Kontakt: robex
email: robex323@wp.pl
tel.: 781996941

Blacharz sam. ponad 
20 letnie doświadczenie 
przyjmę zlecenia napraw 
aut powypadkowych.

Kontakt: Krystian
email: maly112648@wp.pl
tel.: 665371571

Lakiernik Przemysłowy 
szuka pracy dobrze 
płatnej. Komunikatywny 
j.niemiecki własny samo-
chód.

ROŻNE

Kontakt: janek
email: janek8977@op.pl

Witam szukam informacji 
na temat pracy w firmie z 
Berlina. www.drei-tiger.de 
czy uczciwa firma? lakier-
nik szczecin.

Kontakt: Auto Moto Art
email: automotart@onet.pl
tel.: 530657510

Airbrush - studio aerogra-
fu: motocykle, samochody, 
kaski, odzież, wnętrza, 
zlecenia indywidualne.
Również zlecenia „na 
odległość” - Zapraszam!

Kontakt: Piotr
email: piotr197603@wp.pl
tel.: 698 904 019

Witam. Sprzedam cały 
kompletny warsztat samo-
chodowy. 19mcy używane 
narzędzia, posiadam 
faktury i gwarancję. Cena 
nowego 95 tys ja sprze-
dam za 59tys. 

Kontakt: 
rossocorsagarage Ferrari
email: camaro1975@wp.pl
tel.: 663698604
Proszę o bardzo pilny 
kontakt osoby które praco-
wały w Firmie rossocorsa-
garage w Ventimigli Italia 
2014 roku jako lakiernik w 
celu zweryfikowania !!!

PPHU KACZMAREK
email: pphukaczmare-
k@interia.pl
tel.: 502364943

Stojaki wózki lakiernicze 
Produkcja Sprzedaż Za-
praszamy do współpracy

Kontakt: s.c. DARPEX
email: marketing@dar-
pex.pl
tel.: 61 814 21 13 

Sprzedamy pigmenty 
lakierów SHERWIN WIL-
LIAMS w dobrej cenie. 
Dodatkowo do zakupu 
gratis mieszalnik + kolor 
box. Zapraszamy 

Kontakt: Tomek
email: tomek28-
28@wp.pl
tel.: 607893852

Dorabianie niedostęp-
nych części blachar-
skich. Wysyłka starych 
wyciętych blach-odsyłka 
nowych kurierem. Oława 
koło Wrocławia.

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść 
nadsyłanych 

ogłoszeń.
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 Model Skody. A3 Kilkuwarstwowe tworzywo. A5 Silnik 
w maszynie. A8 Jedna z cech lakieru. A10 Pośredniczy w handlu autami. 
A12 Droga wyznaczana okresowo dla ominięcia jakiejś przeszkody. A14 
Zawór służący do usuwania powietrza. A16 Ciecz do narkozy. D18 Jedne 
z najpopularniejszych wyścigów torowych w Stanach Zjednoczonych. F6 
Ostre w magazynku. F16 Drobiazgowo liczy się z groszem. G2 Hamulco-
wy - wlewany do samochodu. G11 Lecą w pobliżu drwala. H9 Zjawisko 
wykorzystywane przy produkcji farb, dzięki któremu farby nie kapią. K4 Do 
sterowania ruchem kolejowym. L2 Przywrócenie właściwości uszkodzonym 
elementom. M7 Największa planeta. M16 Urządzenie zapobiegające blo-
kowaniu kół w czasie hamowania. N13 Żółty barwnik. N18 Produkt z formy. 
O11 Niby nic a znaczy wiele. O15 Wzywały kiedyś na wojnę.

Pionowo: A1 Ich zadaniem jest wychwytywanie i wiązanie mgły lakier-
niczej. B16 Drewno na jachtowe pokłady. C1 Granica nie do przekroczenia. 
C8 W oku się kręci. D5 Nieznany, nieznajomy, nietutejszy. D12 Ryba,za-
grożona-nadyma się wodą. E1 Taniec pochodzenia niemieckiego. E8 W 
repertuarze kabaretu. F6 Koniec rei. G1 Sklep pełen leków. G13 Materiałów 
na półkach sklepu z tekstyliami. H6 Osłona przy kole pojazdu. I1 Niebez-
pieczeństwo powstania szkody. I13 Komin wulkanu lub wada lakiernicza. 
K6 Jedna z podstawowych cech szpachlówki do tworzyw sztucznych. M1 
Używana do maskowania powierzchni podczas prac lakierniczo-malarskich. 
M7 Typ Volkswagena. M14 Lakier. O1 Technika jazdy samochodem w kon-
trolowanym poślizgu. O7 Standard, norma. O15 Porcja rudy do wytopu. Q4 
Podróż z Piwowskim. R1 Na paliwo. R7 Małe częściowo popękane pęche-
rzyki w lakierze nawierzchniowym. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

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

5 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma  komplet 
poradników - „Lakiernictwo 
samochodowe”, „Blachar-
stwo i naprawy powypadko-
we samochodów”.

JOANNA JAROCKA NAŁĘCZÓW
KAROLINA ZDZIEBŁO KIELCE 
KATARZYNA CHWALISZ OSIEK 

ANETTA CHOJNECKA ZŁOTORYJA 
PAWEŁ URBAŃSKI SZCZAWIN KOŚ.

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 45 Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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