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Tegoroczny Motor Show odbył się 
w dniach 9-12 maja w Poznaniu i w 
zgodnym poczuciu organizatorów, 
wystawców, mediów branżowych był 
wydarzeniem  ze wszech miar udanym. 
Impreza składała się z połączenią 
czterech salonów: samochodowego, 
motocyklowego, caravaningowego i 
truck oraz wielu atrakcji towarzyszących, 
każdemu z nich. 

Jak informują organizatorzy 113.000 

odwiedzających mogło zobaczyć 

kilkadziesiąt światowych premier róż-

nych marek, które trafiły do Poznania 

wprost z Genewy.

Oczywiście na tak istotnym dla branży 

motoryzacyjnej wydarzeniu nie mogło 

zabraknąć naszego pisma. Byliśmy 

patronem medialnym Ogólnopolskich 

Mistrzostw Mechaników będących 

sprawdzianem wiedzy i umiejętności 

dla Młodych Mechaników, adeptów 

szkół o profilu samochodowym. Jedna 

z konkurencji tych mistrzostw była po-

święcona lakiernictwu. Szerszą relację 

z tej imprezy będziecie mogli przeczy-

tać na stronie 60. 

Dzięki uprzejmości marki BRAYT 

specjalizującej się w materiałach po-

lerskich mogliśmy się z Wami spotkać 

i zaprezentować najnowszy numer na-

szego pisma. Wszystkim tym, którzy 

wyrazili zainteresowanie LAKIERNIKIEM 

chcieliśmy serdecznie podziękować i 

już teraz zaprosić na przyszłoroczne 

Targi Techniki Motoryzacyjnej.

Motor Show 2015
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50 twarzy połysku

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

Lakiernictwo pojazdowe ulega ciągłym modyfikacjom, uwarunkowanym postępem technicznym w dzie-
dzinie chemii, wzrostem oczekiwań użytkowników oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska na-
turalnego. Jednym z owoców sumy powyższych czynników jest superszybko schnący lakier bezbarwny 
ULTRA FAST DRYING MASTER (UFDM) firmy Troton

Jest to produkt najwyższej jakości o bardzo wysokiej zawar-

tości części stałych, zgodny z normą V.O.C. oraz spełniający 

wytyczne dyrektywy UE dotyczące Lotnych Związków Orga-

nicznych. ULTRA FAST DRYING MASTER to dwuskładnikowy, 

akrylowy lakier bezbarwny z niską zawartością rozpuszczalni-

ków. Jego największą zaletą jest bardzo krótki czas schnięcia 

po aplikacji. Już po upływie 50 minut od jej zakończenia i 

to przy suszeniu poza kabiną lakierniczą lakierowany ele-

ment można zamontować na naprawianym pojeździe. Czas 

schnięcia uzależniony jest od typu dodanego przez lakiernika 

utwardzacza akrylowego: standardowego w większym lub 

ekspresowego  w mniejszym pojemniku. Ten rewolucyjny 

produkt  jest odpowiedzią na wszystkie wymagania lakier-

ników dotyczące nanoszenia i jakości powłoki. Przy niskim 

czasie schnięcia zachowano bowiem tak pożądane cechy jak 

bardzo dobra rozlewność i doskonała wchłanialność mgły 

natryskowej połączone z wysokim połyskiem. Opisywany 

lakier ma niskie wymagania dotyczące warunków pracy oraz 

sprzętu do jego nanoszenia. Ważnym czynnikiem składowym 

efektu końcowego jest czystość miejsca, na które nanosimy 

lakier oraz odpowiedni czas nanoszenia na lakier bazowy. 

Przed aplikacją element należy odmuchać z zanieczyszczeń, 

przy jednoczesnym wycieraniu ścierką pyłochłonną. Czas 

nanoszenia na powłokę barwną nie może być zbyt długi po-

nieważ przesuszona warstwa bazowa ma mniejszą przyczep-

ność do lakieru bezbarwnego.

ULTRA FAST DRYING MASTER jest lakierem, który dzięki dużej 

sile krycia nanosi się w technice tzw. 1,5 warstwy. Polega 

ona na malowaniu elementu, przy zachowaniu łączeń z 

poprzedzającymi pasami podczas prowadzenia pistoletu 

lakierniczego. Taki sposób aplikacji możliwy jest dzięki dużej 
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Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

zawartości części nielotnych, które pozostają na elemencie, 

a nie odparowują jak ma to miejsce w przypadku lakierów 

starszej generacji. Mniejsze parowanie to również niższe zu-

życie produktu i niższy koszt dla warsztatu. Aplikacji lakieru 

dokonuje się za pomocą pistoletu wyposazonego w dyszę o 

wymiarach 1,3-1,4mm. Czas oczekiwania pomiędzy kolejny-

mi warstwami to od 5 do 7 minut. Po nałożeniu ostatniej 

pełnej warstwy element musi odczekać 5-10 minut w celu 

odparowania rozpuszczalników, zanim uruchomi się kabinę 

lakierniczą. Przy postępowaniu zgodnie z kartą techniczą 

produktu można osiągnąć wydajność na poziomie od 7,5m2 

do 8m2 z jednego litra gotowego lakieru. Grubość końcowej 

warstwy po wyschnięciu to około 60 mikronów. 

Większość wad powstałych podczas nanoszenia lakieru moż-

na usunąć za pomocą polerowania, które w razie potrzeby 

poprzedza się szlifowaniem papierami ściernymi o gradacji od 

P1500 do P2000. Polerowanie pastami polerskimi, tak jak dla 

wszystkich tego typu powłok 2K jest najłatwiejsze w okresie 

1-24 godzin od wyschnięcia warstwy. 

Ze względu na wysoką odporność na zarysowania, zmienne 

warunki atmosferyczne oraz szkodliwe promieniowanie UV 

opisywany lakier nadaje się w szczególności do lakierowania 

całościowego lub częściowego samochodów osobowych, 

motocykli oraz pojazdów użytkowych. Trwała powłoka 

stanowi barierę dla niesprzyjających czynników, z którymi 

musi na codzień poradzić sobie karoseria podczas ciężkiej 

eksploatacji.

Suszenie lakieru bezbarwnego ULTRA FAST DRYING MASTER 
może odbywać się trzema sposobami: 

 z użyciem promienników podczerwieni IR:

 25minut - użycie utwardzacza standardowego i przy 

temperaturze elementu 60°C,

 10minut -  użycie utwardzacza ekspresowego i przy tem-

peraturze elementu 60°C.

 w kabinie lakierniczej:

 25minut - użycie utwardzacza standardowego i przy 

temperaturze elementu 60°C,

 10minut -  użycie utwardzacza ekspresowego i przy tem-

peraturze elementu 60°C.

 w pomieszczeniach warsztatu poza kabiną lakierniczą, w 

których temperatura nie spada poniżej 20°C, a wilgot-

ność względna powietrza nie przekracza 80%. 

Obniżony do minimum czas naprawy przy zachowaniu wyso-

kiej jakości usługi to warunek sukcesu dobrze prosperującej 

lakierni. Im więcej samochodów można wydać klientom, 

tym zysk i opłacalność wyższe. Krótszy czas lakierowania to 

również niższy koszt użytkowania kabiny lakierniczej, mniej 

zużytego paliwa oraz prądu. Zastosowanie szybkoschnącego 

lakieru bezbarwnego zmniejsza też proporcjonalnie koszty 

pracy w postaci roboczogodzin. Zwiększenie wydajności  la-

kierni przy równoczesnym zmniejszeniu materiałochłonności 

daje wymierne zyski juz w krótkim okresie.

Lakier ULTRA FAST DRYING MASTER należy do kategorii pro-

duktów premium i dedykowany jest do zastosowań profe-

sjonalnych w serwisach lakiernictwa pojazdowego. Jednakże 

tak duża ilość pozytywnych cech wraz z ultraniskim czasem 

schnięcia, także poza kabinami lakierniczymi czyni go nie-

ocenionym produktem również do zastosowań hobbystycz-

nych. 
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Grubość powłoki lakierowej 
– parametr, o którym dyskutujemy

Skąd wziął się taki problem? Może do-

stępność przyrządów, może łatwość 

wykonania pomiarów, może brak 

jednoznacznej interpretacji wyników 

pomiarów…? Niezrozumiałe są często 

przyczyny wykonywania pomiarów gru-

bości na pojeździe, który ma lakier bez 

defektów, jednorodny, z pełnym poły-

skiem, po prostu bez zastrzeżeń. 

Nie do końca chyba wiemy i dlatego tym 

bardziej trudno jest odpowiadać na roz-

maite zastrzeżenia dotyczące właśnie 

tego parametru.

Poruszając temat grubości powłoki la-

kierowej, popularnie zwanej „grubością 

lakieru”, warto uzmysłowić sobie kilka 

istotnych informacji. 

CZYM JEST POWŁOKA LAKIEROWA?
Producenci samochodów tworząc kon-

cepcję pojazdów tworzą również koncep-

cję powłoki lakierowej. Powłoka taka ma 

spełniać zadania ochronne i dekoracyjne. 

Do spełnienia zadań ochronnych niezbęd-

ne są między innymi: odpowiednia odpor-

ność antykorozyjna, odporność na pro-

mieniowanie UV, odporność na warunki 

atmosferyczne etc. Zadania dekoracyjne 

to połysk, struktura i kolor lakieru. 

Najtrudniejszym wydaje się zrozumienie 

faktu, że przy dość szerokim zakresie 

grubości powłoki lakierowej, parametry 

jakości i estetyki pozostają zachowane. 

Nie należy traktować grubości powłoki 

jako restrykcyjnego parametru jakości, 

bo wymienione walory ochronne i de-

koracyjne są zachowane w szerszym 

niż podawany za teoretyczny, zakresie 

pomiarowym.

JAK TO JEST ZE STOSOWANIEM NORM?
W myśl Ustawy o Normalizacji „ustawa z 

dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

Dz. U. 169.1386 z 2002” (ze zmianami 

w Dz. U. 273, poz. 2703 z 2004) w 

rozdziale 3 art.5, aktualne są poniższe 

sformułowania:

1. Polska Norma jest normą krajową, 

przyjętą w drodze konsensu i za-

twierdzoną przez krajową jednost-

kę normalizacyjną, powszechnie 

dostępną, oznaczoną - na zasadzie 

wyłączności - symbolem PN. 

2. Polska Norma może być wprowadze-

niem normy europejskiej lub między-

narodowej. Wprowadzenie to może 

nastąpić w języku oryginału. 

3. Stosowanie Polskich Norm jest do-

browolne. 

4. Polskie Normy mogą być powoły-

wane w przepisach prawnych po ich 

opublikowaniu w języku polskim. 

5. Polskie Normy korzystają z ochrony 

jak utwory literackie, a autorskie pra-

wa majątkowe do nich przysługują 

krajowej jednostce normalizacyjnej. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpo-

wiednio do norm europejskich i 

międzynarodowych, z zachowaniem 

porozumień międzynarodowych. 

CZY LITERATURA FACHOWA I NORMY PO-
DAJĄ RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DOTY-
CZĄCE GRUBOŚCI LAKIERU?
Analizując informacje z dostępnej litera-

tury fachowej i norm, można sformuło-

wać poniższe wnioski dotyczące grubości 

powłoki lakierowej.

Informacje literaturowe wskazują, że 

produkcyjna grubość powłoki lakierowej 

mieści się w zakresach od około 70 µm 

do około 200 µm. 

Na podstawie aktualnej normy PN-EN 

ISO 2808, Farby i lakiery, Oznaczanie 

grubości powłoki, wiemy, że istnieje wie-

le sposobów określania grubości powłoki 

lakierowej, nie określa się jednak granic 

wymaganych dla grubości.

W nieaktualnej już ale często cytowanej 

normie BN-83/3602-02 „Pokrycia lakie-

rowe na wyrobach przemysłu motoryza-

cyjnego. Wymagania i badania”, zawarto 

informacje dotyczące minimalnych gru-

bości powłoki dla różnych klas powłok 

ochronnych zaznaczając jednak, że war-

tości te mogą ulec zmianie jeśli powłoka 

spełnia pozostałe wymagania jakościo-

we. m.µ Grubość lakieru powinna być 

mierzona profesjonalnymi, skalowanymi 

na odpowiednie podłoże przyrządami 

pomiarowymi. Zakresy pomiarowe takich 

przyrządów do badania grubości powłok 

lakierowych na podłożach ferroma-

gnetycznych i nieferromagnetycznych 

pozwalają na wykonanie pomiarów od 0 

do 5000 m z zastrzeżeniem, że zależnie 

od tego czy element jest pionowy czy 

poziomy grubość ta może być niższa lub 

wyższa. µWedług danych serwisowych 

różnych producentów samochodów su-

gerowana teoretyczna grubość warstw 

powłoki lakierowej mieści się w grani-

cach 70 – 350.

Grażyna Sobierajska

Niemal każdy pracownik lakierni czy salonu zaangażowany w proces oceny powłoki lakierowej styka się 
w swojej pracy z pytaniami o „grubość lakieru”. Najczęstszy zarzut to stwierdzenie, że powłoka ma za 
dużą grubość, czasem, że za małą. Wciąż pojawiają się wokół tego zagadnienia jakieś nieporozumienia, 
wręcz problemy.



st
r.8

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.9

Popularność niektórych rozwiązań tech-

nicznych stosowanych podczas napraw 

panelowych karoserii stale rośnie. W 

polskich warsztatach blacharsko-lakier-

niczych coraz częściej można spotkać 

spotery blacharskie lepszej lub gorszej 

jakości, ale w podstawowy sposób 

spełniają one swoja funkcję. Czy jest to 

prawda czy też może jest to nadużycie? 

Kiedy dokona się nawet wstępnej analizy 

tego problemu łatwo dojść do wniosku, 

że spoter tak naprawdę to początek 

drogi wprowadzania nowoczesnych 

technologii napraw panelowych do 

warsztatu blacharskiego.

Yamazumi to bardzo popularna metoda 

analizy i organizacji stanowisk pracy 

służąca między innymi do pomiaru 

drogi jaką musi przebywać pracownik 

na stanowisku pracy podczas wykony-

wania czynności. Pomiary wykonane tą 

metodą dają zadziwiający wręcz obraz 

marnotrawstwa czasu i energii pracow-

ników w przypadku kiedy stanowisko 

naprawcze jest niewłaściwie zorganizo-

wane (Rys.1).

Posiadanie i stosowanie systemu na-

rzędzi do napraw panelowych a nie po-

szczególnych jego elementów pozwala 

na rzeczywiste skrócenie czasu naprawy 

i uzyskanie wymiernych korzyści dla 

warsztatu blacharsko-lakierniczego. 

Nie tylko spoter...

 A)       B)
Rys. 1. Pomiar drogi jaką przebywa pracownik podczas naprawy (metoda Yamazumi).
A) W przypadku systemu narzędzi do napraw panelowych
B) W przypadku narzędzi „rozproszonych” w warsztacie.
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„Czas to pieniądz” to stare polskie (choć 

nie tylko polskie) powiedzenie zyskuje 

realny wymiar praktyczny, bo przecież 

to czas wyznacza dzisiaj zysk lub stra-

tę dla serwisu naprawczego. Stawka 

godzinowa to element, który nie zależy 

bezpośrednio od właściciela czy też 

pracowników serwisu. To co w pełni jest 

kontrolowane przez warsztat, to czas 

poświęcony na wykonanie czynności na-

prawczych, oględzin i innych związanych 

np. z wydaniem pojazdu oraz ewentual-

nymi reklamacjami.

 System narzędzi do napraw panelowych 

to nie tylko spoter i  końcówki robocze... 

Aby można było mówić o systemie 

narzędzi do napraw panelowych musi 

on umożliwiać naprawę wszystkich 

przypadków uszkodzeń możliwych do 

usunięcia tą metodą. Oznacza to, że na 

jednym wózku systemowym znajduje się 

kompletne wyposażenie naprawcze. Nie 

może być przypadku, że element, który 

będzie potrzebny do przeprowadzenia 

naprawy znajduje się w innym miejscu 

warsztatu, a pracownik musi szukać go 

w trakcie naprawy. Należy również wziąć 

pod uwagę, że podczas szukania na-

rzędzi, pracownik najprawdopodobniej 

spotka kolegę z sąsiedniego stanowiska, 

z którym to nawiąże krótszą lub może 

dłuższą rozmowę, zainteresuje się pracą 

innego kolegi na innym stanowisku lub 

zaistnieją inne okoliczności niekorzyst-

ne dla czasu naprawy, którą wykonuje. 

Absolutnie niedopuszczalne jest też 

wstrzymanie pracy na czas zakupu lub 

wypożyczenia narzędzi...Z Jakich ele-

mentów musi składa się system narzędzi 

do napraw panelowych? Przykładowy 

system przedstawiony jest na zdjęciach.

Skład podstawowy:
 Spoter blacharski (400 V, min 3700 

A) z funkcją el. węglowej i przygrze-

wania elementów.

 Easy Puller – wyciągarka punktowa 

montowana do pistoletu spotera.

 Strong Puller – wyciągarka liniowa.

 Lever Puller – wyciągarka dźwignio-

wa.

 Komplet bitów skręcanych pod ką-

tem 90°.

 Szybka masa - pozwala na punktowe 

zamocowanie masy w przy małych 

naprawach.

 Elektroda do przygrzewania bitów.

 Komplet bitów prostych.

 Cięgna bitów (min. 3 długości).

 Młotki aluminiowe – min. 3 rodzaje.

 Tarnik blacharski do prowadzenia 

prac wykończeniowych.

 Zabezpieczenie przepięciowe.

 Szlifierka pneumatyczna 70 mm.

 Szlifierka pneumatyczna 50 mm.

 Line Puller – belka długa do napraw 

poszyć o dużej powierzchni.

 Podwójna stopa średnia do Strong 

Pullera.

 Podwójna stopa duża do Strong Pul-

lera.

 Wózek systemowy.

System narzędzi napraw panelowych 

podlega ciągłej modernizacji i jest do-

skonalony przez producentów. Najbar-

dziej wartościowe modernizacje to te, 

wynikające z wieloletnich doświadczeń 

pracowników warsztatów. Sztaby inży-

nierów analizują spostrzeżenia blacharzy 

i pracowników technicznych serwisów 

wdrażają co rusz to nowsze rozwiązania. 

Celem wszystkich działań jest ułatwienie 

pracy użytkownikom, zwiększeniem 

efektywności oraz skrócenie czasu po-

trzebnego na wykonanie naprawy. Cel 

jest niezmienny od lat... i tak już chyba 

pozostanie.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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W tym odcinku przedstawiamy następne kroki w obróbce 

szpachli do uzyskania efektu idealnej struktury do nakładania 

lakieru.

Ustawienie panelu do aplikacji podkładów. 

Kontrola powierzchni, sprawdzenie ew. ubytków, rys lub in-

nych defektów, które na tym etapie możemy skorygować- tak 

przygotowana powierzchnia pozwoli nam uniknąć defektów na 

podkładzie.

8.I. APLIKACJA PODKŁADÓW

Podkład reaktywny epoksydowy gwarancyjny, podkład  zabez-

piecza czystą stal i izoluje szlifowane warstwy lakieru, daje rów-

nież lepszą przyczepność dla podkładu akrylowego, na podkład 

reaktywny nie można szpachlować. 

Jedna pełna warstwa pod-

kładu reaktywnego, izoluje i 

zabezpiecza międzywarstwy 

szlifowanego lakieru i czy-

stej stali, podkład gwaran-

cyjny zastępuje w renowacji 

elektroforezę fabryczną. 

Aplikacja podkładu akrylowego - aparat natryskowy HVLP z 

dyszą 1,9mm. 

Obraz panelu po aplikacji dwóch warstw wypełniających pod-

kładem akrylowym. 

Sprawdzenie pudrem kontrolnym (wyświetlenie małych nie-

równości i ewentualnych drobnych ubytków).

Szlifowanie ręczne (na klocku) w celu wyrównania powierzchni 

i zniwelowania drobnych nierówności. 

Szlifowanie maszynowe (odpowiednia gradacji papieru), usuwanie 

rys po poprzedniej operacji i matowienie powierzchni pod lakier. 

Część 6

Proces naprawy lakierniczej 
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Ponowna kontrola pudrem kontrolnym (przed zmianą gradacji 

papieru).  

Ponowne maszynowe szlifowanie – zmiana gradacji papieru.

Za pomocą sprężonego powietrza usuwa się pył i inne zanie-

czyszczenia z powierzchni przeznaczonej do szpachlowania.  

Należy dokonać oceny jakości uzyskanej powierzchni kontrolu-

jąc czy nie pozostały defekty w postaci np. zbyt głębokich rys 

oraz ubytków.

Uwaga: na tym etapie nie należy stosować żadnych płynów 

do mycia, ponieważ mogą się przechować na strukturze szpa-

chlówki, co w konsekwencji spowoduje wadę lakieru.

Ręczne matowienie krawędzi załamań, zakamarków i trudno 

dostępnych miejsc, których nie można zmatowić maszynowo. 

Staranne mycie zmywaczem. 

Mycie zmywaczem i wycieranie niezabrudzonym czyściwem 

według zasady jeden panel - jedna ścierka (należy unikać prze-

niesienia zanieczyszczeń silikonów z panelu na panel). 

8.J. APLIKACJA LAKIERU BAZOWEGO

Lakierowanie lakierem bazowym. 

Lakierowanie lakierem bazowym - aparat natryskowy typ HVLP 

dysza 1,3mm.

c.d.n.              
Bogusław Raatz

www.raatz.pl
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Lakierowanie tworzyw

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

O ile standardowe lakierowanie karoserii nie sprawia profe-

sjonalistom specjalnych trudności, o tyle z lakierowaniem 

tworzyw bywa różnie. Proces ich renowacji rządzi się bowiem 

swoimi prawami. 

Zacznijmy od tego, iż produkcją elementów z tworzywa (np. 

osłon zderzaka, listew, nakładek na lusterka samochodowe) zaj-

mują się wyspecjalizowane firmy, a samych rodzajów tworzyw 

jest wiele. Dla przykładu wymienię oznaczenia kilku z nich: PP, 

PUR-RIM,PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, R-TPU, TPO, PBTP, PUR, 

PUR miękka pianka,UP-GF.   

Dokonując lakierowania tworzyw należy zastosować specjalny 

proces technologiczny. Trzeba również pamiętać, że niektóre 

tworzywa nie nadają się do lakierowania. Tyczy się to np. two-

rzyw pochodzących z  recyklingu. 

W codziennych naprawach spotykamy się z trzema rodzajami 

tworzyw, tj. z tworzywami już polakierowanymi, gruntowanymi 

i podkładowanymi fabrycznie oraz z tworzywami w postaci „su-

rowej”, czyli takiej, w jakiej zostały wyjęte z formy wtryskarek. 

W pierwszej kolejności, podczas naprawy należy rozpoznać 

gatunek tworzywa. Nie jest to trudne, ponieważ szanujący się 

producenci na wewnętrznej stronie, czy to osłony, czy listwy 

podają oznaczenie określające rodzaj tworzywa. 

Tworzywa zagruntowane fabrycznie i już lakierowane nie spra-

wiają lakiernikom specjalnyh trudności. Inaczej sprawa się ma 

z procesem lakierowania surowego tworzywa, dlatego chciał-

bym się teraz na nim skupić. 

Największym wyzwaniem stojącym przed lakiernikiem w pro-

cesie lakierowania surowego tworzywa jest pasta rozdzielcza 

(środek antyadhezyjny), którą są spryskiwane formy wtryskarek 

po to, ażeby można było bez przeszkód wyjąć detal z formy.

Środek antyadhezyjny, zrobiony na bazie tłuszczów i silikonów, 

znajduje się zarówno na całej powierzchni tworzywa, jak i czę-

ściowo w samej strukturze mikrowłókien. Dokładne usunięcie 

środka antyadhezyjnego z powierzchni oraz z mikroporów 

ma olbrzymi wpływ na przyczepność jakichkolwiek powłok 

lakierowych. Bezzasadne jest użycie rozcieńczalnika nitro do 

przemywania takich powierzchni, ponieważ nie posiada odpo-

wiednich właściwości.
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Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

W gamie produktów marki Spies Hecker znajduje się specjalnie 

opracowany preparat o nazwie Priomat Kunstoff Verdünnung 

8581, który posiada właściwosci penetracyjne wnikające w głąb 

mikroporów i mikrowłókien tworzywa. Po kilkukrotnym myciu 

oraz wygrzaniu przez 60 minut w temperaturze 60 °C i ponow-

nym umyciu, doskonale usuwa pastę.

Należy również pamiętać o zjawisku elektrostatyki. Przy wie-

lokrotnym pocieraniu tworzywa, powierzchnia elektryzuje 

się i przyciąga pyłki, co ma negatywny wpływ na ostateczny 

efekt lakierowania. Dobrze jest wykonywać wszelkie prace 

przygotowawcze z dala od miejsc, w których odbywa się 

obróbka szpachli, czy podkładu. Przed przystąpieniem do la-

kierowania należy stosować elementarne zasady zachowania 

czystości.

Od tego momentu możemy nakładać powłoki, początkowo 

gruntowypełniacza Permacron Elastic Haftfüller 3300 stosując 

się do instrukcji technicznej NR 903.1/10/2007 –PL, z zacho-

waniem czasów odparowań, a następnie metodą mokro na 

mokro, lakierów nawierzchniowych.

Do ostatecznej powłoki należy dodać Permasolid Elastic Additiv 

9050, aby ją uelastycznić. Ma to na celu przybliżenie parame-

trami elastyczności powłoki do tworzywa oraz zmniejszenie 

ryzyka odpryskiwania lakieru na skutek uderzeń kamieni.

Kilka porad
 Kabina lakiernicza musi być czysta, dobrze oświetlona.

 Ściany kabiny powinny być pokryte żelem przeciwpyłowym.

 Należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej 

(maskę,  kombinezon, rękawice, okulary).

 Należy odmuchać stojaki czystym sprężonym powietrzem.

 Elementy niegruntowane należy przemywać kilkukrotnie 

produktem Priomat Kunstoff Verdünnung 8581.   

 Elementy niegruntowane należy wygrzać przez 60 minut w 

temp. 60°C.

 Elementy niegruntowane należy przemyć ponownie pro-

duktem Priomat Priomat Kunstoff Verdünnung 8581.    

 Pistolet natryskowy  musi być czysty.

 Należy pamiętać o stosowaniu ściereczki przeciwpyłowej.

 Aplikacje gruntowypełniacza należy rozpocząć od rantów i 

zakamarków, a następnie przejść na powierzchnię.

 Elementy gruntowane fabrycznie należy delikatnie zmatowić 

żółtą włókniną, a następnie przemyć Silikon Entferner 7010.

 Aplikację lakieru bazowego należy rożpocząć od rantów i 

wgłębień, a następnie przejść na powierzchnię.

 Do lakieru bezbarwnego należy dodać uelastyczniacza Per-

masolid Elastic Additiv 9050, zgodnie z kartą techniczną.

 Aplikację lakieru z dodatkiem należy rozpocząć od rantów i 

wgłębień, a następnie przejść na powierzchnię.

 Należy przestrzegać czasów odparowań, a następnie wy-

grzewać przez 45 minut w temperaturze 60°C.

 Należy poinformować klienta, żeby nie stosował myjki 

ciśnieniowej do mycia świeżo polakierowanych osłon zde-

rzaków, lusterek przez minimum 2 tygodnie.

Tomasz Kazakidis
Doradca Techniczny - Spies Hecker

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

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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Jak każdy biznes, tak i warsztaty samochodowe wymagają ciągłego 

rozwoju. Nie jest on możliwy bez podejmowania ważnych decyzji 

o inwestycjach w sprzęt warsztatowy, w szkolenie personelu i 

ciągłe budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Przypuśćmy, że 

porównujemy dwa warsztaty. Pierwszy jest na rynku ponad 30 lat, 

drugi 7 lat. Ten z 30 letnim doświadczeniem mieści się w małym 

garażu, brakuje mu poczekalni dla klienta. Poza tym ostatnia inwe-

stycja w sprzęt warsztatowy oraz w uzupełnienie wiedzy na temat 

aktualnych technologii stosowanych przy produkcji samochodów, 

pamiętają jeszcze lata 90’ XX wieku. Ten, który funkcjonuje na 

rynku od 7 lat jest przygotowany aby ugościć klienta przy kawie, 

a jego samochód trafia do ogrzewanej hali, w której zajmuje się 

nim przeszkolony, specjalistyczny personel niestroniący od nowo-

czesnych technologii napraw. Pytanie brzmi: gdzie uda się poszko-

dowany właściciel pojazdu, który pierwszy raz stał się ofiarą kolizji 

drogowej?

W pierwszej kolejności zyski.
Czego byśmy nie robili w swojej firmie, wszystko ma na celu wyge-

nerowanie konkretnych profitów. Jeśli zakład nie przynosi zysku, 

nie może prawidłowo funkcjonować. W takim przypadku może 

być kilka przyczyn niekorzystnie wpływających na generowanie 

zysków. Przeanalizujmy koszty prowadzenia działalności.

Bezpośrednim przypływem pieniędzy dla warsztatu jest świadcze-

nie usług swoim klientom. Należy natomiast pamiętać, że wykona-

nie każdej usługi wiąże się z odpowiednimi kosztami. Po zróżnico-

waniu wpływu z usługi i bezpośrednich kosztów jakie pociągnęła za 

sobą, otrzymamy zysk brutto. Na koszty bezpośrednie składają się 

cena roboczogodziny, koszt części, farby itp. W zależności od typu 

prowadzonej działalności i indywidualnych uwarunkowań, gdy od 

zysku brutto odejmie się koszty ogólne w wyniku poznamy zysk 

netto. Te działania to nic innego jak podstawa do właściwego obli-

czenia rentowności prowadzonej firmy w każdej branży.

Jedną ze składowych wpływających na uzyskanie dochodu jest 

suma kosztów ogólnych: czynsz, leasingi, narzędzia, ubezpiecze-

nie, prąd itp. Wielu przedsiębiorców robi wielki błąd nie biorąc ich 

pod uwagę wyliczając stawki podczas napraw. Malowanie elementu 

150 zł? Najtaniej w okolicy? Jedynie na podwórku, przed gara-

żem. Swoją pracę trzeba szanować, a tanio to potrafi sprzedać 

każdy, nawet dziecko. Chcąc realnie zarobić nie można w żadnym 

wypadku pomijać kosztów prowadzenia działalności. Należy też 

oszacować koszt utrzymania stanowiska naprawczego w warsz-

tacie. Przyjmujemy, że teren, biuro i hala wynajmowana jest za 

20000 zł/miesiąc. Na hali są 4 stanowiska obsługi pojazdów. Jedno 

z nich to miesięczny koszt 5000 zł. Biorąc pod uwagę, że warsztat 

funkcjonuje 20 dni w miesiącu, przez osiem godzin, godzina utrzy-

mania wyłącznie powierzchni stanowiska kosztuje 31,25 zł...

Inwestycje w warsztacie
Czy to się opłaca? 

Lutospawarka T3GYS

Nowoczesny serwis DAF – jeden z warsztatów sieci DBK
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Jak się to ma do inwestycji?
Przypuśćmy, że do warsztatu trafia samochód poszkodowanego 

wspomnianego we wstępie artykułu. Uszkodzone drzwi, możli-

wość naprawy odpowiednim sprzętem do napraw panelowych, 

następnie lakierowanie. Warsztat, który przygotował się poprzez 

inwestycję w sprzęt oraz szkolenie na stosowanie nowoczesnych 

metod napraw, jest w stanie w ciągu kliku godzin naprawić sa-

mochód i przygotować go do wydania klientowi. Przeciwnie jest 

w przypadku przedsiębiorstwa, które zaniechało tych praktyk. 

Tam w czasie 2 godzinnego oczekiwania na części (w najlepszym 

przypadku) warsztat już na samym starcie traci 62,5 zł na utrzy-

manie pustego stanowiska pracy. To nie koniec strat czasu, a co 

za tym idzie – pieniędzy. Wymiana drzwi wiąże się z demontażem 

uszkodzonego elementu, demontażem tapicerki, rozbrojeniem 

elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Nale-

ży pamiętać, że nowe drzwi trzeba dopasować jeszcze do otworu 

drzwiowego oraz uzbroić we wszystkie zdemontowane wcześniej 

elementy.

Analogiczna sytuacja pojawia się gdy nasz klient trafia do warszta-

tu samochodem, którego uszkodzenia załóżmy, prócz elementów 

stalowych obejmują także aluminiową maskę. Wymiana elementu 

nie wchodzi w grę. Uszkodzenie jest zbyt znikome w porównaniu 

do kosztu elementu.  Tak jak w przypadku ciągle rozwijającego się 

serwisu nie będzie to stanowiło najmniejszego problemu, tak tam, 

gdzie pominięte zostało wyposażenie do napraw karoserii alumi-

niowych zaczynają się straty. Problem zaczyna się już na etapie 

złego wyszkolenia kadry. Ta nigdy wcześniej nie zyskała doświad-

czenia w naprawie karoserii wykonanych ze stopów aluminium, 

a na tym nie kończy się przeszkoda. Zakładając nawet, że jeden 

z pracowników jest przeszkolony w tym temacie okazuje się, że 

brakuje odpowiednich urządzeń i sprzętu do obsługi tej naprawy. 

Tu pojawiają się kolejne koszty. Przecież Iksiński spawa aluminium, 

to pomoże. To co, że potrwa to dwa dni, trzeba za to zapłacić, wy-

wieść 40 km od siedziby, a jakość naprawy będzie wątpliwa.

Tu nasuwa się kolejne pytanie. Skąd pewność, że inwestycje się 

opłacą? Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Jak wszystko i to 

da się to obliczyć. Do prawidłowego oszacowania opłacalności in-

westycji potrzebne będzie zebranie jak największej ilości danych o 

ponoszonych przez serwis kosztach bezpośrednich oraz kosztach 

prowadzenia działalności wspomnianych w tym artykule. Ważne 

też będzie oszacowanie na podstawie tych danych procentu zysku 

brutto serwisu.

W kolejnym numerze przedstawię obliczenia na przykładowym 

modelu firmy prowadzącej serwis blacharsko-lakierniczy. Tylko 

liczby są w stanie upewnić właścicieli lub kierowników warsztatów 

w przekonaniu, że inwestycje są najlepszym kierunkiem rozwoju i 

zwiększania zysków przedsiębiorstwa.

Koniec cz. I                                                                         Redakcja

Warsztat wyposażony w nowoczesną zgrzewarkę do karoserii
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Lakierowanie samochodu nie ogranicza się tylko do karoserii, 

ale również obejmuje to, co jest pod jego maską. O ile malo-

wanie karoserii przewija się regularnie w artykułach, to temat 

komory silnika jest często przemilczany. Ten proces wymaga 

od malującego innej techniki lakierowania. Głównym wyzwa-

niem lakiernika w trakcie naprawy lakierniczej samochodu jest 

odwzorowanie powłoki w komorze silnika przy zachowaniu jej 

właściwości ochronnych.

W wypadku komory zależy nam na 

szybkim procesie lakierowania. W 

wielu samochodach oryginalny lakier 

w tym miejscu występuje w wersji 

bez połysku w przeciwieństwie do 

koloru nadwozia.

Wśród lakierników dosyć popularna, 

choć nie do końca prawidłowa, jest metoda polegająca na 

dodaniu utwardzacza do lakieru bazowego. Uzyskana w ten 

sposób powierzchnia jest odpowiednia pod kątem stopnia 

połysku-matu, natomiast nie jest odporna na zarysowania oraz 

płyny eksploatacyjne. 

Kolejna metoda, jak najbardziej zasadna, polega na położe-

niu lakieru bazowego i następnie użyciu matowego lakieru 

bezbarwnego. Ponieważ lakier w komorze silnika nie jest w 

pełni matowy, należy go zmieszać z lakierem bezbarwnym 

o wysokim połysku w celu uzyskania odpowiedniego stopnia 

zmatowienia.

Jeżeli komora silnika jest pokryta lakierem bez efektu metalicz-

nego lub perłowego, tzw. lakierem solidowym, wtedy istnieje 

również możliwość odwzorowania powłoki przy użyciu lakieru 

akrylowego z dodatkiem pasty matującej.

Każda z wyżej opisanych metod jest niedoskonała lub czaso-

chłonna.

W tym przypadku chciałbym zaproponować nowe rozwiązanie 

z gamy produktów PROFIX – Kontroler połysku.

Kontroler połysku jest produktem, który wchodzi w skład no-

wego systemu mieszania lakierów Kar-Bon i łączy w sobie pro-

stotę, szybkość działania, dużą skuteczność oraz niskie koszty.

Po dodaniu tego produktu do dowolnego lakieru bazowego 

uzyskujemy satynową powłokę odporną na zarysowania i co 

najważniejsze – nie ma potrzeby pokrycia jej dodatkowo lakie-

rem bezbarwnym.

Cały proces znacząco ułatwia fakt, że w nowym programie 

recepturowym Kar-Bon możemy dodać ten produkt do każdej 

receptury za pomocą jednego kliknięcia i następnie receptura 

zostanie przeliczona na okoliczność użycia tego produktu.

Proces malowania i czas schnięcia jest zbliżony do procesu 

malowania samym lakierem bazowym.

Należy jedynie pamiętać, żeby warstwa końcowa była dosta-

tecznie wylana.

Malowanie komory silnika nie musi stwarzać problemów, wy-

starczy użyć sprawdzonego rozwiązania.

Grzegorz Turek
Kierownik Działu Szkoleń firmy Multichem Sp. z o.o.

Przyśpieszamy lakierowanie komory silnika
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Ultra wydajny, energooszczędny lakier 
bezbarwny CC6700 od Cromax®

Marka Cromax wprowadza na rynek 

nowy, energooszczędny lakier bezbarw-

ny Ultra Performance Energy Clear 

CC6700. Produkt marki Cromax należy 

do najbardziej produktywnych lakierów 

bezbarwnych dostępnych w ofercie, z 

czasem schnięcia wynoszącym jedynie 

pięć minut w temperaturze 60°C. Już 

po 15 minutach od wysuszenia można 

przystąpić do montażu części. Suszenie 

może odbywać się również w tempe-

raturze otoczenia, co ma bezpośrednie 

przełożenie na ograniczenie zużycia 

energii w lakierni.

Liczne testy nowego lakieru bezbarw-

nego CC6700 w Holandii i Niemczech 

dowiodły jego wysokiej produktywności 

oraz zachwycającego połysku o efekcie 

lustra. Nowy produkt został opraco-

wany, by zmaksymalizować wydajność 

pracy lakierni zapewniając jednocześnie 

perfekcyjny wygląd powłoki i szybkie 

schnięcie. 

„Chcemy zaoferować lakierniom prak-

tyczne rozwiązanie poprawiające proce-

sy pracy”, powiedział Marcin Raczkow-

ski, Doradca Techniczny marki Cromax. 

„Oparty na technologii żywic, nowy lakier 

bezbarwny CC6700 jest częścią naszego 

najbardziej produktywnego systemu 

Cromax Pro. Wysoka wydajność lakieru 

bezbarwnego zwiększa przepustowość 

lakierni, a tak wyjątkowo błyszczącej, 

lustrzanej powłoki nie uzyska się stosu-

jąc standardowe produkty.”

 

Nowy ultra wydajny, energooszczędny 

lakier bezbarwny CC6700 jest łatwy 

w aplikacji w połączeniu z utwardza-

czem AR7701 Energy Activator Fast 

lub AR7702 Energy Activator Standard 

marki Cromax.
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Cellpak to wiodąca,  w branży konfek-
cjonowania papieru, firma w Polsce. Od 
ponad 20 lat przetwarzamy dostępne 
na rynku europejskim papiery, znajdu-
jemy dla nich nowe zastosowania, a 
także reagując na potrzeby Klientów, 
wpływamy na ich ciągłe doskonalenie. 
Propagowanie ekologicznego produktu, 
jakim jest papier i wspieranie naszym 
doświadczeniem producentów wyko-
rzystujących papier w procesach pro-
dukcyjnych, stało się naszą misją. 

Wieloletnia, ścisła i partnerska współpra-
ca zarówno z klientami z branży lakier-
nictwa samochodowego, jak też z branżą 
papierniczą, pozwoliła wprowadzić firmie 
na rynek, nowe, ulepszone papiery, do-
skonale zabezpieczające powierzchnie 
karoserii i szyb samochodowych podczas 
procesu  lakierowania. Dzięki zwiększo-
nej wodotrwałości papiery maskujące 
będące w ofercie naszej firmy, doskonale 
zachowują się w wilgotnym środowisku, 
jakie panuje w komorach lakierniczych. 
Wysoka wytrzymałość i sztywność pa-
pierów, będąca efektem zastosowania 
podczas ich produkcji 100% lub 90% 
włókien celulozowych, wpływa na zwięk-
szenie efektywności pracy. Nasi klienci 
mają do wyboru trzy rodzaje papierów 
maskujących:

Masking STANDARD – wysokiej jakości 
papier celulozowy (100% celulozy), 
jednostronnie gładzony, dostępny 
w gramaturach 40, 45, 50 g/m2 o 
wysokiej wodoodporności,  zdecy-
dowanie polecany do większości za-
stosowań w przemyśle lakierniczym, 
kilkukrotnie lepiej chroni osłonięte 
elementy niż powszechnie stosowany 
zwykły papier, 

Masking PLUS – wysokiej jakości papier 
celulozowy z domieszką włókien 
wtórnych, jednostronnie gładzony, 
występujący w gramaturze 50 g/m2, 
polecany do większości zastosowań 
maskujących w przemyśle lakierni-
czym.

Masking PRO - najwyższej jakości papier 
celulozowy (100% celulozy) o pod-
wyższonym stopniu zaklejenia, jedno-
stronnie gładzony, występujący w gra-
maturach 45 i  50 g/m2 o najwyższym 
stopniu wodoodporności, polecany do 
wszystkich zastosowań maskujących 
w przemyśle lakierniczym.

Papiery maskujące doskonale spraw-
dzają się również w lakiernictwie prze-
mysłowym, gdzie wykorzystywane są 
automaty lakiernicze, i gdzie ochrona, 
narażonych na zabrudzenie lakierem ele-
mentów maszyn, jest niezwykle istotna. 
Ścisła współpraca z firmami zajmujący-
mi się kompleksowym zaopatrzeniem 
sektora lakierniczego, sprawia iż nasi 
Klienci mają ciągły dostęp do papierów 

maskujących o najwyższej i powtarzalnej 
jakości m.in. w standardowych rolkach o 
szerokościach 30, 60, 90 i 120 cm. 

Oprócz papierów maskujących,  po-
siadamy w swojej ofercie inne papiery 
niebielone, bielone które produkowane 
są zarówno z włókien celulozowych jak 
też, coraz częściej z udziałem makulatu-
ry, co wpływa korzystnie na środowisko 
naturalne.  

Ogromne powierzchnie magazynowe 
i doskonałe relacje z dostawcami po-
zwalają nam na utrzymywanie niezbęd-
nych zapasów bardzo szerokiej gamy 
papierów, a ciągle rozbudowywany park 
maszynowy umożliwia nam na natych-
miastową reakcją na potrzeby Klientów. 
Papier w zależności od wymagań, do-
starczany jest w rolach o dowolnej sze-
rokości i średnicy lub też w arkuszach. 
W trosce o zapewnienie najwyższych 
standardów obsługi, w tym dostęp-
ności naszych papierów maskujących, 
zapraszamy do współpracy firmy, spe-
cjalizujące się w kompleksowej obsłudze 
Klientów z sektora lakierniczego.

Ekologiczne maskowanie



st
r.2

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.25



st
r.2

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.25

Stosowane w przeszłości w warsztatach samochodowych 

kanały zostały obecnie skutecznie wyparte przez różnego 

rodzaju podnośniki samochodowe. Warunkiem stosowania 

tego typu sposobu obsługi pojazdów samochodowych jest 

jednak zapewnienie stateczności unoszonego pojazdu w całym 

zakresie wysokości unoszenia podnośnika oraz zapewnienie 

pełnego bezpieczeństwa pracującym pod uniesionym na nim 

pojazdem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda konstrukcja pod-

nośnika służąca do unoszenia pojazdu podczas jego obsługi i 

naprawy musi spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, 

potwierdzone znakiem CE, a ponadto w trakcie eksploatacji 

objęta musi być dozorem technicznym.

Przyjęte normy międzynarodowe przewidują wymogi, zgodnie, 

z którymi podnośnik musi posiadać:

  odpowiednią do maksymalnej nośności wytrzymałość me-

chaniczną (współczynnik bezpieczeństwa 1,5-5),

  mechanizm zabezpieczający przed opadaniem unoszonego 

pojazdu w chwili ustąpienia siły unoszącej,

  zabezpieczenia łagodzące skutki niekontrolowanego opad-

nięcia unoszonego pojazdu,

  mechanizm stabilnego utrzymywania pozycji roboczej,

  odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem w 

przypadku zderzenia ruchomych części z zewnętrznymi 

przeszkodami, które mogą znaleźć się na drodze ruchu 

podnośnika.

Każda konstrukcja podnośnika wyposażona musi być w za-

bezpieczenia uniemożliwiające przekroczenie dopuszczalnego 

obciążenia (nośności). Warunkiem dopuszczenia podnośnika 

do eksploatacji jest zapew-

nienie utrzymywania w 

położeniu spoczynkowym 

mechanizmów napędo-

wych podpór i elementów 

unoszących z użyciem 

układu samohamownego 

lub odpowiednich urządzeń 

blokujących. 

W konstrukcjach podnośni-

ków elektrohydraulicznych 

zapewnione musi być unie-

ruchomienie mechanizmu 

unoszącego i utrzymanie 

pojazdu na określonej wy-

sokości przy utracie szczel-

ności układu hydrauliczne-

go lub przerwie w dopływie 

energii oraz umożliwienie 

kontrolowanego opuszcze-

nia pojazdu w tzw. trybie awaryjnym. Możliwe jest to dzięki 

zastosowaniu:

  odpowiednich zaworów bezpieczeństwa, zapewniających 

otwarcie układu hydraulicznego przy przekroczeniu o 10% 

wartości ciśnienia nominalnego w układzie,

  specjalnych zaworów przelewowych, utrzymujących okre-

ślone wartości ciśnienia w układzie,

  zaworów zabezpieczających przed nagłą utratą ciśnienia 

(np. w przypadku pęknięcia przewodów ciśnieniowych),

  zaworów mechanizmów napędowych, przy których ko-

nieczne jest utrzymywanie ich elementów w stałych poło-

żeniach roboczych, czyli tzw. zamków hydraulicznych.

Konstrukcje podnośników dopuszczonych do eksploatacji 

wyposażone muszą być odpowiednie zabezpieczenia przed 

możliwością opadnięcia podnoszonego pojazdu w przypadku 

uszkodzenia mechanizmu unoszącego. Przy konstrukcjach 

elektromechanicznych z napędem śrubowym zabezpieczenie 

to realizowane jest przez odpowiedni dobór parametrów 

gwintu nakrętki powodujących jej samohamowność oraz po-

przez stosowanie drugiej tzw. awaryjnej nakrętki. W przypadku 

konstrukcji elektrohydraulicznych stosowane są do tego celu 

listwy z otworami i zapadki na elementach ruchomych mecha-

nizmów unoszących, sterowane z użyciem siłownika elektro-

mechanicznego.

Wszystkie konstrukcje podnośników wyposażone muszą być w 

ograniczniki ruchów roboczych, czyli w tzw. wyłączniki krańco-

we, samoczynnie wyłączające ruch mechanizmu unoszącego 

po osiągnięciu przez niego skrajnego położenia roboczego. 

Przy podnośnikach elektrohydraulicznych funkcje te spełniają 

zastosowanie zaworów ograniczających ciśnienie robocze. 

Zabezpieczenia podnośników samochodowych 
przy unoszeniu pojazdów Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Podnośniki muszą posiadać certyfikat CE i podlegają pod dozór techniczny

Układ hydrauliczny posiadać musi 
odpowiedni system zaworów zabezpie-
czających
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Podnośniki z napędem mechanicznym wykorzystującym liny 

muszą być wyposażone w zabezpieczenia gwarantujące wy-

łącznie napędu w sytuacji, w której nastąpi poluzowanie lub 

zwolnienie cięgna w przypadku zakleszczenia się elementu 

przenoszącego obciążenia. 

Konstrukcje dwukolumnowe podnośników, wykorzystujące do 

unoszenia pojazdu dwie pary ramion przegubowych muszą 

uniemożliwiać samoczynne lub przypadkowe przesunięcie się 

(obrócenie ramion) na wózkach unoszących. Zabezpieczenia 

tego typu wykorzystywać muszą zasadę samohamowności lub 

wyposażone muszą być w odpowiednie blokady kształtowe. 

Sterowanie podnośników również musi być wyposażone w 

odpowiednie zabezpieczenia, gwarantujące należyte bezpie-

czeństwo pracy. Uniemożliwiać musi ono jednoczesne załącza-

nie przeciwnych kierunków ruchu jakiegokolwiek mechanizmu 

oraz zabezpieczać musi przed przypadkowym unieruchomie-

niem napędu. Urządzenia sterujące (dźwignie lub przyciski) 

po ustaniu siły, która na nie oddziałuje musi zagwarantować 

samoczynny powrót do położenia neutralnego, wstrzymując 

jednocześnie jakikolwiek ruch elementów nośnych podnośnika. 

Sterowanie musi posiadać także wyłącznik awaryjny, którego 

użycie zapewni wyłączenie wszystkich obwodów siłowych.

Bez względu na konstrukcję podnośnika, każdy pojazd uno-

szony w ten sposób podparty jest od spodu z wykorzystaniem 

odpowiednich punktów podparcia wyznaczonych konstrukcyj-

nie przez producenta pojazdu. Są to specjalnie przygotowane 

punkty posiadające odpowiednie wzmocnienie, gwarantujące 

wymaganą sztywność podpieranych fragmentów podwozia. 

Zapewniają one właściwe (proporcjonalne) rozłożenie ciężaru 

pojazdu, a tym samym stabilną pozycję unoszonego pojazdu w 

trakcie prowadzenia czynności obsługowych i naprawczych. 

Przy konstrukcjach podnośników podprogowych pomiędzy 

elementami nośnymi podnośnika, czyli płytami unoszącymi, a 

wyznaczonymi punktami podparcia podwozia pojazdu umiesz-

czone są, co najmniej 4 specjalne podkłady gumowe wykonane 

w postaci specjalnych bloczków.

W przypadku najczęściej obecnie wykorzystywanych konstruk-

cji podnośników, czyli wersji dwukolumnowych podnoszenie 

pojazdu realizowane jest z użyciem dwóch par ramion osadzo-

nych na specjalnych wózkach przesuwanych w pionie w obu ko-

lumnach. Zastosowane w tego typu podnośnikach konstrukcje 

wózków unoszących umożliwiają obrót ramion w płaszczyźnie 

poziomej oraz regulowanie ich długości, co pozwala na właści-

we dostosowanie do wymiarów płyty podwoziowej lub ramy 

pojazdu i rozmieszczonych na niej punktów podparcia unoszo-

nego pojazdu usytuowania łap podpierających znajdujących się 

na końcach ramion podnośnika.

Łapy podnośników posiadają specjalne nakładki gumowe, słu-

żące do zabezpieczenia punktów podparcia podwozia przed 

ewentualnym zarysowaniem lub wgnieceniem przy podnosze-

niu. Zadaniem nakładek gumowych jest jednak przede wszyst-

kim amortyzacja drgań przenoszonych z podnośnika na pojazd 

i zapewnienie stabilności unoszonego pojazdu przez zwiększe-

nie oporów tarcia pomiędzy łapami podnośnika, a podwoziem 

pojazdu przeciwdziałających zsunięciu się łap z przewidzianych 

konstrukcyjnie punktów podparcia podwozia. 

Podnośniki dwukolumnowe wyposażone są w łapy, które mają 

niewielką wysokość, w związku z koniecznością obsługi pojaz-

dów z niskim zawieszeniem i małym prześwitem i potrzebą 

obrotu ramion pod pojazdem usytuowanym na stanowisku 

unoszenia i ustawienia w punktach podparcia. Tylko niewielka 

regulacja ich wysokości realizowana jest przez wykręcanie i 

wkręcanie w gniazda ramion. W razie potrzeby unoszenia sa-

mochodów dostawczych, czy terenowych, posiadających spe-

cyficzną konstrukcję podwozia, w celu uzyskania prawidłowego 

podparcia podwozia zachodzi konieczność zastosowania łap z 

większym zakresem regulowanej wysokości lub zastosowanie 

przedłużaczy pomiędzy ramionami, a łapami. 

Jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych sytuacji w trakcie 

unoszenia pojazdów na podnośnikach dwukolumnowych jest 

niewłaściwe podparcie podwozi i wynika z zsunięcia się pojazdu 

z łap podpierających pojazd. Wynika ona z użycia przypadko-

wych przedłużaczy łap oraz źle dobranych nakładek gumowych 

na łapy. Obsługiwany pojazd unoszony jest stabilnie wyłącznie 

wtedy, gdy wszystkie cztery punkty podparcia są miejscami 

równomiernego przenoszenia obciążeń. Przedłużacze łap 

wykonywane są w formie tulei metalowych umieszczanych 

pomiędzy gniazdami ramion podnośnika, a jego łapami. 

Drugie, zdecydowanie bar-

dziej uniwersalne rozwiąza-

nie przedłużaczy łap podno-

śników dwukolumnowych 

oferowane jest w postaci 

metalowych konstrukcji 

(specjalnych chwytaków) 

nakładanych na łapy podno-

śnika dostępnych w dwóch 

zakresach wymiarowych (na 

łapy 110-130 mm i 130-

160 mm) posiadających w 

górnej części uchwyt do 

osadzania w nim przedłu-

żaczy gumowych w postaci 

krążków. Krążki występują 

w dwóch różnych wymia-

rach wysokości 30 i 50 mm. 

Można je wzajemnie łączyć, 

Profesjonalna, dostosowana do założeń konstrukcyjnych producenta podno-
śnika nakładka gumowa łapy

Osłona zbezpieczająca elementy rucho-
me napędu
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dzięki odpowiednim wypustom i wpustom umieszczonym na 

dolnej i górnej płaszczyźnie, w celu uzyskania żądanej wyso-

kości przedłużenia łapy. Ostatnim, górnym elementem nośnym 

tej konstrukcji przedłużacza jest zawsze gumowa nakładka 

służąca do podparcia punktu podwozia pojazdu.

Innym powodem występowania niebezpiecznych sytuacji przy 

unoszeniu pojazdów na podnośnikach dwukolumnowych poza 

zastosowaniem niewłaściwych przedłużaczy łap jest stosowa-

nie niedostosowanych do 

konstrukcji łap lub zbyt wy-

eksploatowanych nakładek 

gumowych na łapy. Zastoso-

wane konstrukcyjnie przez 

producenta podnośnika 

nakładki gumowe na łapy 

ulegają w trakcie normalnej 

eksploatacji dźwignika natu-

ralnemu i nieuniknionemu 

zużyciu. Jest ono następ-

stwem sił ścierających i ści-

nających oraz przenoszenia 

znacznych obciążeń i zacho-

dzących w nich naprężeń 

wewnętrznych materiału 

(gumy).

W związku z tym, dla za-

pewnienia bezpieczeństwa 

pracy na podnośnikach 

przy obsłudze pojazdów 

samochodowych konieczna 

jest, więc okresowa ich wy-

miana. Niestety w praktyce 

warsztatowej użytkownicy 

podnośników dwukolum-

nowych w ramach oszczęd-

ności nabywają dostępne na 

rynku uniwersalne, tańsze 

nakładki na łapy, które nie 

są dostosowane w większo-

ści przypadków do posia-

danych w eksploatowanych 

podnośnikach wymiarów i 

kształtów łap.

Prawidłowo dobrane 

nakładki gumowe na łapy zapewniające wymagany poziom 

bezpieczeństwa muszą posiadać zarówno właściwe wymiary 

pod tzw. talerz łapy, jak również i sposób ich mocowania do 

nich (przewidziane przez producenta podnośnika odpowiednie 

otwory pod śruby mocujące, czy wypustki, gwarantujące ich 

usytuowanie i właściwe ułożenie na łapie).

Sterowanie musi również zabezpieczać 
przed stwrzaniem sytuacji niebezpiecz-
nych

Tuleja przedłużająca łapy podnośnika 
dwukolumnowego

Podczas Techno Classica w Essen 

(18.04.2015), największej imprezy sta-

ro-motoryzacyjnej w Europie podpisana 

została umowa partnerska pomiędzy: 

międzynarodową federacją pojazdów 

zabytkowych FIVA (Fédération Interna-

tionale des Véhicules Anciens) a firmą 

NOVOL. Osobami reprezentującymi FIVA 

byli Prezydent organizacji Pan Patrick 

Rollet, Pan Mario Theissen, vice-pre-

zydent FIVA oraz Pan Frank Reichert z 

ramienia Komisji Pojazdów Zabytkowych 

ADAC. Firmę NOVOL reprezentowali: 

współwłaściciel, Prezes Piotr Nowakow-

ski, Pan Filip Nowakowski, Dyrektor Ope-

racyjny NOVOL oraz Pan Marcin Obara 

Product Manager NOVOL for Classic 

Car. Celem umowy jest współdziałanie 

na rzecz prawidłowego i optymalnego 

procesu renowacji pojazdów zabytko-

wych. NOVOL jako producent jedynej na 

świecie technologii opartej na produk-

tach stworzonych wyłącznie do napraw 

pojazdów klasycznych realizuje misję 

podwyższenia poziomu jakościowego 

renowacji w Europie. FIVA jako najwięk-

sza organizacja zrzeszająca krajowe 

związki motoryzacyjne jak i kluby, ma 

swoim działaniem chronić dziedzictwo 

motoryzacyjne. Wspólne działania mają 

odbywać się na płaszczyźnie szkolenio-

wej jak i promocyjnej. 

FIVA – organizacja powstała w 1966 

roku we Francji i jest jedynym tego typu 

podmiotem honorowanym przez UNE-

SCO. Zrzesza wszystkie najważniejsze 

związki krajowe i kluby na świecie. Jest 

patronem największych imprez i rajdów. 

Zajmuje się także lobbowaniem w legi-

slacji europejskiej na rzecz praw użyt-

kowników pojazdów zabytkowych. Jako 

jedyna organizacja na świecie wydaje 

tzw. FIVA ID CARD, które poświadczają 

wartość historyczną pojazdu i dopusz-

czają do najważniejszych konkursów 

elegancji na świecie.

NOVOL for CLASSIC CAR 
oficjalnym partnerem FIVA
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Jednym z najwcześniej poznanych 
przez człowieka metalem ciężkim 
był ołów, który wykorzystywano już 
w czasach starożytnych. Swą popu-
larność zawdzięcza swym właściwo-
ścią fizycznym i chemicznym – jest 
przede wszystkim łatwy w obróbce. 

Ołów i jego związki są silnie trujące, 
nawet w bardzo małych stężeniach. 
Do organizmów ołów dostaje się łatwo 
przez przewód pokarmowy, drogi odde-
chowe oraz przez skórę. Dawka ołowiu 
wchłaniana przez dorosłego człowieka 
w okresie tygodnia nie powinna być 
większa niż 3 mg, zaś dzieci, które 
są bardziej podatne na zatrucia oło-
wiem nie powinny przyjmować więcej 
niż 1 mg w przeciągu tygodnia. Ołów 
kumuluje się w organizmie człowieka. 
Największym magazynem ołowiu w 
organizmie człowieka są kości. Ołów 
w kościach może przebywać od 40-90 
lat. Skutkami jego toksycznego oddzia-
ływania może być zaburzenie syntezy 
krwi, nadciśnienie tętnicze, neuropatia 
czy uszkodzenie mózgu. 
Ołów był jedną z przyczyn upadku Ce-
sarstwa Rzymskiego. Wiemy, że woda 
z akweduktów była doprowadzana 
przez rury wodociągowe. Rury te były 
wykonane z ołowiu. Ludzi pili wodę- na-
syconą ołowiem, co prowadziło do wie-
lu chorób a w konsekwencji do śmierci.

Wiek XIX i XX to powszechne zasto-
sowania ołowiu do produkcji farb z 
przeznaczeniem jako warstwa ochron-
na oraz dekoracyjna w rozwijającym 
się prężnie przemyśle z nową gałęzią: 
motoryzacją. Związki ołowiu wykorzy-
stywane są do produkcji pigmentów z 
których powstają lakiery samochodo-
we. Okazuje się bowiem, że pigmenty 
(w szczególności żółte) wytworzone z 
ołowiu cechują się dużą siłą krycia i co 
ważne są tanie w wytworzeniu. 

Mimo, iż producenci samochodów 
zaprzestali używania pigmentów oło-
wiowych na liniach produkcyjnych już 
wiele lat temu, to z powodu popytu na 
nie (niska cena) nadal były one ofe-
rowane w lakierach przemysłowych i 
renowacyjnych. 

Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego zwane REACH (ang. Registra-
tion, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals) dotyczące bezpiecznego 
stosowania związków chemicznych 
wprowadza znaczące ograniczenia. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem pro-
dukcja, wprowadzanie do obrotu lub 
stosowanie substancji niebezpiecznych 
do których zaliczamy metale ciężkie jak 
ołów czy kadm zostały zabronione. RE-
ACH ma na celu zwiększenie ochrony 
zdrowia i środowiska, a obowiązuje na 

terytorium Unii 
Eu rope j sk ie j , 
Norwegii, Islan-
dii oraz Liech-
tensteinu. 

Obecnie znaczące firmy na rynku nie 
stosują już w swoich lakierach toksycz-
nego ołowiu. Wśród nich, są takie jak 
Multichem, która na długo przed wpro-
wadzeniem rygorystycznych rozporzą-
dzeń opracowała komponenty które 
zastąpiły te toksyczne. Nowe produkty 
nie ustępują właściwościom poprzedni-
kom jeśli chodzi o parametr krycia przy 
tym są bezpieczne w użyciu. 

Stosując najnowsze produkty nie na-
leży się obawiać o jakość powłoki oraz 
odporność na warunki atmosferyczne 
produktu pozbawionego metali cięż-
kich. Dzięki doświadczeniu gromadzo-
nemu przez lata badań zespołu badaw-
czo rozwojowego uzyskano nowe linie 
produktów jak lakiery samochodowe 
linii Kar-Bon pozbawione toksycznego 
ołowiu. Lakiery marki PROFIX spełniają 
najwyższe standardy jakościowe, za-
pewniają bezpieczeństwo pracowników 
lakierni jak i użytkowników produktów. 

Trawczyński Krzysztof  
Pracownik Laboratorium Badawczo-

Rozwojowego 
firmy Multichem Sp. z o.o.

Pb w lakierach - ciężki problem 
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Opracowany na bazie innowacyjnej tech-

nologii żywic Permasolid HS Speed Clear 
Coat 8800 marki Spies Hecker, schnie w 

jedynie pięć minut w 60°C temperatury 

elementu, wyraźnie skracając czas pro-

cesu naprawy oraz czyniąc ją bardziej 

wydajną. 

„Nowy lakier bezbarwny 8800 jest 

bezkonkurencyjny”, powiedział Mariusz 

Safarzyński, Koordynator Techniczny 

marki Spies Hecker. „Produkt umożliwia 

lakiernikom szybsze ukończenie pracy, 

redukując czas schnięcia w kabinie la-

kierniczej”.

Oszczędność energii
Lakier bezbarwny Permasolid HS Speed 
Clear Coat 8800  można dostosować do 

różnych warunków suszenia stosując od-

powiedni utwardzacz. Elastyczne moż-

liwości suszenia - nie tylko w wysokich 

temperaturach, ale również w niskich 

– zarówno w kabinie lakierniczej, jak i w 

temperaturze otoczenia, czy przez noc; 

umożliwiają lakiernikom optymalizację 

indywidualnych procesów pracy w lakier-

ni oraz redukcję zużycia energii. 

Elastyczność i wydajność
Nowy lakier bezbarwny Permasolid HS 
Speed Clear Coat 8800  może być wy-

dajnie aplikowany na 1,5 warstwy. Po 

wysuszeniu w kabinie lakierniczej, moż-

na przystąpić do polerowania już w 10 

minut po schłodzeniu. Ponadto, nowy 

produkt jest niezwykle elastyczny w 

użyciu – można go stosować do różnego 

rodzaju napraw, od szybkich napraw typu 

Speed Repair, po naprawy całościowe. 

Zdumiewający połysk 
Nowy superszybki lakier bezbarwny wy-

znacza zupełnie nowe standardy oferu-

jąc ekstremalny połysk (efekt lustra), od-

porną na zarysowania, niezwykle twardą 

powierzchnię już po jednym dniu. „Nie-

zwykły połysk o efekcie lustra to jedna 

z najważniejszych cech nowego lakieru 

bezbarwnego”, powiedział Safarzyński.

Nowy wymiar technologii 
- superszybko schnący lakier bezbarwny 

Znakomity połysk w połączeniu z ekstremalnie krótkim czasem schnięcia - nowy lakier bezbarwny 
Permasolid HS Speed Clear Coat 8800 od marki Spies Hecker zapewnia absolutnie wyjątkowe, wydajne 
wykończenie. 
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Już od ponad 40 lat firma MO-

TIP DUPLI GROUP produkuje 

wyjątkowe, zgodne z numeracją 

RAL, lakiery akrylowe DUPLI COLOR. 

Linia ta to RAL ACRYL. Stworzono 

ją zarówno dla profesjonalistów 

w szeroko pojętym przemyśle, jak 

również dla majsterkowiczów i 

amatorów używających lakierów do 

dekoracji. Szeroka gama kolorów 

RAL ACRYL przez lata ewoluowała i 

obecnie dostępna jest w ponad 100 

różnych kolorach, w połysku, macie 

i półmacie, w 

pojemności od 

12 ml (sztyft 

zaprawkowy) , 

poprzez 150ml, 

kończąc na 

400ml (oba jako 

spray). Od maja 

2015 mamy 

p r z y j em n o ś ć 

zaprezentować 

o d ś w i e ż o n ą 

wersję lakierów 

RAL - odno-

wiona została 

nie tylko szata graficzna…. Zmiany 

wprowadziliśmy również w ulep-

szonej jakości, a ponadto wzbo-

gaciliśmy produkty RAL ACRYL o 

dodatkowe wyposażenie w postaci 

drugiej dyszy natryskowej.

NOWY WYGLĄD I KOLEJNE ZAKRESY 
ZASTOSOWANIA
Nowy wygląd sprayów RAL ACRYL 
to czysty przekaz: produkt najwyż-

szej jakości zamknięty w pięknej li-

tografii. Srebrna, satynowa puszka 

oraz kolorowe kręgi wyglądają jed-

nocześnie nowocześnie i profesjo-

nalnie. Pośród wielu oznaczeń na 

etykiecie, bardzo dobrze widoczny 

jest numer RAL, a pod nim rodzaj 

wykończenia- są to bardzo ważne 

cechy, pozwalające w szybki sposób 

odnaleźć poszukiwany produkt. 

Nowa, przezroczysta kapa pozwala 

na użycie lakierów RAL ACRYL w no-

wych obszarach. Nie musimy się już 

przejmować gdy kapa nam gdzieś 

zaginie, kolorowy pierścień (donut) 

w czytelny sposób odzwierciedla 

kolor zamknięty w puszce. W kapie 

została zintegrowana dodatkowa, 

ruchoma dysza natryskowa, która 

umożliwia malowanie zarówno w 

pionie, jak i w poziomie. To czyni 

naszą odnowioną linię aerozoli 

produktem do szerokich zastoso-

wań, zarówno w przemyśle, jak i do 

użytku domowego. 

POPRAWIONA JAKOŚĆ PRODUKTU
Prowadząc kilkuletnie badania 

i reagując na potrzeby naszych 

Klientów wprowadziliśmy zmiany 

w jakości produktu po to, by dopa-

sować go do wysokich oczekiwań 

rynku. Dotychczas nasze produkty 

były już szybkoschnące, odporne 

na warunki atmosferyczne, od-

porne na światło słoneczne i pro-

mieniowanie UV. Miały też wysoki 

stopień krycia. Teraz jednak, przez 

dodanie specjalnej domieszki żywic 

poprawiliśmy jeszcze jego przy-

czepność oraz trwałość powłoki 

lakieru, przez co stał się bardziej 

odporny na uderzenia i rysy. 

Więcej informacji na:

www.motipdupli.pl

LINIA RAL AKRYL – DLA PROFESJONALISTÓW, 
DLA KTÓRYCH KOLOR MA ZNACZENIE!!!!
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Od kilkudziesięciu lat następuje ciągły wzrost ilości eksploato-

wanych pojazdów samochodowych. Wraz z tym w bardzo 

szybkim tempie powstają ciągle nowe warsztaty samochodo-

we, zajmujące się ich obsługą serwisową i naprawą. W każdym 

funkcjonującym obecnie serwisie samochodowym powstają w 

związku z tym różnego rodzaju odpady, które bez właściwego 

obchodzenia się z nimi stanowią poważne zagrożenie dla śro-

dowiska naturalnego. 

Poza typowymi produktami odpadowymi (zużytymi częściami 

metalowymi i elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych, 

opakowaniami po płynach eksploatacyjnych i olejach), które 

przy właściwie prowadzonej segregacji nie stanowią specjal-

nego zagrożenia dla środowiska, wytwarzane są przy obsłudze 

i naprawach pojazdów samochodowych również i takie, z 

którymi należy postępować w sposób szczególny ze względu 

na stwarzane przez nie dla środowiska zagrożenia. Są nimi 

przepracowane płyny eksploatacyjne (oleje, smary, płyny chłod-

nicze i hamulcowe), rozpuszczalniki i detergenty czyszczące do 

mycia części i podzespołów oraz zużyte opony i wycofane z 

eksploatacji akumulatory.

Każdy obecnie funkcjonujący warsztat samochodowy bez 

odpowiednio opracowanego i wdrożonego w życie programu 

ekologicznego jest ogromnym zagrożeniem dla otoczenia. 

Niezależnie od wielkości warsztatu i prowadzonej specjaliza-

cji usług motoryzacyjnych wytwarzanie odpadów wymaga 

odpowiedniego postępowania z nimi i ich zagospodarowania 

zgodnego z przepisami prawa w tym zakresie.

Obowiązujące w naszym kraju, jeszcze w ostatnich latach 

ubiegłego wieku przepisy prawne dotyczące gospodarki 

odpadami uznawały warsztaty samochodowe, jako firmy 

niestanowiące specjalnego zagrożenia ekologicznego. Do-

piero obowiązująca, zresztą do dnia dzisiejszego ustawa o 

odpadach z dnia 27.04.2001 roku dotycząca działalności 

usługowej, związanej z obsługą i naprawą pojazdów samo-

chodowych uporządkowała i uregulowała sporne kwestie w 

tym zakresie. Wprowadzenie w życie tej ustawy utworzyło 

mechanizm regulujący postępowanie z odpadami motoryza-

cyjnymi i zmusiło właścicieli warsztatów samochodowych do 

znacznie bardziej ekologicznego podejścia do prowadzonej 

działalności. Do przepisów związanych z tą ustawą wydanych 

zostało szereg aktów wykonawczych precyzujących zagad-

nienia związane ze sposobem prowadzenia ewidencji i spra-

wozdawczości do właściwych organów ochrony środowiska, 

procedur uzyskiwania decyzji i pozwoleń oraz prowadzenia 

pomiarów. Wprowadzone, nowe przepisy w naszym krajo-

wym ustawodawstwie dostosowane zostały do wymogów 

Unii Europejskiej, zaostrzając znacząco wymagania stawiane 

właścicielom warsztatów. Zgodnie z nimi warsztat samocho-

dowy świadczący usługi przy prowadzeniu każdej specjalizacji 

usług motoryzacyjnych zobowiązany jest do:

  zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości,

 zapewnienia odzysku odpadów w przypadku braku możli-

wości zapobiegania ich powstawaniu,

  zapewnienia unieszkodliwiania odpadów, jeśli nie uda się 

zapobiegać ich powstawaniu, ani poddać odzyskowi.

Obowiązki ustawowe warsztatu w zakresie 
ekologicznego postępowania z odpadami 
motoryzacyjnymi Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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Każdy warsztat samochodowy wytwarzający niebezpieczne 

odpady przemysłowe zobowiązany jest opracować własny 

program ich utylizacji lub unieszkodliwiania i uzyskać jego urzę-

dowe zatwierdzenie w stosownej jednostce administracyjnej 

wraz z pozwoleniem na wytwarzanie określonych rodzajów i 

ilości odpadów. Warsztat samochodowy zobligowany jest do:

  uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w sytuacji, 

gdy wytwarzane jest powyżej 1 tony odpadów niebez-

piecznych rocznie lub powyżej 5 ton odpadów innych niż 

niebezpieczne,

  uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi, gdy wytwarzane jest powyżej 

100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych,

  przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, gdy 

wytworzonych jest do 100 kg rocznie odpadów niebez-

piecznych lub powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż 

niebezpieczne. 

Pozwolenie tego typu uzyskać można po przedłożeniu stosow-

nych wniosków w odpowiednim organie ochrony środowisko, 

którym jest starostwo powiatowe. Konieczne jest jednak 

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów poprzez sto-

sowanie: kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpa-

dów. Podstawowym dokumentem potwierdzającym sposób 

zagospodarowywania odpadów jest karta odpadów. Jest ona 

sporządzana w trzech egzemplarzach (po jednym dla warsztatu 

wytwarzającego odpady, firmy transportującej i przejmującego 

odpady). Obowiązek sporządzania karty przekazania odpadu 

ciąży na wytwarzającym odpady, czyli warsztacie samocho-

dowym. Karta ewidencji odpadów musi być prowadzona dla 

każdego rodzaju odpadu oddzielnie przez wytwarzającego, 

czyli warsztat, który wytwarza powyżej 100 kg odpadów nie-

bezpiecznych rocznie. Ponadto raz w roku sporządzane musi 

być roczne zestawienie o ilościach i sposobach gospodarowania 

nimi, które należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego i Wo-

jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Objaśnienia:
1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów należy spo-
rządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla 
każdego miejsca prowadzenia działalności, z 
wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 
3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. W przypadku odbierania odpadów 
komunalnych należy sporządzić osobno kartę 
dla każdej gminy, z terenu której odpady komu-
nalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych 
osadów ściekowych stosowanych w celach, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego 
zakład przetwarzania, o którym mowa w usta-
wie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495, z późn. zm.) w zakresie odpadów 
powstałych w wyniku demontażu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
prowadzącego stację demontażu i prowa-
dzącego punkt zbierania pojazdów, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w zakresie 
gospodarowania pojazdami wycofanymi z eks-
ploatacji. 

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodli-
wiania PCB.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza 
odpadów. W przypadku odbierania odpadów 
komunalnych posiadaczem obowiązanym 
do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest 
przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów od właścicieli nieruchomości, o 
którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
z późn. zm.) lub gminna jednostka organizacyj-
na, o której mowa w tej ustawie.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posia-
dacza odpadów.

6) Podać adres miejsca prowadzenia działalno-
ści. W przypadku posiadania decyzji na prowa-
dzenie działalności na terenie całego kraju lub 
na określonym obszarze należy wskazać adres 
siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza 
odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który 
uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o 
którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, należy podać województwo i gminę.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W 
– wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie od-
padów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie 
odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunal-
nych.

8) Podać masę odpadów z dokładnością co 
najmniej do pierwszego miejsca po przecinku 
dla odpadów innych niż niebezpieczne; co 
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla 
odpadów niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.
10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji za-

wartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach.

11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów od właścicieli nierucho-
mości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach lub gminna jednostka 
organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której 
odpad został przyjęty. W przypadku przywozu 
odpadów na terytorium kraju należy wpisać 
„Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania 
odpadów z innego miejsca prowadzenia działal-
ności danego posiadacza odpadów należy wska-
zać to miejsce podając województwo, nazwę 
miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przy-
padku przyjmowania odpadów od posiadacza 
zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów rubryka pozostaje niewypełniona. 

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych 
we własnym zakresie. 

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwia-
nia odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą 
został przekazany innemu posiadaczowi od-
padów. W przypadku wywozu odpadów poza 
terytorium kraju należy wpisać „Wywóz poza 
RP”. W przypadku przekazania odpadów 
osobom fizycznym lub jednostkom organi-
zacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do 
wykorzystania na własne potrzeby zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W 
przypadku przekazywania do innego miejsca 
prowadzenia działalności danego posiadacza 
odpadów należy wskazać to miejsce, podając 
województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr 
domu i lokalu. 
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W zestawieniach tych należy posługiwać się wyłącznie kate-

goriami klasyfikacji odpadów określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 

katalogu odpadów.

Wytwarzane w trakcie prowadzenia działalności w warszta-

cie odpadu muszą być gromadzone selektywnie w specjal-

nych pojemnikach. Nie można mieszać odpadów różnego 

typu, a w szczególności zabronione jest mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

Przed przekazaniem ich wyspecjalizowanej do odbioru fir-

mie należy gromadzić je w miejscu, które spełnia poniższe 

warunki:

  jest zadaszone, a odpady zabezpieczone są przed wpływem 

warunków atmosferycznych,

  jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

  odpady gromadzone są w pojemnikach uniemożliwiających 

przedostanie się szkodliwych substancji do środowiska,

  wyposażone jest w środki do neutralizacji potencjalnych 

wycieków – sorbenty i środki gaśnicze. 

Warsztat samochodowy wytwarzający odpady może zlecić 

obowiązek gospodarowania odpadami firmie zewnętrznej, 

pod warunkiem, że posiada ona stosowne zezwolenia na 

zbiórkę, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. 

Przekazanie odpadów potwierdzone musi być na karcie prze-

kazania odpadów, sporządzonej w trzech egzemplarzach, po 

jednej dla każdej ze stron. Przy przekazywaniu przez warsztat 

odpadów firmie, która posiada zezwolenie wyłącznie w zakre-

sie transportu odpadów, firma transportowa ma obowiązek 

wskazać podmiot dokonujący odzysk lub unieszkodliwianie 

odpadów.

Do egzekwowania przepisów w tym zakresie powołane zosta-

ły specjalne służby, które uzyskały odpowiednie kompetencje, 

a w związku z tym upoważnione są również do nakładania 

na kontrolowane warsztaty kar finansowych. W przypadku 

wytwarzania przez warsztat odpadów bez wymaganej decyzji 

środowiskowej lub z naruszeniami jej warunków, może zostać 

ukarany grzywną w wysokości 5000 zł. Przy braku przeka-

zywania sprawozdań z zebranych odpadów, warsztatowi 

grozi kara 500 zł. Jeżeli pomimo wezwań właściwego urzędu, 

warsztat nadal nie przedkłada wymaganego zestawienia o 

odpadach, w takiej sytuacji podlega on karze pieniężnej w 

wysokości 2000 zł. Tego typu kary mogą być wymierzane 

wielokrotnie. 

Objaśnienia:
1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych 

stosowanych w celach, o których mowa w art. 
43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. Kartę należy wypełniać osobno dla 
każdego miejsca prowadzenia działalności. 

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy 
komunalnych osadów ściekowych.

3) Podać adres siedziby wytwórcy komunalnych 
osadów ściekowych. 

4) Podać nazwę gminy oraz adres oczyszczalni 
ścieków.

5) Dotyczy zbadanej objętości komunalnego 
osadu ściekowego, o której mowa w § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924).

6) Podać łączną liczbę żywych jaj pasożytów 
jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara 
sp. - w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów prze-
znaczonych do badań.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.
8) Podać masę wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych z dokładnością co najmniej do 
pierwszego miejsca po przecinku.

9) Podać masę ustabilizowanych komunalnych 
osadów ściekowych z dokładnością co naj-
mniej do pierwszego miejsca po przecinku.

10) Podać cel zastosowania komunalnych osadów 
ściekowych zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wpisać 
1, jeśli komunalne osady ściekowe są stoso-
wane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa 
wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczane do produkcji pasz. Wpisać 2, 
jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane 
do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele 
rolne. Wpisać 3, jeśli komunalne osady ście-
kowe są stosowane do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospodaro-
wania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Wpisać 
4, jeśli komunalne osady ściekowe są stoso-
wane do uprawy roślin przeznaczonych do 

produkcji kompostu. Wpisać 5, jeśli komunalne 
osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji 
pasz.

11) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu 
władającego nieruchomością gruntową, na 
której są stosowane komunalne osady ścieko-
we.

12) Podać adres zamieszkania lub siedziby pod-
miotu władającego nieruchomością gruntową, 
na której są stosowane komunalne osady ście-
kowe.

13) Podać numer karty przekazania komunalnych 
osadów ściekowych stosowanych w celach, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

14) Podać miejsce zastosowania komunalnych 
osadów ściekowych: nazwa województwa, 
powiatu, gminy, numeru działki i obrębu geode-
zyjnego.

15) Podać typ gleby: lekka, średnia, ciężka.
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Objaśnienia:
1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, 

o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 
późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w 
wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. W pozostałym zakresie 
wypełnia się kartę ewidencji odpadu. Kartę 
należy wypełniać osobno dla każdego miejsca 
prowadzenia działalności. 

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu określone 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu okre-
ślone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.

5) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzą-
cego zakład przetwarzania, o którym mowa 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6) Podać numer rejestrowy nadany prowadzą-
cemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego przez Główne-
go Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

7) Podać adres siedziby prowadzącego zakład 
przetwarzania, o którym mowa w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym.

8) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowa-
dzenia działalności. 

9) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: 
W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie 
odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie 
odpadów.

10) Podać nr karty przekazania, na podstawie któ-
rej odpad został przyjęty. W przypadku przywo-
zu odpadów na terytorium kraju należy wpisać 
„Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania 
odpadów z innego miejsca prowadzenia dzia-
łalności danego posiadacza odpadów należy 
wskazać to miejsce podając województwo, 
nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W 
przypadku przyjmowania odpadów od posia-
dacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewy-
pełniona. 

11) Podać masę odpadów z dokładnością co 
najmniej do pierwszego miejsca po przecinku 
dla odpadów innych niż niebezpieczne; co 
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla 
odpadów niebezpiecznych.

12) Nie dotyczy posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. 

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych 
we własnym zakresie łącznie z masą zużytego 
sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia 
i masą części składowych pochodzących ze 
zużytego sprzętu przeznaczonych do ponow-
nego użycia.

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. o odpadach.
15) Symbole D określają procesy unieszkodliwia-

nia odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

16) Podać masę części składowych pochodzą-
cych ze zużytego sprzętu przeznaczonych 
do ponownego użycia, powstałych na skutek 
przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o 
którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym.

17) Podać datę przekazania odpadów powstałych 
w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu 
innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie 
nastąpiło zgodnie z art. 50 ust. 1a pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym. Należy podać datę 
w formie: dd-mm-rrrr, gdzie, dd oznacza dzień, 
mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok.

18) Podać nr karty przekazania odpadu, którą 
został przekazany innemu posiadaczowi od-
padów. W przypadku wywozu odpadów poza 
terytorium kraju należy opisać „Wywóz poza 
RP”. W przypadku przekazania odpadów 
osobom fizycznym lub jednostkom organi-
zacyjnym nie będącym przedsiębiorcami do 
wykorzystania na własne potrzeby zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W 
przypadku przekazywania do innego miejsca 
prowadzenia działalności danego posiadacza 
odpadów należy wskazać to miejsce podając 
województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr 
domu i lokalu. 

Zgodnie z ustawą, wszystkie powstające 

w warsztacie samochodowym odpady 

powinny być poddane jednej z trzech 

form zagospodarowania:

  utylizacji,

  przetworzenia surowców wtórnych,

  recyklingu.

Utylizacja polega na skutecznym uniesz-

kodliwianiu powstających odpadów 

poprzez ich chemiczną neutralizację lub 

wyizolowanie z naturalnego obiegu sub-

stancji w otaczającym środowisku. Uty-

lizacja jest rozwiązaniem najprostszym 

przy prowadzeniu gospodarki odpadami. 

Można je stosować tylko w przypadku od-

padów całkowicie bezużytecznych i tylko 

wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowa-

nia metody bardziej uzasadnionej. 

Zdecydowanie bezpieczniejszą dla 

środowiska i znacznie skuteczniejszą 

metodą zagospodarowywania odpadów 

jest przetworzenie surowców wtór-

nych. Umożliwia znaczne zmniejszenie 

powierzchni niezbędnej do składowania 

odpadów całkowicie bezużytecznych 

oraz ogranicza ilość pozyskiwania surow-

ców pierwotnych. Dzięki jej stosowaniu 

uzyskuje się nowe produkty, które są 

całkowicie odmienne od wykorzystanych 

do ich wytworzenia surowców wtórnych. 

W ten sposób przetwarza się zużyte 

akumulatory, opony, nienadające się już 

do procesu bieżnikowania oraz przepra-

cowane oleje. 

Zdecydowanie jednak najlepszym spo-

sobem zagospodarowywania odpadów 

jest obecnie pełen recykling. Proces ten 

polega na powtórnym wykorzystaniu 

odpadów, czyli surowców pochodzących 

z konkretnych produktów, do wytworze-
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Obsługa serwisowa układów klimatyzacji 
jest konieczna również w przypadku 
warsztatów blacharsko-lakierniczych

nia tych samych, ale nowych produktów. 

Sposób ten pozwala na skuteczne obni-

żenie do minimum zarówno eksploatację 

naturalnych zasobów, jak i ilości odpa-

dów całkowicie bezużytecznych. W ten 

sposób przetwarza się złom metalowy, 

opony, regeneruje części. 

Dla ułatwienia i skutecznej realizacji zało-

żeń zawartych w ustawie niezbędne jest:

  wprowadzenie i stosowanie odpo-

wiednich systemów zachęt do reali-

zacji procesu oddzielania określonych 

materiałów i substancji z całej masy 

odpadów w miejscu ich powstawania 

lub składowania,

  zapewnienie istnienia specjalistycz-

nych firm zajmujących się zbieraniem, 

magazynowaniem i dostarczaniem 

odpowiednio wyselekcjonowanych 

już odpadów do stworzonych w 

celu ich dalszego przetworzenia lub 

całkowitego unieszkodliwienia wy-

specjalizowanych zakładów,

  ekonomiczne regulowanie sterowa-

nia zbytu konkretnych produktów 

powstających przez ponowne prze-

tworzenie odpadów.

Objaśnienia:
1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz 

prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o 
którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 
zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji, o których mowa w 
art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji. W pozostałym zakresie wypełnia się 
Kartę ewidencji odpadu. Kartę należy wypełnić 
osobno dla każdego miejsca prowadzenia 
działalności. 

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj pro-
wadzonej działalności.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzące-
go stację demontażu lub prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie 
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji.

5) Podać adres siedziby prowadzącego stację 
demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o 
których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recykling pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. Wypełnia prowadzący stację de-
montażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania 
pojazdów.

6) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowa-
dzenia działalności.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: 
W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie 
odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie 
odpadów. 

8) Podać masę odpadów z dokładnością co naj-
mniej do trzeciego miejsca po przecinku dla 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla 
odpadów niebezpiecznych.

9) Podać nr karty przekazania, na podstawie któ-
rej odpad został przyjęty. W przypadku przywo-
zu odpadów na terytorium kraju należy wpisać 
„Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania 
odpadów z innego miejsca prowadzenia dzia-
łalności danego posiadacza odpadów należy 
wskazać to miejsce podając województwo, 
nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W 
przypadku przyjmowania odpadów od posia-
dacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewy-
pełniona. 

10) Podać nr karty przekazania odpadu, którą 
zostały przekazane do stacji demontażu. Nie 
dotyczy wytwórców zwolnionych z obowiązku 
prowadzenia ewidencji na postawie art. 36 ust. 
2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach. W przypadku przywozu odpadów na te-
rytorium kraju należy wpisać „Przywóz do RP”. 
W przypadku przyjmowania odpadów z innego 
miejsca prowadzenia działalności danego po-
siadacza odpadów należy wskazać to miejsce.

11) Wypełnia prowadzący stację demontażu. 

12) Podać masę odpadów zagospodarowanych 
we własnym zakresie, w tym masę części prze-
znaczonych do ponownego użycia.

13) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach.

14) Symbole D określają procesy unieszkodliwia-
nia odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

15) Podać datę przekazania odpadów powstałych 
w wyniku demontażu pojazdów innemu po-
siadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło 
z uwzględnieniem wymagań z art. 28 ust. 5a 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Należy 
podać datę w formie: dd-mm-rrrr, gdzie, dd 
oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr 
oznacza rok.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą 
został przekazany innemu posiadaczowi od-
padów. W przypadku wywozu odpadów poza 
terytorium kraju należy opisać „Wywóz poza 
RP”. W przypadku przekazania odpadów oso-
bom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
nie będącym przedsiębiorcami do wykorzysta-
nia na własne potrzeby zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy 
wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku 
przekazywania do innego miejsca prowadzenia 
działalności danego posiadacza odpadów nale-
ży wskazać to miejsce podając województwo, 
nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. 

System polerski BRAYT
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Objaśnienia:
11) Numer jest nadawany przez posiadacza odpa-

dów, który przekazuje odpad.
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypeł-

nienia karty przekazania odpadu jest obowią-
zany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie odbie-
rania odpadów od właścicieli nieruchomości, o 
którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
z późn. zm.) lub gminna jednostka organizacyj-
na, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego od-
pady, niebędącego posiadaczem odpadów, 
działającego na zlecenie innego posiadacza 
odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi 
transportu odpadów. 

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby pod-
miotu.

6) O ile posiada.
7) W przypadku, gdy odpad jest transportowany 

kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących 
działalność w zakresie transportu odpadów, 
w oznaczonych rubrykach należy podać 
wymagane dane i podpisy wszystkich trans-
portujących odpad z zachowaniem kolejności 
transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod któ-
ry należy dostarczyć odpad, wskazany przez 
posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku prze-
kazywania odpadów powstałych w wyniku de-
montażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Podać symbol R lub D. Symbole R określają 
procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach. Symbole D określają procesy uniesz-
kodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem 
nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez pro-
wadzących odzysk lub recykling na podstawie 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produkto-
wej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. 
zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać 
datę przekazania odpadu. 

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa 
karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza 
karta przekazania odpadu, obejmująca od-
pad danego rodzaju przekazywany łącznie w 
czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za 
pośrednictwem tego samego transportującego 
odpady temu samemu posiadaczowi odpa-
dów. 

14) Podać masę odpadów z dokładnością co 
najmniej do pierwszego miejsca po przecinku 
dla odpadów innych niż niebezpieczne; co 
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla 
odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 

Opakowania lakierów 2K marki PROFIX będą miały nową szatę 

graficzną - jeszcze lepiej podkreślającą cechy i zalety produk-

tu. Nowy wygląd, podniósł czytelność opakowań, ale także 

ułatwia użytkownikowi odnalezienie pożądanych informacji na 

produkcie. Opakowanie zyskało nowoczesny wizerunek.

Odświeżona szata graficzna opakowań stała się bardziej czy-

telna i przejrzysta. Dodane zostały piktogramy, które w łatwy 

sposób sugerują odbiorcy przeznaczenie produktu oraz jego 

zastosowanie.

Zmiana szaty dotyczy wszystkich pojemności, czyli obejmie 

puszki jedno jak i 3,5 litrowe, a nowe opakowania wprowadza-

ne będą na rynek etapami, zastępując dotychczasowy wygląd 

opakowań.

Przy projektowaniu nowej szaty graficznej niebagatelne zna-

czenie miały opinie o produktach przekazywane przez lakierni-

ków, którzy na co dzień używają naszych produktów. 

Poczynione zmiany mają na celu odświeżenie wyglądu opako-

wania przy czym same produkty pozostają bez zmian i nadal 

cechuje je wysoka jakość i niezawodność.

Akryle 2K w nowej odsłonie
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Wymogi formalnoprawne, dla lakierni 

ciekłej są określone w odrębnych od 

siebie ustawach i rozporządzeniach. 

Postępowanie prowadzące do zgodne-

go z prawem użytkowania tego działu 

obiektu, wymaga przeprowadzenia 

procedur budowlanych w odpowiedniej 

kolejności, w oparciu o konkretne pod-

stawy prawne.  Kończą je prawomocne 

decyzje, zgłoszenia lub pozwolenia. W 

zależności od rodzaju i zakresu przed-

sięwzięcia związanego z organizacją 

lakierni, należy wybrać określony tryb 

postępowania, odpowiednią podstawę 

prawną i odpowiedni tryb procedu-

ralny. Niestety szerokie uprawnienia 

urzędów i urzędników wydających 

wymagane decyzje i pozwolenia w try-

bie przyjętego przez inwestora postę-

powania, mogą zmienić wybrany tryb 

realizacji jedną decyzją lub odmową 

jej wydania. Oznacza to, że wybranie 

trybu realizacji lakierni w istniejącym 

budynku, przez procedurę zgłoszenia  
„Zmiany sposobu użytkowania obiektu, 

lub jego części”, określoną w § 71.1 

Ustawy Prawo Budowlane, może przez 

decyzję urzędnika zostać zmienione na 

wymóg uzyskania Pozwolenia na Budo-
wę, i to już w trakcie zaawansowanych 

prac nad dokumentacją,  zmieniając w 

konsekwencji koszt prac projektowych 

i termin ich zakończenia. 

Podobnie może być przy koniecznej do 

przeprowadzenia w przypadku lakierni 

ciekłej, procedury uzyskania Decyzji o 

Środowiskowych Uwarunkowaniach. 

Starania o nią w oparciu o łatwiejsze 

i prostsze postępowanie w ramach 

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

na wniosek senepidu, Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska, urzędu 

gminy lub urzędu miasta, może zo-

stać zakończony odmownie,  decyzją 

o konieczności opracowania i złożenia 

Raportu o Oddziaływaniu Obiektu na 

Środowisko. Rozpoczyna to procedurę 

znacznie bardziej złożoną i określoną w 

innych przepisach niż wymogi dla Karty 

Informacyjnej. Zmiana trybu i proce-

dury postępowania nie zmienia w tym 

przypadku celu dla jakiego jest prowa-

dzona. Nadal dotyczy uzyskania pra-

womocnej Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia. Konieczność opraco-

wania Raportu Oddziaływania Obiektu 

na Środowisko zmienia koszty opraco-

wania, które w tym zakresie wykonać 

może jedynie akredytowany przez 

ministerstwo specjalista ds. ochrony 

środowiska, posiadający ważną licencję 

na oprogramowanie do wykonania ob-

liczeń w części tzw. operatu powietrza. 

Zmienia się także czas trwania tego 

postępowania ponieważ poprzedni 

wniosek o wydanie DŚU zostaje od-

rzucony. Nowy wniosek i nowy raport, 

to początek biegu nowego terminu 

nad rozpatrzeniem wniosku inwestora 

o wydanie DŚU. Decyzja urzędu o ko-

nieczności przejścia w tryb procedury 

Oceny Oddziaływania Obiektu na Śro-

dowisko i wykonaniu raportu, powodu-

je natychmiast konieczność uzyskania 

dla planowanego przedsięwzięcia 

pozwolenia na budowę, niezależnie od 

faktycznego zakresu planowanych prac 

budowlanych i instalacyjnych, nawet w 

przypadku gdyby takie prace nie były 

przewidywane. Zakres prac i wielkość 

lakierni czy obiektu, jej technologia i 

przepustowość nie mają tu żadnego 

znaczenia. W praktyce oznacza to, że 

nawet dla małej lakierni, organizowanej 

w istniejącym obiekcie, może być wy-

magane opracowanie pełnego projektu 

budowlanego i uzyskanie pozwolenia 

na budowę. Zmienia to całkowicie tryb 

postępowania, zakres opracowań, ter-

min ich przygotowania, koszty, a nawet 

specjalistów, projektantów czy dorad-

ców, z którymi do tej pory koordyna-

tor projektu lub inwestor prowadził 

współpracę. Niektóre aspekty indywi-

dualnych uwarunkowań lokalizacyjnych 

czy technicznych obiektu, natychmiast 

wskazują zakres wymaganych działań 

formalnoprawnych. W takim przy-

padku określenie przez projektanta 

kosztów prac i terminów ich realizacji, 

jest znacznie celniejszy. Niestety w 

przypadku DŚU nie można opracować 

i złożyć raportu gdy charakterystyka 

inwestycji wskazuje jako właściwe 

postępowanie opracowanie i złożenie 

Karty Informacyjnej. Należy pamiętać, 

że wydanie przez urząd postanowienia 

o konieczności uzupełnienia dokumen-

tacji o szersze informacje, parametry 

techniczne, dokumenty, zaświadczenia 

czy szczegóły planowanego rozwią-

zania technicznego, wstrzymuje bieg 

ustawowych terminów zakończenia 

postępowania. W praktyce, przed-

sięwzięcia o identycznym zakresie, 

realizowane w różnych lokalizacjach, 

mogą otrzymać wymagane decyzje w 

skrajnie odległych od siebie terminach i 

ani inwestor, ani zespół projektowy nie 

ma na to wpływu. 

Dane techniczne do opracowania KIP 

lub raportu, muszą pochodzić ze szcze-

gółowo przygotowanego projektu 

technologicznego obiektu z lakiernią. 

Na etapie koncepcji takiego obiektu 

inwestor / użytkownik, powinien doko-

nać wyboru typu, modelu i parametrów 

urządzeń stacjonarnych i technologii 

materiałowej. Do tego zestawienia 

autor projektu technologicznego przy-

gotowuje wymagane rozwiązania 

techniczne i organizacyjne w planowa-

nym obiekcie. Dokumentacja projektu 

technologicznego jest „fundamentem” 

całego projektu budowlanego i wyko-

nawczego przedsięwzięcia. Wskazane 

tu parametry, dane techniczne urzą-

dzeń i rodzaj oraz sposób używanych 

materiałów, pociągają za sobą rozwią-

zania w projekcie architektonicznym i 

projektach branżowych. Wskazane w 

technologii obiektu zagrożenia i sposób 

ich niwelowania wpływa na klasyfikację 

wybuchową pomieszczeń obiektu i wy-

znaczenie wielkości oraz rodzaju stref 

zagrożenia wybuchem. W efekcie to od 

rozwiązań przyjętych na etapie projektu 

technologii, zależy większość nakładów 

inwestycyjnych przy organizacji lakierni. 

Wybranie trybu realizacji zagłębień fun-

damentowych i konstrukcji wsporczych 

w posadzce lakierni w strefach lakiero-

wania, znacząco wpływa na koszt ich 

wykonania. Inna jest cena fabrycznej 

podstawy pod kabinę lakierniczą i inna 

wykonania odrębnej konstrukcji stalo-

PROCEDURY FORMALNOPRAWNE W ORGANIZACJI I PROJEKTOWANIU LAKIERNI CIEKŁEJ 

Co? Gdzie? Jak? Kiedy?
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wej, pokrytej kratami. Jedno i drugie 

rozwiązanie musi zostać dopasowane 

do rodzaju lakierowanych wyrobów. 

W zakresie ochrony ppoż., zbyt re-

strykcyjne potraktowanie zagrożeń 

wybuchem zmusza do wprowadzenia 

do obiektu lakierni bardzo kosztownych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych. 

Rzeczoznawcy BHP, PPOŻ i sanepidu, na 

etapie oceny rozwiązań projektowych, 

a później urzędnicy odpowiednich urzę-

dów w trakcie odbioru i dopuszczenia 

do użytkowania, odnoszą swoje opinie 

do treści dokumentacji technologicznej 

i przyjętych tam rozwiązań. 

Większość zagrożeń wybuchem w 

lakierni wiąże się nierozerwalnie z 

trybem realizacji zadań, stosowanymi 

i magazynowanymi materiałami che-

micznymi oraz parametrami technicz-

nymi urządzeń, np. paliwem do zasilania 

palników kabiny lakierniczej, ilością wy-

mian powietrza w trakcie lakierowania i 

suszenia, a także rodzajem prowadzo-

nej aplikacji, formującej mniejszą lub 

większą chmurę rozpylanej mieszaniny. 

Analiza zagrożenia wybuchem i aspekty 

BHP POPŻ w projekcie technologicz-

nym, wpływają na treść oceny zagro-

żenia wybuchem, a ona, na wszystkie 

rozwiązania opinie i bezpieczeństwo 

projektowanej lakierni. 

Procedury niezbędne do organizacji la-
kierni można podzielić na trzy etapy: 

ETAP 1 – POSTĘPOWANIE 
PRZEDPROJEKTOWE:

1/0  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  /  warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem 

prac nad projektem technologicznym 

należy uzyskać z urzędu gminy (mia-

sta) wypis z uchwały Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, 

podając nr działki, której dotyczyć 

będzie inwestycja. To bardzo ważne, 

bo zapisy tego dokumentu mogą wy-

kluczyć realizację planowanego przed-

sięwzięcia we wstępnie zakładanym 

zakresie. W przypadku braku planu 

miejscowego lub wygaśnięcia daty jego 

obowiązywania, należy przeanalizować 

ewentualne ryzyko finansowe związane 

z koniecznością opracowania Projektu 

Technologicznego i Karty Informacyjnej 

lub raportu, w sytuacji gdy odpowiedni 

urząd wyda decyzję odmowną dla usta-

lenia warunków zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, które zastępują for-

malnie miejscowy plan. Do wystąpienia 

o wydanie WZiZT konieczne są dane z 

części projektu technologicznego i pra-

womocna decyzja o uwarunkowaniach 

środowiskowych, wydana w oparciu o 

KIP lub raport.

1/1  Inwentaryzacja obiektu lub archi-
walna dokumentacja projektowa

W celu przeprowadzenia adaptacji 

istniejącego obiektu lub jego części 

na potrzeby lakierni,  konieczne jest 

dostarczenie projektantowi technologii 

podkładu architektonicznego, z wymia-

rami rzutu parteru obiektu i jego prze-

krojami. Dokumentacja taka może być 

archiwalnym projektem budowlanym 

lub wykonaną inwentaryzacją stanu 

istniejącego.

1/1  Projekt technologiczny

Pierwszym krokiem prowadzącym do 

wykonania kompletnej dokumentacji 

projektowej lakierni jest  przygoto-

wanie szczegółowego opracowania 

technologicznego, z częścią opisową i 

rysunkami przyjętych rozwiązań oraz 

lokalizacją pomieszczeń i urządzeń. Pro-

jekt taki musi zawierać wszystkie dane 

techniczne i informacje konieczne do 

opracowania dokumentacji formalnej 

wniosków i wystąpień do urzędów oraz 

szczegółowe wytyczne dla wszystkich 

projektantów branżowych, biorących 

udział w procesie projektowym. Do-

kumentacja wskazywać powinna także 

sposób wykonania zadania w zakresach 

budowlanych i instalacyjnych, doty-

czących specjalistycznych urządzeń i 

magistrali. W treści projektu powinny 

zostać wskazane obowiązujące regu-

lacje prawne w poruszanym temacie, 

wytyczne technologiczne oraz normy 

PN lub EN, związane z bezpieczeń-

stwem maszyn i urządzeń, przyjętymi 

założeniami dla instalacji oraz funkcją 

wyznaczonych stref. Projekt musi 

uwzględniać poza wieloma wymogami 

pakietu przepisów związanych z sze-

roko rozumianą ochroną i oddziały-

waniem lakierni na środowisko, także 

wymogi związane z bezpieczeństwem 

obiektu w zakresie ochrony przed wy-

buchem i pożarem oraz uwarunkowania 

określone w przepisach budowlanych. 

Szczególnie zawarte w rozporządzeniu 

Warunki techniczne jakim odpowiadać 

powinny budynki i ich usytuowanie 

oraz w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie ustawy Prawo budowlane. 

Do opracowania technologicznej części 

projektu inwestor lub użytkownik musi 

przedstawić program planowanego 

przedsięwzięcia, określający rodzaj 

lakierowanych wyrobów, ich ilość i typ 

najważniejszych urządzeń, rodzaj sta-

nowisk, planowaną ilość zatrudnionych 

osób, posiadane w obrębie inwestycji 

instalacje medialne i cele jakie mają być 

osiągnięte po zakończeniu inwestycji. 

Wskazane jest przygotowanie szkicu 

planowanego obiektu z rozkładem 

pomieszczeń. Dla większych lakierni 

powinna zostać opracowana Specyfi-

kacja istotnych warunków zamówienia 

i realizacji inwestycji.

1/2  Uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

  
Konieczność uzyskanie takiej Decyzji 

dla lakierni wynika z rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r.m w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, a pre-

cyzyjnie z zapisów,  pkt. 76 §3.1, oraz 

pkt. 14. §3.1. Zgodnie z opisem, DŚU 

może zostać wydana na podstawie 

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

lub w oparciu o Raport o Oddziaływaniu 

Obiektu na Środowisko.  Postanowienie 

o konieczności opracowania raportu 

lub rezygnacji z konieczności wszczęcia 

procedury Oceny Oddziaływania Obiek-

tu na Środowisko podejmuje urząd. Za-

znaczyć tu należy, że przesłankami do 

przejścia procedowania z KIP na raport 

są: lokalizacja obiektu w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabytków przyrody, tere-

nów rekreacyjnych, mieszkaniowych, 

obszarów chronionych, uzdrowisk, 

szpitali, przedszkoli oraz tzw. „konflikt 

społeczny” tj. protest złożony przez 

sąsiadów, mieszkańców, wykazujących 

w treści skargi negatywne oddzia-

ływanie inwestycji na ich działkę, a 

także protest organizacji społecznej. Z 

praktyki wynika, że innymi przyczynami 

konieczności opracowania raportu dla 

średniej lub małej lakierni może być 
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brak miejscowego planu zagospodaro-

wani i bardzo często uboga w informa-

cje Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. 

Niestety urzędnicy wydziałów ochrony 

środowiska domagają się tak szcze-

gółowych informacji o planowanym 

przedsięwzięciu, że zawartość KIP dla 

lakierni ciekłej bywa zbliżona do tre-

ści raportu. Konsekwencje przejścia z 

KIP do raportu i Oceny Oddziaływania 

Obiektu na Środowisko opisane zostały 

na wstępie i wiążą się z koniecznością 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

opracowania pełnego, wielobranżo-

wego projektu budowlanego nawet 

dla prostej adaptacji pomieszczenia. 

Właściwe opracowanie KIP lub raportu 

możliwe jest dopiero po zakończeniu 

prac nad projektem technologicznym 

przy wykorzystaniu zawartych w nim 

danych i informacji. 

1/3  Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z obowiązującymi wymogami 

opracowanie OZW wymagane jest naj-

później na etapie poprzedzającym eks-

ploatacje pomieszczeń i stref obiektu, 

w których może wystąpić zagrożenie 

wybuchem. Obowiązek jego posiadania 

i aktualizacji spoczywa na użytkowniku 

takich pomieszczeń. Ze względu na 

wymaganą szeroką wiedzę techniczną 

i znajomość aspektów technologicz-

nych, przy jednoczesnym uwzględ-

nieniu przepisów prawa i procedur 

postępowania, OZW opracować należy 

na etapie projektu technologicznego 

obiektu. W takim układzie organizacji 

prac projektowych, wszyscy projektan-

ci branżowi i rzeczoznawcy, opiniujący 

każde opracowanie w projekcie budow-

lanym, otrzymują jasne i precyzyjne 

klasyfikacje pomieszczeń i stref obiektu 

poparte opisem i obliczeniami. Przygo-

towanie OZW na tym etapie, wyklucza 

pojawienie się błędów projektowych w 

dalszych pracach projektowych i wyko-

nawczych. Pozwala też uniknąć zarzu-

tów nieprawidłowego wykonania prac 

budowlano - instalacyjnych, na etapie 

odbioru i dopuszczenia do użytkowania 

budynku razem z lakiernią.

 

1/4  Pozostałe dokumenty

W skład pozostałych dokumentów i pro-
cedur postępowania przedprojektowego 
wchodzi :

a. Uzyskanie warunków zasilania dla 

nowego lub istniejącego obiektu 

z jego nową funkcją od gestorów 

sieci (woda na cele bytowe, woda 

na cele ppoż, kanalizacja, zasilanie 

elektryczne, gaz ziemny)

b. Zlecenie opracowania miejscowe-

mu biuru geodezyjnemu mapy do 

celów projektowych, dla obiektu 

wymagającego pozwolenia na bu-

dowę lub pozyskanie z urzędu gmi-

ny (miasta), mapy zasadniczej (gdy 

organizowana lakiernia realizowana 

jest w trybie zgłoszenia zmiany spo-

sobu użytkowania obiektu lub jego 

części)

c. W przypadku budowy nowego, lub 

rozbudowy istniejącego budyn-

ku, badanie geologiczne terenu 

pod projektowanym budynkiem. 

Oświadczenie o prawie dysponowa-

nia nieruchomością na cele budow-

lane.

ETAP 2  -  PROJEKT BUDOWLANY
 
Projekt budowlany to dokumentacja 

obiektu, zgodna w swej treści z wyma-

ganiami formalnymi przepisów ustawy 

Prawo budowlane i wydanych na jej 

podstawie rozporządzeń. Projekt taki 

może zostać opracowany  wyłącznie 

przez osobę posiadającej wymagane 

uprawnienia. W przypadku realizacji 

procedury uproszczonej, opartej o 

zgłoszenie zmiany sposobu użytkowa-

nia, opracowanie to zawierać powinno 

wszystkie dokumenty i projekty zawar-

te w pakiecie przedprojektowym oraz 

architektoniczny projekt budowlany. W 

przypadku konieczności opracowania 

projektu do wystąpienia o wydanie 

pozwolenia na budowę, dokumentacja 

powinna zawierać wszystkie elementy 

pakietu przedprojektowego, projekt 

architektury, projekty branżowe każ-

dej instalacji medialnej, projekt terenu 

zewnętrznego z układem drogowym 

oraz projekty przyłączy zewnętrznych 

instalacji, zgodnie z warunkami okre-

ślonymi przez gestorów sieci. Przy 

realizacji obu wersji projektu budow-

lanego, jego rozwiązania techniczne 

muszą być zgodne z wydanymi przez 

urzędy warunkami realizacji inwestycji 

w zakresie uwarunkowań środowisko-

wych (DUŚ) oraz w zakresie technicz-

nym i lokalizacyjnym ( miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, z 

załączoną interpretacją zapisów pla-

nu,  dotyczącą konkretnie wskazanej 

i opisanej inwestycji lub wydanych 

warunkach zabudowy. Dokumentacja 

projektowa drugiego etapu, w obu 

wersjach postępowania budowlanego 

powinna zostać zaopiniowana przez 

rzeczoznawców ds. BHP, PPOŻ i BHP.  

W przypadku konieczności skosztory-

sowania planowanej inwestycji, ogło-

szenia przetargu na jej realizację lub 

powierzenia jej realizacji inwestorowi 

zastępczemu, projekt budowlany na-

leży rozszerzyć o projekt wykonawczy, 

wskazujący sposób realizacji szczegól-

nych rozwiązań, dobór materiałów i 

wyposażenia obiektu (bez wyposaże-

nia technologicznego lakierni, które 

określa projekt technologiczny działu). 

Celem opracowania uproszczonego 

lub pełnego projektu budowlanego 

jest złożenie wniosku o zmianę spo-

sobu użytkowania obiektu lub jego 

części, alternatywnie wniosku o wy-

dane pozwolenia na budowę obiektu. 

Niezwłocznie po zakończeniu prac nad 

projektem budowlanym i skompleto-

waniem wszystkich wymaganych do-

kumentów, składany jest odpowiedni 

wniosek o wydanie pozwolenia na bu-

dowę lub zgłoszenie zmiany sposobu 

użytkowania. Po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę i jego uprawomocnieniu 

lub braku formalnego protestu urzę-

du do zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania, można rozpocząć prace 

budowlane, remontowe i instalacyjne. 

Należy jednak pamiętać, że zakres 

wymaganych prac budowlanych w 

ramach tego samego przedsięwzięcia, 

nie może być dzielony na odrębne 

projekty cząstkowe i kilka pozwoleń na 

budowę. W przypadku procedury zgło-

szenia zmiany sposobu użytkowania 

obiektu, nie wolno występować z od-

rębnym wnioskiem o zmianę sposobu 

użytkowania i zamiaru wykonania prac 

remontowych (budowlanych) lub insta-

lacyjnych. Wnioski o zmianę sposobu 

użytkowania i zamiaru wykonania prac 

budowlanych muszą zostać połączone. 

Przepisóy wykluczają w ten sposób 

np. możliwość wystąpienia o wydanie 

pozwolenia na budowę dla samej insta-

lacji gazu ziemnego i zgłoszenia zmiany 

sposobu użytkowania obiektu dla po-

zostałych elementów przedsięwzięcia. 
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ETAP 3  -  DOPUSZCZENIE LAKIERNI 
DO UŻYTKOWANIA  

Po zakończeniu prac budowlanych, 

instalacyjnych i montażu urządzeń sta-

cjonarnych lakierni, należy przeprowa-

dzić procedury końcowe, związane z ich 

eksploatacją i użytkowaniem.  Na tym 

etapie należy skorygować opracowaną 

wcześniej Ocenę Zagrożenia Wybu-

chem, przygotować dokumentację do 

zgłoszenia zamiaru wprowadza gazów 

i pyłów do powietrza (gdy ilość wyko-

rzystywanych produktów chemicznych 

w lakierni nie przekracza 1 Mg (1000 

kg) rocznie. Trzeba przygotować zgło-

szenie zamiaru wytwarzania odpadów 

(do 1 Mg). W przypadku większej ilości 

odpadów i emisji, konieczne jest opra-

cowanie dokumentacji do wystąpienia 

o wydanie dwóch o odrębnych pozwo-

leń dla emisji i odpadów. W terminie 3 

miesięcy od dopuszczenia obiektu do 

użytkowania, należy wykonać pomia-

ry kontrolne z emitorów lakierni. W 

obiekcie należy przeprowadzić pomiary 

wszystkich czynników niebezpiecznych 

dla zdrowia pracowników, a ich wyniki 

dostarczyć do terenowej jednostki sa-

nepidu. Formalne zgłoszenie zakończe-

nia inwestycji i konieczności przepro-

wadzenia kontroli odbiorczych przez 

WIOŚ, PSP i SAN-EPID oraz wydanie 

przez Powiatowy Nadzór Budowlany 

dopuszczenia do użytkowania obiektu 

i lakierni, konieczne jest tylko w przy-

padku, gdy jej realizacja oparta była o 

pozwolenie na budowę. W przypadku 

zgłoszenia zmiany sposobu użytkowa-

nia, odbiór zewnętrzny i nowe dopusz-

czenie obiektu do użytkowania nie jest 

konieczne. Na końcowym etapie reali-

zacji przedsięwzięcia, należy pamiętać, 

że dla pracowników lakierni konieczne 

jest przeprowadzenie szkoleń zawo-

dowych z obsługi urządzeń, szkolenia 

BHP i PPOŻ, skierowanie ich na ba-

dania lekarskie i opracowanie Oceny 

Ryzyka Zawodowego na zajmowanych 

stanowiskach. Dźwigniki samochodo-

we i transportowe, windy lakiernicze i 

podnośniki techniczne muszą posiadać 

aktualne badanie UDT, podobnie jak 

sprężarka i jej zbiornik powietrza, jeżeli 

wydajność agregatu i pojemność zbior-

nika tego wymaga. 

W razie konieczności doprecyzowa-

nia zawartych w publikacji informacji 

lub wskazania trybu postępowania w 

indywidualnych niestandardowych 

uwarunkowaniach w planowanym 

przedsięwzięciu, organizacji lakierni 

ciekłej,  proszę o kontakt przez adres 

e-mail projekter@projekter.pl  lub tele-

foniczny, pod nr 601 221 760. Posta-

ram się udzielić pomocnych informacji 

lub wskazać odpowiednią procedurę 

postępowania. 

Robert Grzywaczewski
Projekter Group

Zakup X-431 PRO 
za jedyne 3333 zł netto

Firma LAUNCH Polska sp. z o.o., 

generalny dystrybutor firmy 

LAUNCH Ltd. na polskim rynku 

wprowadza ciekawą ofertę 

na zakup profesjonalnego 

testera diagnostyczne-

go X-431 PRO. Oferta 

skierowana jest do 

posiadaczy innych 

p r z y r z ą d ó w 

diagnostycznych 

do diagnozowania 

systemów elektronicznych. 

Przy oddaniu swojego dotychczasowego 

testera istnieje możliwość zakupu testera 

X-431 PRO w cenie zaledwie 3333 zł netto 

(cena katalogowa 6900 netto). Warunkiem 

skorzystania z promocji jest przedstawie-

nie faktury zakupu na posiadany sprzęt na 

kwotę minimum 3333 zł netto. Dodatkowo, 

dla chętnych do skorzystania z tej akcji 

promocyjnej przewidziana jest możliwość 

odkupienia swojego starego przyrządu za 

800 zł netto.

  LAUNCH Polska sp. z o.o.
  Ul. Ołowiana 12

  85-461 Bydgoszcz

  tel. (0-52) 585-55-10,11

  fax. (0-52) 585-55-12

  www.launch.pl

  e-mail. sales@launch.pl

TECHNOLOGIA NA STAL 
GALWANIZOWANĄ
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Następstwem ogromnego postępu technologicznego w prze-

myśle chemicznym w drugiej połowie ubiegłego wieku było 

wprowadzenie do konstrukcji pojazdów samochodowych 

znacznej ilości elementów wytworzonych  z tworzyw sztucz-

nych. Coraz powszechniejsze zastosowanie tego rodzaju 

materiału konstrukcyjnego wynika przede wszystkim z wielu 

zalet, które posiadają. Do najważniejszych zaliczyć trzeba: 

mały ciężar właściwy, odporność antykorozyjna oraz łatwość 

projektowania i nadawania kształtów.

Tworzywa sztuczne są sztucznie wytworzonymi polimerami, 

czyli długimi łańcuchami tego samego tworzywa, składającymi 

się z wielu cząsteczek. Tworzywa sztuczne, w zależności od 

składu chemicznego i siły połączeń łańcuchów molekularnych 

posiadają różne właściwości fizyko-chemiczne. 

Wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych podzielić można na trzy 
zasadnicze grupy:

  tworzywa termoplastyczne, tzw. termoplasty – osiągające 

plastyczność po podgrzaniu, (dzięki czemu można je do-

wolnie kształtować) i utrzymujące nadany im kształt i twar-

dość po ostudzeniu. Zmiany temperatury i kształtu mogą 

być w tego typu tworzywach powtarzane wielokrotnie;

  tworzywa termo- lub chemo-utwardzalne, tzw. duroplasty 

– nieuzyskujące plastyczności pod wpływem doprowadzo-

nego ciepła. Tworzywa tego typu są stosunkowo kruche;

  elastomery – utrzymujące elastyczność w znacznym 

zakresie temperatur. Cechą charakterystyczną tej grupy 

tworzyw sztucznych jest powrót tworzywa do pierwotne-

go kształtu po ustaniu siły odkształcającej.

W celu uzyskania właściwości pośrednich danego tworzywa 
sztucznego, wytwarza się materiał, który jest wypadkową trzech 
podstawowych rodzajów tworzyw sztucznych. Ponadto dla uzy-
skania określonych parametrów tworzywa sztucznych stosuje się 
do nich różnego rodzaju dodatki:

  wypełniacze (włókna szklane, włókna węglowe, tkaniny, 

płótna),

 środki chroniące przed działaniem promieni UV,

 barwniki.

W budowie współcześnie produkowanych i eksploatowanych po-

jazdów samochodowych zdecydowanie najliczniejszą grupę pod-

zespołów wykonanych z tworzyw sztucznych stanowią elementy 

będące wyposażeniem wnętrza pojazdu, stanowiące aż około 

65% wszystkich zastosowanych w samochodzie elementów wy-

konanych z tego materiału. Drugą istotną grupę elementów wy-

konanych z tworzyw sztucznych stanowią części zastosowane w 

budowie nadwozi. Stanowią one około 15% wszystkich tworzyw 

sztucznych wykorzystanych w konstrukcji pojazdu. 

Lakierowanie tworzyw sztucznych
Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Najczęściej pokrywanym lakierem elementem nadwozia wykonanym z tworzywa sztucznego jest zderzak

W przesłości listwy boczne wykonane z tworzyw sztucznych wykony-
wane były wyłącznie w kolorze czarnym
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W konstrukcjach pojazdów samochodowych wykorzystywane są 
najczęściej następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

 ABS – kopolimer akrylonitry (butadien) styren – wykorzy-

stywany do wytwarzania zderzaków, spojlerów, obudów 

lusterek oraz listew bocznych,

  PA – poliamid – służący do wytwarzania zderzaków, spoj-

lerów, listew bocznych, kołpaków kół, obudów lusterek, 

korków wlewu paliwa,

 PC – poliwęglan, – z którego wykonuje się zderzaki, spojle-

ry, lampy, listwy boczne, wywietrzniki,

  PMMA – poli (metakrylan metylu) – służący do wykonywa-

nia lamp,

  PP – polipropylen, – z którego wykonywane są zderzaki, 

spojlery, listwy boczne, lusterka, lampy, obudowy akumula-

torów oraz osłony silnika,

  PVC – poli (chlorek winylu) – przeznaczony do wykony-

wania rozdzielaczy strug powietrza w układach nawiewu 

powietrza.

W przeszłości, poszczególne elementy poszycia zewnętrzne-

go nadwozi pojazdów samochodowych wykonywane właśnie z 

tworzyw sztucznych wyróżniały się charakterystyczną barwą, 

różniącą się od reszty elementów nadwozia. Wykonywane one 

były wyłącznie w kolorze czarnym lub popielatym. Obecne 

technologie wytwarzania tworzyw sztucznych umożliwiają 

nadawanie zabarwienia tworzywom sztucznym już na etapie 

ich produkcji. Mogą być, więc wykonywane elementy poszycia 

nadwozia z tworzyw sztucznych o zabarwieniu pozostałych 

elementów karoserii wykonanych z metalu i pokrytych lakie-

rem. Najnowsze konstrukcje pojazdów samochodowych w 

celu ujednolicenia kolorystyki wszystkich elementów poszy-

cia nadwozia oraz zapewnienia im ochrony przed działaniem 

rozmaitych czynników zewnętrznych posiadają coraz częściej 

lakierowane elementy wykonane z tworzyw sztucznych. 

Do najistotniejszych czynników decydujących o prawidłowym 
nałożeniu, a tym samym i trwałości powłoki przy lakierowaniu 
tworzyw sztucznych zaliczyć trzeba:

  tzw. zwilżalność ciała stałego, czyli malowanego podłoża w 

odniesieniu do cieczy kryjącej (płynnego materiału lakierni-

czego). Najkorzystniejsza wartość tego parametru wystę-

puje, kiedy siły przylegania (adhezji) pomiędzy sąsiednimi 

warstwami różnych materiałów przewyższają siły spójności 

(kohezji) działające pomiędzy cząsteczkami cieczy (lakieru). 

Stosowanie lakierów samochodowych przeznaczonych 

do pokrywania metalowych elementów nadwozia przy 

malowaniu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych 

wymaga stosowania dodatkowych preparatów osłabia-

jących siły kohezji w płynnym materiale lakierniczym lub 

zwiększających zjawiska adhezji podłoża poprzez pokrycie 

jej warstwą pośrednią o dobrej zwilżalności;

  elastyczność – wymagana jest zbliżona wartość elastycz-

ności warstwy lakieru i podłoża. Ponieważ lakiery samo-

chodowe stosowane do pokrywania powierzchni meta-

lowych są sztywniejsze niż większości wykorzystywanych 

w nadwoziach pojazdów samochodowych elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych, konieczne jest przy 

ich malowaniu modyfikowanie właściwości lakierów;

  gładkość podłoża – wynikająca z technologii wytwarza-

nia tworzyw sztucznych. Przeznaczone do pokrywania 

gładkich powierzchni metalowych lakiery nie nadają się 

do malowania znacznie bardziej porowatych powierzchni 

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Elementy 

z tworzyw wykonywane są przy użyciu skomplikowanych 

pras lub innych urządzeń w technologii wtrysku. Dla uła-

twienia wyjmowania ich z form, czy pras stosowane są w 

procesie ich wytwarzania, specjalne środki antyadhezyjne, 

które trwale przylegają do powierzchni tworzywa. Czą-

steczki tych substancji tworzą na powierzchni mikroskopij-

ną strukturę ziarnistą, tworzącą pory na powierzchni for-

mowanego tworzywa. W celu wyeliminowania porowatości 

powierzchni wykonywanych z tworzyw sztucznych, przed 

ich lakierowaniem stosowane są następujące metody usu-

wania środków antyadhezyjnych:

 wygrzewanie – wykonywane przed czyszczeniem, dzięki 

któremu uzyskuje się poza „wypoceniem” środków anty-

adhezyjnych również usunięcie napięcia tworzywa, celem 

uniknięcia rys materiałowych oraz lokalizację nierówności 

spowodowanych resztkami powietrza,

 czyszczenie – wykonywane przy użyciu maty, pędzla i świe-

żego środka czyszczącego.

W przypadku tworzyw termoutwardzalnych w procesie 

utwardzania tworzone są kanaliki powstające w wyniku wydo-

bywających się gazów w niezakrzepniętym jeszcze materiale. 

Są one przyczyną dodatkowej porowatości powierzchni ele-

mentu. Tego typu zjawisko eliminowane jest przed procesem 

lakierowania poprzez stosowanie odpowiednich podkładów 

wypełniających. 

Niedogodnością w trakcie prowadzenia prac przygotowaw-

czych do lakierowania elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych są ich silne właściwości elektrostatyczne. Wywo-

łują one przyciąganie do naelektryzowanej powierzchni czą-

steczek pyłów zawartych w powietrzu. Konieczne jest, więc 

stosowanie odpowiednich płynów antyelektrostatycznych. 

Bardzo istotne przy malowaniu elementów wykonanych z 

tworzyw sztucznych jest dobranie właściwego lakieru do 

danego rodzaju tworzywa sztucznego. W związku z tym, 

przed przystąpieniem do prac lakierniczych konieczne jest 

dokonanie identyfikacji tworzywa sztucznego. Zdecydowana 

większość elementów poszycia nadwozi pojazdów wykona-

nych z tworzyw sztucznych posiada wytłoczone skrótowe 

oznaczenia rodzaju zastosowanego materiału. W przypadku 

Obecnie elementy z tworzyw sztucznych są pokrywane lakierem o tej 
samej barwie co reszta elementów
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braku oznaczenia skuteczną metodą identyfikacji tworzywa 

jest wykorzystanie odpowiednich preparatów testowych 

(zwykle silnych kwasów, zasad lub rozpuszczalników orga-

nicznych) wywołujących różne reakcje na poszczególnych 

rodzajach tworzyw. 

Najistotniejsze z punktu widzenia lakiernictwa tworzyw sztucz-
nych w warsztatach samochodowych jest skuteczne rozpoznawa-
nie trzech głównych grup tworzyw:

  poliestrowych,

  polipropylenowych,

  pozostałych. 

W przypadku poliestrów, elementy nadwozi pojazdów sa-

mochodowych posiadają znaczną sztywność i twardość 

powierzchni. Jednocześnie charakteryzują się w miarę dobrą 

zwilżalnością. Przygotowanie podłoża przed lakierowaniem 

elementów nadwozia wykonanych z tej grupy tworzyw sztucz-

nych wymaga zmatowienia powierzchni na sucho z użyciem 

drobnoziarnistego papieru ściernego i wyczyszczenia oraz od-

tłuszczenia jej zmywaczem antyelektrostatycznym. Po zniwe-

lowaniu nierówności i porowatości powierzchni nakładane są 

na nią trzy warstwy specjalnego podkładu wypełniającego w 

postaci dwuskładnikowych preparatów chemoutwardzalnych. 

W przypadku nanoszenia ich metodą natryskową konieczne 

jest rozcieńczenie w celu uzyskania odpowiedniej lepkości. 

Przy stosowaniu metody nakładania podkładu „mokrym na 

mokre” nanosi się trzy warstwy, wskutek czego pomiędzy 

podłożem, a lakierem bazowym uzyskuje się grubą i elastycz-

ną powłokę. W ten sposób przygotowane podłoże elementu 

wykonanego z tworzywa sztucznego gotowe jest już do nało-

żenia standardowego jedno-, dwu-, czy trój-warstwowego la-

kieru, bez konieczności dodawania jakichkolwiek zmiękczaczy, 

zwiększających elastyczność poszczególnych warstw. 

Przy elementach nadwozia wykonanych z polipropylenu cha-

rakteryzujących się znaczną wytrzymałością mechaniczną, 

dużą elastycznością, a jednocześnie słabą zwilżalnością, nie-

zbędne jest zastosowanie specjalnych materiałów lakierniczych 

we wszystkich etapach nakładania powłoki. Przygotowanie po-

wierzchni elementu tej grupy tworzyw sztucznych do malowa-

nia rozpocząć należy od wstępnego odtłuszczenia zmywaczem 

antyelektrostatycznym. Kolejnym etapem jest zmatowienie 

powierzchni z użyciem włókniny szlifującej. Następnie, ko-

nieczne jest gruntowanie, przeprowadzone w dwóch etapach 

z zastosowaniem różnych materiałów podkładowych o od-

miennych właściwościach. Pierwszym jest podkład kontaktowy 

posiadający dobrą przyczepność do podłoża, tworzący cienką 

warstwę o odpowiedniej zwilżalności dla kolejnej warstwy po-

krycia. Warstwą tą jest podkład wypełniający pory, nakładany 

na mokry lub wysuszony i oszlifowany podkład kontaktowy. 

Podkład wypełniający pory musi być zmieszany ze środkiem 

uplastyczniającym, zwiększającym elastyczność powłoki. 

Do składnika głównego, podkładu wypełniającego dodaje się 

środek uplastyczniający (35-50%), a następnie utwardzacz i w 

razie potrzeby również rozpuszczalnik. W ten sposób przygo-

towaną substancję nakłada się na powierzchnię tworzywa w 

2-3 warstwach metodą „mokrym na mokre” lub z suszeniem i 

szlifowaniem kolejnych warstw. 

Uplastyczniający środek stosowany do podkładów musi być 

dodawany również do materiałów kolejnych warstw powłoki. 

Dla pokryć jednowarstwowych dodawane jest 30% środka 

uplastyczniającego w stosunku do objętości lakieru. Przy 

pokryciach dwu- i trój-warstwowych do lakieru bazowego 

dodawane jest 10% środka uplastyczniającego. 

Pokrywanie lakierem pozostałych rodzajów tworzyw sztucz-

nych wymaga uprzedniego przeprowadzenia procesu grun-

towania, wykonywanego po odtłuszczeniu zmywaczem 

antyelektrostatycznym i zmatowieniu włókniną. Gruntowanie 

polega na zastosowaniu od jednej do dwóch warstw jedna-

kowego podkładu kontaktowego. Kolejne warstwy różnią 

się proporcjami poszczególnych składników, w zależności od 

twardości pokrywanego tworzywa sztucznego.

Do stosunkowo sztywnych tworzyw stosowane są proporcje:
  podkład wypełniający 35-50%,

  lakier jednowarstwowy 30%,

  wewnętrzne warstwy powłoki wielowarstwowej 10%,

  lakier bezbarwny 30%.

Przy tworzywach elastycznych konieczne jest stosowanie środka 
uplastyczniającego dodawanego w proporcjach:

  podkład wypełniający 100-150%,

  lakier jednowarstwowy 50%,

  wewnętrzne warstwy powłoki wielowarstwowej 10%,

  lakier bezbarwny 100%.

Najczęściej popełnianymi w trakcie lakierowania tworzyw sztucz-
nych błędami są:

  niewłaściwe przygotowanie powierzchni – wywołujące 

wady powierzchni, spowodowane pozostałościami środ-

ków antyadhezyjnych oraz odpryski i powstawanie rys, 

będących efektem niedostatecznego usunięcia napięć 

wewnętrznych tworzywa,

  zastosowanie nieodpowiednich środków czyszczących, 

uszkadzających wrażliwe na działanie rozpuszczalników 

tworzywa (ABS, PC, PPO),

  zbyt szybkie lakierowanie po przeprowadzonym procesie 

czyszczenia, powodujące zmniejszenie przyczepności 

lakieru z powodu prężności pary na styku lakieru z tworzy-

wem,

  zastosowanie niewłaściwych środków zwiększających 

przyczepność.

Pokrywanie elemetów wykonanych z tworzyw sztucznych wymaga 
odmiennego podejścia niż przy malowaniu pozostałych elementów
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) opracowała system an-

tygraffiti do zastosowań zewnętrznych, chroniący powłoki 

powierzchni narażonych na czyszczenie zniszczeń dokonanych 

przez farby w sprayu i markery.

Produkt Alesta® AntiGraffiti Outdoor jest już stosowany na 

ekranach akustycznych wzdłuż autostrad i linii kolejowych, a 

jego stosowanie jest planowane również na takich obiektach 

publicznych, jak bankomaty, drzwi garażowe, szafki elektryczne 

i znaki informacyjne.

Peter Frese, Product Manager Axalta w zakresie farb proszko-

wych na rynki EMEA, mówi: ”Obecnie żaden obiekt użyteczno-

ści publicznej ani pojazd nie jest bezpieczny, ponieważ w każdej 

chwili może zostać pokryty graffiti. Co więcej, w wielu przy-

padkach powłoka poddana kosztownemu procesowi czyszcze-

nia, zostaje nieodwracalnie uszkodzona lub zniszczona, co jest 

czynnikiem nie do zaakceptowania przez wiele firm”.

Alesta AntiGraffiti Outdoor to pierwsza farba proszkowa, któ-

ra uzyskała zatwierdzenie GSB International and Qualicoat, a 

ponadto spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie jakości 

niemieckiego zrzeszenia zwalczającego graffiti – Gütegemein-

schaft Anti-Graffiti e.V.

Nowy system farb łączy pokrycie chroniące przed graffiti dla 

powierzchni metalowych z dobrą odpornością na warunki 

pogodowe i właściwościami mechanicznymi. Alesta AntiGraffiti 
Outdoor to farba proszkowa oparta na poliestrze, która jest 

kompatybilna ze standardową farbą poliestrową i może być 

ponownie nakładana. Co więcej, produkt oferuje praktycznie 

nieograniczony wybór kolorystyczny w połysku dla farb prosz-

kowych, przeznaczonych do zastosowań zewnętrzenych. Ale-

sta AntiGraffiti Outdoor dostępna jest we wszystkich odcieniach 

kolorystycznych RAL i NCS, w tym również w wykończeniu 

metalicznym.

Farby Alesta® Antigraffiti Outdoor są również produktami eko-

nomicznymi w zastosowaniu, dzięki poszerzonemu zakresowi 

czasu utwardzania: od 170oC do 190oC, pozwalając pracowni-

kom lakierni na skrócenie czasu procesu aplikacji, co może mieć 

pozytywny wpływ na ostateczny koszt produkcji.

Pracownicy fabryk mogą korzystać z tego szerszego zakresu 

temperatur twardnienia i w rezultacie mogą być w stanie 

skrócić całkowity czas cyklu w czasie procesu aplikacji farby, co 

może z kolei mieć pozytywny wpływ na koszt.

W odróżnieniu od obecnie dostępnych poliuretanowych farb 

proszkowych chroniących przed graffiti, produkt Alesta Anti-
Graffiti Outdoor charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwo-

ściami mechanicznymi potwierdzonymi w testach uderzenio-

wych oraz wynikami w próbie tłoczności wg Erichsena, testami 

zginania i testami na przyczepność, zgodnie z wymaganiami 

GSB i Qualicoat.Właściwości te umożliwiają ich stosowanie na 

podłożach aluminiowych. Wyniki rozmaitych testów korozyj-

nych wskazały, że produkt Alesta AntiGraffiti Outdoor oferuje 

porównywalne cechy charakterystyczne do innych komercyj-

nie dostępnych systemów, na podobnym poziomie pozostaje 

również stabilność termiczna. 

Frese mówi: “Dzięki temu oryginalnemu połączeniu funkcjo-

nalności ochrony przed graffiti i ochrony dekoracyjnej alumi-

nium i innych rodzajów podłoża metalicznego, produkt Alesta 

AntiGraffiti Outdoor może być źródłem wartości dodanej dla 

użytkowników końcowych, którzy coraz częściej napotykają 

na poważne problemy związane z plagą graffiti.”

Farba proszkowa Alesta® AntiGraffiti Outdoor od Axalta Coating Systems

Wyjątkowa funkcjonalność i design 
dekoracyjny dla konstrukcji metalowych 
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Śruby antykradzieżowe do felg alumi-

niowych mają za zadanie zabezpieczenie 

ich przed kradzieżą przez amatorów 

cudzej własności. Indywidualny wzór 

na śrubie (fot. 1) pozwala zazwyczaj 

skutecznie odstraszyć złodzieji, dla 

których czasochłonne działana mające 

na celu ich odkręcenie są czynnikiem 

niesprzyjającym. Znakomicie spisujące 

się zabezpieczenie może stać się bronią 

obosieczną. Dzieje się tak kiedy uszko-

dzimy lub zagubimy dedykowany do 

nich klucz. Dla przeciętnego użytkowni-

ka samochodu samodzielne odkręcenie 

śrub w takim przypadku staje się niewy-

konalne. Ratunku poszukuje sie na ogół 

w zakładach wulkanizayjnych, które na 

codzień zajmują się serwisem ogumienia 

oraz obręczy kół. Niestety w wielu przy-

padkach warsztaty takie nie są w stanie 

odkręcić zabezpieczenia, a na pewno nie 

metodą nieniszczącą. 

Pierwszym pomysłem, na który wpadają 

osoby niedoświadczone jest nacięcie 

śruby wzdłuż jej czoła w celu dorobienia 

wyżłobienia, w które można by wsadzić 

klucz na wzór przecinaka do blachy. 

Taka metoda często jest bezowocna 

i dodatkowo tylko uszkadza śrubę. W 

wielu przypadkach dokonanie nacięcia 

jest też niewykonanlne. Śruby bowiem 

schowane są w otworach felgi i często 

są wykonane z tak twardych materiałów, 

że ich naruszenie jest niemożliwe. 

Inną techniką jest dospawywanie kluczy 

i nasadek do śruby, za które można na-

stępnie je odkręcać. W tym przypadku 

na przeszkodzie również stoi problem 

z dostępem do śruby oraz ich wykona-

nie z materiałów trudnospawalnych w 

warunkach warsztatowych. Ta metoda 

również niesie ze sobą ryzyko dodatko-

wego uszkodzenia śruby.

Najgroźniejszą metodą z jaką można się 

spotkać jest obluzowanie śrub poprzez 

uderzenia wykonane w felgę, za pomocą 

ciężkiego młotka. Pomimo, że metoda 

wydaje się często bardzo atrakcyjna dla 

warszatatu, to ryzyko uszkodzenia felgi 

jest bardzo duże. Największe zagroże-

nie sprowadzane jest na użytkownika 

samochodu z tak wykonaną „usługą”. 

Defekty powstałe w obrębie felgi, śrub 

i piasty mogą doprowadzić bowiem do 

niekontrolowanego utracenia obręczy w 

czasie jazdy. 

Jak więc sobie poradzić w sposób pro-

fesjonalny kiedy dotknie nas powyższy 

problem? Odpowiedzią jest opatento-

wany zestaw do odkręcania śrub an-

tykradzieżowych o  nazwie HERKULES 

REMOVER (fot. 2). Prosto wyglądający 

i nie wymagający żadnego zasilania ze-

wnętrznego poza siłą mięśni użytkowni-

Śruby antykradzieżowe do felg

FOT. 1

FOT. 2
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ka stał się nieocenionym sprzymierzeń-

cem, również w mobilnych serwisach 

wulkanizacyjnych. Sercem zestawu jest 

wkrętak udarowy, który dzieki specjalnej 

konstrukcji wytwarza 200Nm momentu 

obrotowego. Śruby do kół przykręca się 

na ogół z momentem 80-120Nm, więc 

uzyskana przez klucz wartość jest aż 

nadto wystarczająca. Ruch trzpienia w 

kluczu uzyskujemy poprzez uderzanie 

w jego czoło za pomoca młotka. Zale-

ca się stosowanie młotka o masie od 

1500 do 3000 gramów. Zaletą wkrętaka 

udarowego jest jednoczesne dociskanie 

końcówki podczas odkręcania do czoła 

śruby. Prawidłowe doleganie końcówki 

do wzoru jest gwarantem sukcesu.

HERKULES REMOVER pozwala na od-

krecenie wiekszości śrub antykradzie-

żowych dostępnych na rynku motory-

zacyjnym. Do dyspozycji mamy dwie 

metody odkręcania w zależnośći od 

kształtu i twardości materiału, z którego 

jest ona wykonana. W instrukcji obsługi 

pokazane są typy śrub i przeznaczone 

do nich końcówki. Twardość materiało-

wą śruby sprawdzamy za pomocą do-

łączonego do zestawu punktaka. Jeżeli 

śruba jest na tyle miękka, że uderzenie 

w nią punktakiem powoduje powstanie 

punktów do odkręcenia możemy użyć 

specjalnych grotów z frezami (fot. 3). 

Groty dostosowujemy do średnicy śru-

by. Jest to metoda niszcząca, która nie 

pozwala na ponowne użycie śruby. 

Jeżeli po uderzeniu punktakiem w łeb 

śruby nie pozostanie żaden ślad ko-

nieczne jest użycie dołączonej surówki 

(fot. 4), która podczas uderzenia w czoło 

śruby odkształca się i staje się kluczem.

Nabitą surówkę możemy zastosować do 

pozostałych śrub przy reszcie kół. Nie 

trzeba już wtedy korzystać z wkrętaka 

udarowego ponieważ końcówka nało-

żona na pneumatyczny klucz udarowy 

po dobrym docisnięciu sprawdza się 

idealnie. Zaletą tej metody jest jej bez-

inwazyjność. Śruby podczas odkręcania 

nie są uszkadzane i można je ponownie 

zastosować jeżeli np. odnajdziemy zagi-

niony klucz. 

HERKULES REMOVER to sprawdzone 

rozwiązanie na śruby antykradzieżowe 

kiedy stają się one dylematem nie tyl-

ko do złodziei, ale również dla samych 

właścicieli aut. Nasadka przeznaczona do 

ich odkręcania często zostaje zagubiona 

lub uszkodzona poprzez nieprawidłowe 

użytkowanie. Problem ten często doty-

ka nowych właścicieli, którzy podczas 

zakupu auta często nie zwracają uwagi 

na tak niewidoczny szczegół (fot. 5). 

Niestety ujawnia się on często już gdy 

jest za późno czyli podczas awarii agu-

mienia lub samej obręczy. Taka niemiła 

przygoda kończy się w takim wypadku 

najczęściej kosztownym odholowaniem 

pojazdu na lawecie do warsztatu. 

Bogusław Raatz
raatz.pl

FOT. 3

FOT. 4 FOT. 5

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa
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Firma NOVOL wprowadza właśnie do linii 

Professional nową szpachlówkę poliestro-

wą - MULTILIGHT. Zastosowanie wypełnia-

czy w postaci mikrosfer polimerowych 

pozwoliło na znaczne obniżenie ciężaru 

właściwego tego produktu. Efektem tego 

jest znakomite szlifowanie oraz mniejszy 

skurcz objętościowy w porównaniu z 

tradycyjnymi szpachlówkami. Użycie wy-

pełniaczy o różnych wielkościach ziaren 

pozwala na uniwersalne zastosowanie 

MULTILIGHT’a. Może być stosowana zarów-

no jako wypełniacz na duże powierzchnie, 

jak i do wypełniania niewielkich rys i nie-

równości podłoża. W każdym wariancie 

zapewnia znakomitą obróbkę, zarówno 

ręczna jak i maszynową, oraz pozwala na 

uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni.

Nowość w linii PROFESSIONAL – szpachlówka MULTILIGHT
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- To był wtedy absolutny hit – wspomina 
Konrad Jakubowski – Bardzo nowatorski 
produkt. 

Jak sprowadził go do Polski? 
- Zdecydowało o tym zrządzenie losu 

– mówi. – To był czas studenckich wy-

praw na tzw. saksy. Pracowałem z kolegą 

w Norymberdze. W tym samym budynku 

znajdowało się przedstawicielstwo holen-

derskiej firmy Motip, potężnego gracza 

na lakierniczym rynku. Zawsze miałem 

żyłkę do handlu. Zaczęliśmy więc ściągać 

aerozole do Polski. Najpierw sprowa-

dzaliśmy najtańsze produkty, potem 

uzupełnialiśmy ofertę o aktualności, to 

co nowsze na rynku. To był czas gdy w 

Polsce sprzedawało się wszystko. Biznes 

rozkręcał się fantastycznie. 

Zaczynał z kolegą. Ruszyli bez oporów, 

bez kompleksów. Z odwagą jaką potrafią 

w sobie znaleźć młodzi ludzie, z otwarty-

mi głowami i dobrą energią. – Niemal od 

razu zatrudniliśmy pracowników. Siedem 

osób: kierowców, magazynierów, sprze-

dawców. Utworzyliśmy dwie firmy: we 

Wrocławiu i Sieradzu. 

Ze wspólnikiem drogi z czasem się ro-

zeszły. Dziś, nazwę KTJ rozszyfrowuje-

my jako Konrad i Tomasz Jakubowscy. 

Tomasz to starszy brat pana Konrada. 

Razem prowadzą w Sieradzu firmę KTJ 

Aerosols. Sieradzka KTJ Kolor, która działa 

równolegle, to już samodzielny biznes 

Konrada Jakubowskiego. – Wtedy, na po-

czątku, szybko zbudowaliśmy bardzo do-

brą sieć sprzedaży. Wielu dystrybutorów, 

z którymi wtedy zacząłem współpracę, 

jest z nami do dziś. Wśród naszych pra-

cowników też są osoby, z którymi rozpo-

czynaliśmy prowadzenie biznesu. 

KTJ Kolor zajmuje się dziś przede wszyst-

kim dystrybucją produktów firmy Brunox, 

Autosol, Maston, Turbo Racing, Moto-K, 

Cramer, Eurohunt i innych. – Jesteśmy 

importerami chemii samochodowej, 

lakierów, farb, preparatów antykorozyj-

nych. Działamy na kilku rynkach: głównie  

branży samochodowej, rowerowej i broni 

– mówi nasz rozmówca. – Mamy wyłącz-

ność na dystrybucję w Polsce produktów 

szwajcarskiej firmy Brunox. Naszym 

sztandarowym produktem na rynku mo-

toryzacyjnym jest Brunox Epoxy – sys-

tem odrdzewiania i zapobiegania korozji. 

Dokładniej: odrdzewiacz i epoksydowy 

preparat gruntujący. Jesteśmy z  niego 

bardzo dumni. Świetnie się sprawdza. 

Większość dużych firm próbowała już 

go od nas kupować, chcąc sprzedawać 

pod swoim logo, ale konsekwentnie nie 

Jak dbasz, tak masz 
– na początku był aerozol

O tym, że pasjonat sportu, absolwent AWF-u i trener siatkówki Konrad Jakubowski  został właścicielem 
prężnie rozwijającej się firmy, zdecydował przypadek. 27 lat temu, jego firma pojawiła się na polskim 
rynku z nieznanymi dotąd produktami - lakierami i farbami w aerozolu. 

Konrad Jakubowski
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wyrażamy na to zgody.  Taka jest polityka 

firmy Brunox. Ten preparat nie jest może 

najtańszy, ale moim zdaniem nie ma so-

bie równych. Jest jeszcze m.in. Brunox 

Turbo-Spray, czyli produkt mający bardzo 

szeroki zakres stosowania, który smaruje 

i konserwuje wszelkie metalowe części. 

Służy do odkręcania, zabezpieczania, 

usuwania pisków, zgrzytów, zabezpiecza-

nia antykorozyjnego w krótkim terminie, 

do 6 miesięcy. Najnowszy produkt to na 

rynku nowość – guma w aerozolu. - Taki 

preparat możemy zaaplikować na maskę 

albo na felgi, a  po 3 tygodniach usunąć 

jak elastyczną powłokę. Z białej maski, 

klient może sobie zrobić np. pomarań-

czową. Na 2-3 miesiące, dopóki nowy 

kolor się nie znudzi. Po czasie powłokę 

łatwo się ściąga. 

Receptura Konrada Jakubowskiego na 

udany biznes jego firmy, to wzbogacanie 

niszowych produktów, możliwie najbar-

dziej kompletną ofertą. – Serwisom la-

kierniczym proponujemy nie tylko Bruno-

xa ale i nasze lakiery w sztyfcie. To samo 

w przypadku branży rowerowej, czy 

broni. W przypadku tej ostatniej wzboga-

camy ofertę m.in. o olej do konserwacji 

długoterminowej, osłony na lunety, czy 

wabiki zwierząt, które co ciekawe, kupują 

nie tylko myśliwi, ale i fotografujący przy-

rodę. W tej branży jesteśmy niekwestio-

nowanym liderem. 

Dystrybuowane preparaty nie należą do 

tanich. Za to są bardzo dobrej jakości 

– słyszymy. Zresztą wiemy jak obniżyć 

cenę produktów sprowadzanych na nasz 

rynek. Zdobywaliśmy doświadczenie w 

czasach gdy byliśmy skupieni na imporcie 

aerozoli. Doprowadziliśmy do tego, że 

wszystkie produkty docierają do nas w 

zbiorczych pojemnikach lub beczkach. Są 

rozlewane i  konfekcjonowane w Polsce. 

Z etykietowaniem włącznie. Mamy w ten 

sposób świetną jakość, drogą jakość, ale 

zdecydowanie niższe  koszty niż na za-

chodzie Europy. Oszczędzając pieniądze, 

możemy sprzedawać je taniej. Takie 

działanie pokrywa się z moja dewizą: 

sprzedawania bardzo dobrego jakościo-

wo produktu za przystępną cenę.  

KTJ eksportuje swoje produkty do części 

Europy wschodniej. – Mamy nowe po-

mysły. Przed nami rynek okuć, zamków, 

okien i olbrzymi rynek bram – zapowiada 

Konrad Jakubowski. -  Zwłaszcza w cza-

sach kryzysu klienci sami dochodzą do 

wniosku, że „jak dbasz, tak masz”. Jak 

dbasz o swoje produkty, tak długo będą 

ci służyły. Im więcej uwagi i starań im po-

święcisz, tym dłużej nie będziesz musiał 

ich zmieniać.  

Wygląda więc na to, że kryzys tej firmie 

nie straszny. Wręcz przeciwnie. - Im cięż-

sze czasy, tym bardziej dbamy o sprzęty 

od roweru, przez samochód, po okucia i 

bramy – mówi nasz rozmówca. 

KTJ Kolor tworzy dziś 20 – osobowa za-

łoga zgranych ludzi. Współpracują m.in. z 

Czesławem Langiem i jego Lang Teamem. 

– To wspaniali ludzie o  wielkiej kulturze 

osobistej, wielcy profesjonaliści w zarzą-

dzaniu. Praca  u ich boku  to zaszczyt. 

Wiele się od nich uczymy. Tour de Po-

logne to system działający sprawnie jak 

szwajcarski zegarek. 

Współpraca z Lang Teamem to nie tylko 

Tour de Pologne, ale i inne wydarzenia, 

pilotowane przez Czesława Langa i jego 

ekipę, choćby Skandia Maraton. Firma 

nie opuszcza imprez strzeleckich, tar-

gów broni. Strzelectwo w Polsce, jego 

tradycja, w szybkim tempie się odradza. 

Konrad Jakubowski mówi o swojej firmie 

z pasją. – Bo ja naprawdę bardzo lubię 

swoją pracę – mówi z uśmiechem - W 

wolnej chwili gram w siatkówkę, tenisa, 

hokeja, jeżdżę rowerem. Jestem szczęśli-

wy, bo udało mi się połączyć pracę, którą 

bardzo lubię, ze sportem, moją pasją. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Patryk Kazanowski i Sebastian Madaliński z Zespołu Szkół nr 5 

Wałbrzych zwyciężyli w ogólnopolskim I finale Ogólnopolskiej 

Mistrzostw Lakierników. Pierwsza edycja Mistrzostw Lakierni-

ków podczas targów Motor Show zgromadziła 20 uczestników, 

którzy rozwiązali najlepiej test wiedzy teoretycznej przygoto-

wanej przez polskiego producenta systemów lakierniczych 

firmę NOVOL. Targi Motor Show stanowiły doskonałą okazję 

do przeprowadzenia konkurencji praktycznych Mistrzostw. 

Honorowy patronat Włodzimierza Zientarskiego dodatkowo 

zobowiązywał uczestników do maksymalnej mobilizacji.

Pierwsza edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników to 

świetna inicjatywa, którą zaraził nas Adrian Dekowski z V8 

Team – mówi Krzysztof Olejniczak z Działu Promocji firmy NOVOL. Sukces IV edycji Mistrzostw Mechaników stawia przed 

nami wysoko postawioną poprzeczkę. Do rekordu jeszcze da-

leko, ale zważywszy na krótki okres przygotowań organizacyj-

nych I Mistrzostw Lakierników należy traktować je jako duży 

sukces. Myślę, że udało się to dzięki ogromnemu zaangażowa-

niu Andrzeja Niedźwiedzkiego z firmy Car-Lak z Nakła.

Na targach Motor Show młodzi lakiernicy rywalizowali w 5 

konkurencjach. Najbardziej wymagający okazał się konkurs 

ułożenia kolorów w układzie chromatycznym. W tej konkuren-

cji najlepsi okazali się zawodnicy ze Zespołu Szkół Zawodowych 

Chojnice w składzie Tomasz Ciemiński i Kamil Drążkowski. 

Najwięcej emocji wzbudził tor przeszkód, który rekordziści z 

Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy w składzie Se-

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Lakierników 
- poznaj Laureatów i konkurencje finałowe
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bastian Szczygieł i Łukasz Styranc pokonali w czasie poniżej 9s. 

Niemniej emocji wzbudził konkurs składania pistoletów na czas 

rozgrywany na głównej scenie z udziałem Włodzimierza Zien-

tarskiego, który wygrał zespół z Cechu Rzemiosł Bydgoszcz w 

składzie Karol Stachowicz i Piotr Liński. O zaciętości rywalizacji 

świadczy fakt, że 3 zwycięskie zespołu osiągnęły jednakową 

liczbę punktów, o końcowej klasyfikacji zadecydowała ilość 

zdobytych pierwszych i drugich miejsc w poszczególnych 

konkurencjach.

Dla firmy Novol inicjatywy promujące młode talenty są bardzo 

ważne – mówi Grzegorz Wójcik z Działu Marketingu firmy 

Novol. Na rynku lakierniczym poszukiwani są dobrzy fachow-

cy i podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do 

zmniejszenia tego deficytu wpisuje się w politykę naszej firmy.

Konkurencje praktyczne w kolejności:

1. Składanie pistoletów lakierniczych na czas

2. Układanie kolorów w układzie chromatycznym

3. Dokładność dozowania komponentów płynnych 

4. Tor przeszkód na czas

5. Dozowanie utwardzacza do szpachlówki

Zadanie praktyczne przyjęły formę rywalizacji zabawowej – 

mówi Tomasz Tomczyk z Działu Szkoleń firmy Novol – z uwagi 

na możliwości realizacyjne w warunkach targowych. Okazję do 

doskonalenia swoich umiejętności praktycznych będą miały 3 

zwycięskie zespoły dla których firma Novol ufundowała szkole-

nia w Centrum Szkoleniowym w Komornikach k. Poznania.

Laureaci I Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników
Miejsce 1.  Patryk Kaznowski, Sebastian Madaliński 
   Zespół Szkół nr 5 Wałbrzych 

Miejsce 2. Tomasz Ciemiński, Kamil Drążkowski
   Zespół Szkół Zawodowych Chojnice

Miejsce 3. Mariusz Kotarski, Paweł Celmer
   Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu

Nagrody i puchary najlepszym lakiernikom wręczyli Dyrektor 

Promocji  Krzysztof Olejniczak i v-ce Dyrektor Działu Szkoleń 

Tomasz Tomczyk z firmy NOVOL. Organizatorami I Ogólnopol-

skich Mistrzostw Lakierników jest firma NOVOL we współpracy 

z V8 Team oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. 

Partnerem honorowym projektu jest Włodzimierz Zientarski.
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Marka Standox wprowadza na rynek 

innowację - lakier bezbarwny Stan-
docryl VOC-Xtreme Clear K9580 o 

przełomowo krótkim czasie schnię-

cia oraz niesamowitym efekcie po-

łysku. Oparty na innowacyjnej tech-

nologii żywic, Standocryl VOC-Xtreme 
Clear K9580 schnie w jedynie pięć 

minut w 60°C tworząc wyjątkowo 

gładką, lustrzaną powłokę. 

„Jest to jedyny taki lakier bezbarw-

ny dostępny w ofercie Standox, 

który schnie tak szybko zapewnia-

jąc doskonałe rezultaty. Powłoka 

uzyskuje wyjątkowej jakości połysk, 

ekstremalną twardość i doskonałą 

głębię”, powiedział Marcin Masikow-

ski, Koordynator Techniczny marki 

Standox.  

 

W zależności od preferowanych procesów suszenia lakieru 

bezbarwnego – w kabinie lub na powietrzu, lakiernicy mają do 

wyboru dwa specjalne utwardzacze. Utwardzacz VOC-Xtreme 

wspomaga szybsze suszenie w wysokiej temperaturze w kabi-

nie lakierniczej, podczas gdy utwardzacz Standox VOC-Xtreme 
Air umożliwia suszenie na powietrzu, w temperaturze 20°C w 

mniej niż godzinę. 

Standocryl VOC-Xtreme Clear K9580 pozwala zaoszczędzić 

energię, stosując zarówno szybki proces suszenia w kabinie 

lakierniczej w 60°C, jak i na powietrzu, co ma przełożenie na 

wymierne oszczędności finansowe.

„Dzięki ekstremalnie szybkim czasom schnięcia nowego bez-

barwnego lakiernia może nie tylko poprawić przepustowość, 

ale też w sposób znaczący zmniejszyć zużycie energii”, powie-

dział Masikowski. 

Rewolucyjny lakier bezbarwny od Standox
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Nasz przyjaciel Romuald Koperski, podróżnik, muzyk, pisarz, 

dziennikarz, człowiek, który zaskakuje nas kolejnymi, niezwy-

kłymi wyzwaniami, ma już zasobą pierwszy, zimowy etap wy-

prawy „Siberia Arctic Expedition 2015”. Tym razem nie podró-

żował sam. Trasę z Polski przez Litwę, Łotwę, europejską część 

Rosji i dalej przez całą północną Syberię aż do Peveku - najdalej 

na północ wysuniętego miasta Rosji, pokonał w towarzystwie 

czterech towarzyszy: Mariana Pilorza, Australijczyka Petera 

Ozdowskeigo i Niemca Hansa Joachima Lusta. Do tej czwórki, 

na różnych etapach wyprawy, dołączało łącznie 14 kolejnych 

uczestników, w tym cztery kobiety. Pojechali z bardzo szcze-

gólną misją. Sam Romuald Koperski na stronie internetowej 

poświęconej wyprawie, pisze o niej tak:  „Artystyczny aspekt 

wyprawy SAE2015`, choć symbolicznie, wpisał się w akcję 

sprzyjającą zbliżeniu narodów Polski i Rosji, bowiem wydarze-

nia z nim związane przyczyniły się do pokonania stereotypów 

i podniosły jakość dwustronnych relacji. Wielki świat, polityka, 

waśnie i swary pozostają bez znaczenia w obliczu spotkania 

ludzi, dla których drugi człowiek, serdeczne słowo, poznanie 

innej kultury, stanowi wartość ponad czasem, także ponad po-

litycznymi podziałami świata”. Spotkali setki zwykłych, ale jakże 

niezwykłych ludzi, mieszkańców odwiedzanych miast i wiosek 

Syberii. Zawiązali przyjaźnie, nawiązali kontakty. Wrócili bogatsi 

o spotkania i doświadczenia, których możemy im pozazdro-

ścić. Dzięki materiałowi filmowemu, który zebrali, będziemy 

mogli uszczknąć tych wrażeń. Póki co, opowiedział nam o nich 

sam Romuald Koperski. 

Wszyscy cali? Misja wypełniona? 
- Tak, jesteśmy cali, a nasz cel, cel zimowej części wyprawy, 

został w pełni osiągnięty. Pomimo przeciwności podróżni-

czego losu dotarliśmy tak, jak planowaliśmy, do zakończenia 

pierwszego, zimowego etapu. Zakładał dotarcie do Cieśniny 

Beringa na daleką Czukotkę i przejazd do miejscowości Maga-

dan. Tam mieliśmy zostawić nasze pojazdy. Miały poczekać do 

etapu letniego. Są tam i czekają.  Do samej cieśniny niestety 

nie dojechaliśmy, ponieważ skrzynia biegów w jednym z aut 

odmówiła posłuszeństwa. Dojechaliśmy w sam środek Pół-

wyspu Czukockiego, do najbardziej wysuniętego na północ 

miasta Rosji, do Peveku. Stamtąd przetransportowaliśmy 

nasze samochody na odległość 3,5 tys. km do Magadanu. 

Muszę zaznaczyć, że naszym pojazdom MAN KAT, z karoserią 

zabezpieczoną produktami TROTON-u, niestraszny okazał się 

nawet mróz sięgający minus 50 stopni Celsjusza.  

Widziałam filmiki zamieszczane na stronie internetowej wyprawy. 
Wiele tam scen pięknych, ale też niemało takich, które mrożą 
krew w żyłach. Uczestnikom wyprawy mogły mrozić dosłownie. 
Nie było łatwo, prawda? 
- Prawda. Pierwszy etap przebiegał północną drogą. Latem 

Siberia Arctic Expedition 2015, 
czyli Polska odwiedza Rosję
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nie mielibyśmy szans jej pokonać, bo nie ma tam dróg. Są tam 

bagna, jeziora, rzeki. W warunkach syberyjską zimą mogliśmy 

przejechać przez zamarznięte akweny, koryta rzek, jeziora. 

Było to sporym wyzwaniem nawet dla zaprawionych w bojach 

podróżników takich jak ja, czy Marian Pilorz,  który odbywał 

tę trasę po raz kolejny. Było trudno, ponieważ jechaliśmy cie-

płą zimą. Ciepła zima na Syberii,  to taka, której towarzyszy 

tylko minus 30 stopni. 

Ciepła...? 
- W tym wypadku tak. Ciepła  zima, to zima ze śnieżycami, 

silnym wiatrem. Gdy jest minus 50, to powietrze stoi. Jest tyl-

ko mróz. Wbrew pozorom jest łatwiej. A przy minus 30 mamy 

anomalie pogodowe. Przetaczają się fronty, występują purgi. 

Purga, to syberyjska śnieżyca. Taka, w której widoczność 

spada do zera. Nie jest to taki opad śniegu, jaki kojarzymy 

z naszych warunków klimatycznych. Purga, to drobinki lodu 

miotane bardzo silnym wiatrem. Taka śnieżyca oznacza dla 

człowieka brak orientacji przestrzennej.  Błędnik szaleje, nie 

wiemy gdzie jesteśmy. Musimy zakładać specjalne okulary, 

które dają nam jakiś kontrast. Najlepiej w rodzaju narciarskich 

gogli. Można w nich jeszcze cokolwiek zobaczyć. Problem w 

tym, że purgi łapały  tam, gdzie nie powinny. Na przykład na 

podjeździe na Pieriewał Czapajewski, czyli Przełęcz Czapajew-

ską na Czukotce. Mieliśmy do pokonania podjazd o długości 

ok. 16 kilometrów. Nawet w dobrych warunkach największa 

trudność polega na tym, że po lewej stronie tego podjazdu 

znajduje się przepaść. Nie mogliśmy zatrzymać samochodów, 

bo purga, nie pozwoliłaby nam ponownie ruszyć. Musieliśmy 

nieprzerwanie jechać. W każdym pojeździe jechały trzy osoby. 

Pozostało odgadywanie gdzie jest droga. Jeden fałszywy ruch 

i samochód stoczyłby się  w przepaść. Byłoby po ludziach.  

Ta wyprawa była spotkaniem nie tylko z nieokiełznaną syberyj-
ską przyrodą i siłami natury, ale przede wszystkim z mieszkańca-
mi Syberii, prawda? 

- Tak. Naszą misją było pokazanie Polski, naszej kultury, na 

tych wielkich syberyjskich obszarach. Nie tylko jechaliśmy, 

ale i po drodze dawaliśmy koncerty, wygłaszaliśmy prelek-

cje. Jechali z nami artyści. Mieliśmy w naszych pojazdach 

sprzęt grający, z fortepianem elektronicznym włącznie, 

sprzęt nagłaśniający, nawet agregat i przewoźne kino. Byli-

śmy samowystarczalni. Mogliśmy w ciągu pół godziny rozbić 

się i dać koncert gdziekolwiek. Daliśmy w sumie 13 dużych 

koncertów. W milionowych miastach, jak Nowosybirsk, Kra-

snojarsk, czy Jakuck, gdzie oddawano nam do dyspozycji 

wielkie, teatralne sale i w małych wioskach zamieszkałych 

przez myśliwych. Wszędzie gdzie docieraliśmy, witano nas jak 

przyjaciół, serdecznie, pięknie. Nie tylko my koncertowaliśmy. 

Zapraszaliśmy też miejscowych artystów. Wszędzie panowała 

niezwykle przyjazna atmosfera. Daleka od polityki, od świata 

złego przekazu medialnego. Było to spotkanie ludzi, którzy są 

siebie ciekawi, cieszą się z poznania kogoś z dalekiego kraju. 

Wyobraźcie sobie Państwo, że w samej Jakucji, o wielkości 

dwóch  Zachodnich Europ, mieszkają reprezentanci 139 na-

rodowości. Spotykaliśmy się z nimi. 

 

Jak mieszkańcy Syberii reagowali na koncerty i pokazy? Byli cie-
kawi informacji o Polsce? 
- Oczywiście Pokazywaliśmy im świat, który dla większości z 
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nich jest pewną abstrakcją. Gdy oglądali nasze filmy, przede 

wszystkim zwracali uwagę na to, „jak tam u was czysto”. 

Pokazywaliśmy Polskę z lotu ptaka, Mazury, Gdańsk, polskie 

wybrzeże. Zachwycali się  naszymi piaszczystymi plażami. U 

nich też są plaże, ale niepodobne do naszych, kamieniste. 

Pokazywaliśmy np. także  nasze rolnictwo. Było to dla nich 

to zupełne nowe. Ale prezentowaliśmy też piękno Rosji, bo 

przecież nie chodziło nam o to, że mamy bałwochwalczo po-

kazywać, że u nas jest ładnie, a u nich brzydko. Absolutnie nie. 

Mieliśmy piękne ujęcia z Moskwy, z Petersburga. Staraliśmy się 

wypośrodkować nasz przekaz. Nawiązaliśmy mnóstwo przy-

jaźni, wymieniliśmy ogromnie dużo kontaktów z wspaniałymi 

ludźmi, również z najwyższych szczebli państwowej władzy. 

Wszędzie witały nas telewizje, naszą wizytę komentowano 

bardzo pozytywnie. To był kawał fajnej, dobrej roboty dla nas 

i dla nich. 

Najbardziej wzruszający dla Pana moment? 
- Było ich wiele. Na przykład gdy koncertowaliśmy w mieście 

Mirnyj, tam, gdzie wydobywa się diamenty, podczas powita-

nia, na scenę wyszła pani mer. Opowiedziała historie Polaków 

w Jakucji. Dziękowała nam. Mówiła, że jej republika miała 

szczęście, że polscy zesłańcy przywieźli tam swoją kulturę. 

Dzięki Polakom tamtejsi mieszkańcy momentalnie wstąpili na 

wyższy poziom kulturalny. Mówiła o początku XX wieku, wspo-

minała Jana Czerskiego, Wacława Sieroszewskiego, Benedyk-

ta Dybowskiego, których nazwiska są tam bardziej znane niż 

w ojczyźnie tych wielkich Polaków. Polacy przynieśli także do 

Jakucji wysoko rozwiniętą medycyną. Przecież nasi lekarze 

– zesłańcy, leczyli także Jakutów. Co ciekawe, do dziś w niektó-

rych miejscowościach Jakucji, nawet do 70 procent ludności 

ma polskie geny. Nasi zesłańcy byli 20-, 30 – latkami. Żenili się 

z Jakutkami. Pozostawili po sobie bardzo trwały świat. Tak, 

spotkanie w Mirnym, należało do tych bardzo poruszających. 

Usłyszeliśmy ok. 20 – minutową laudację na cześć Polaków. 

Ktoś  władz miasta chwycił gitarę i zaczął śpiewać piosenki 

„Czerwonych Gitar”. Po polsku, z rosyjskim akcentem. Mówił, 

że wyrósł na nich. Tak naprawdę to wszędzie witano nas w 

sposób, który ujmował, budził wzruszenia. 

Przed Państwem drugi, letni etap podróży
- Tak jest. Ruszymy południową częścią Syberii. Na mapie 

wyprawy będą wielkie miasta, takie jak: Jakuck, Czita, Irkuck. 

Pojedziemy nad Jeziorem Bajkał. Znów przed nami wspaniała 

przyroda i przestrzenie Syberii. No i kolejne wspaniała spotka-

nia z ludźmi. Pojedziemy jak dotąd, z biało – czerwoną flagą. 

Będzie bezpiecznej?  
- Na pewno łatwiej, bo będzie ciepło. Ale wybraliśmy nie 

nową, wygodną trasę, tylko stary trakt kołymski. Na 180 

– kilometrowym odcinku mamy do pokonania 46 rzek. Bę-

dziemy się przeprawiać. Przed nami też tereny bagienne. 

Bardzo trudny będzie odcinek z Magadanu do Jakucka. Ale 

znów mamy przed sobą kolejne wspaniałe spotkania z ludźmi. 

Kolejne koncerty. Pojedziemy jak dotąd, otwarci na drugiego 

człowieka, z biało – czerwoną flagą. 

Życzymy powodzenia i dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Słupskie DKW SB500 to 24. pojazd zarejestrowany w mieście po zakończeniu drugiej wojny światowej.

- Historia mojego motocykla zaczyna się w 1936 r., bo właśnie 

ten rocznik reprezentuje maszyna – zaczyna opowieść Prze-

mysław Groński ze Słupska. Jest właścicielem dwóch motocykli 

marki DKW, w tym wczesnego modelu najcięższego jednośla-

du wyprodukowanego przez te zakłady – SB500.

Pojazd należał do dziadka aktualnego właściciela, który na 

Pomorze przyjechał tuż po drugiej wojnie światowej. - Z 

rodzinnej Kielecczyzny przywiózł między innymi właśnie ten 

motocykl. Ciekawostkę 

stanowi fakt, że po do-

puszczeniu do ruchu przez 

urzędników w polskim już 

Słupsku otrzymał numer 

rejestracyjny 24. Można 

zatem śmiało powiedzieć, 

że to pionier wśród jed-

nośladów w powojennym 

mieście – opowiada nasz 

rozmówca. Dodaje, że 

mimo różnego typu zawi-

rowań, pojazd pozostał w 

rękach rodziny, choć przez 

ponad ćwierć wieku nikt na 

nim nie jeździł. – Wszystko 

z powodu wypadku, jaki na tej właśnie „dekawce” miał mój 

wuj. W 1974 rozbił cały przód. Wrak trafił do garażu i mało, 

kto o nim pamiętał – uzupełnia Przemysław Groński.

Remont DKW zaczął się w 2000 r. – Byłem wówczas na stu-

diach i zainteresowałem się tym motoryzacyjnym zabytkiem. 

Postanowiłem naprawić go samodzielnie, ale w związku z 

brakiem funduszy idea podupadła – zaznacza słupszczanin. 

„Dekawka” ponownie trafiła do garażu.

Pionierska „Dekawka” ze Słupska

dr Łukasz Gładysiak

Słupszczanin Przemysław Groński i jego 
DKW SB500. Motocykl jest rodzinną 
pamiątką, dziedziczoną od połowy lat 
czterdziestych.
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Mimo, że na początku lat trzydziestych XX w. fabryka DKW była największym producentem motocykli 
na świecie, dziś jednoślady z Zschopau, w konfrontacji z popularniejszymi markami z Niemiec: BMW czy 
Zűndapp, stawiane są na ostatnim stopniu podium. Na szczęście są kolekcjonerzy, dla których właśnie 
„Dekawki” to obiekt największego zainteresowania. Wśród nich jest słupszczanin, którego motocykl 
należy do ewidentnych unikatów. 

Prawa strona charakterystycznego, krótkiego baku paliwa montowanego w 
motocyklach DKW SB500 wczesnej serii produkcyjnej.



st
r.6

8
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.69

Dziś słupskie DKW SB500 przywrócono do pierwotnego stanu 

niemalże w stu procentach. By dobrać właściwe, oryginale 

podzespoły przez przeszło 2 lata właściciel jeździł po Polsce 

i Niemczech. Ponad 98 proc. z nich udało mu się zdobyć. – W 

zasadzie jedynymi nieoryginalnymi elementami motocykla jest 

kranik oraz regulator. Jako szczególny, osobisty sukces uznaję 

remont rozbitego w latach siedemdziesiątych przodu pojaz-

du, który w chwili podjęcia prac był w naprawdę nieciekawym 

stanie – zaznacza Przemysław Groński. Poza tym, podczas re-

montu okazało się, że charakterystyczny, krótki bak motocykla 

miał ślady po przestrzeleniach. – Wyglądało to tak, jakby ktoś 

wypalił serię z pistoletu maszynowego w zbiornik, który póź-

niej został połatany – wspomina nasz rozmówca.

Odbudowie przyświecał też cel związany z edukacją historycz-

ną. Właściciel maszyny jest czynnym członkiem zarejestrowa-

nego w Policach Stowarzyszenia Historycznego 549, które 

zajmuje się propagowaniem dziejów Pomorza, zwłaszcza w 

kontekście drugiej wojny światowej. Z tego powodu z zało-

żenia maszyna otrzymać miała militarny charakter, co zresztą 

przystaje do rzeczywistego wykorzystania modelu SB500. – W 

tej materii wyzwaniem był przede wszystkim dobór odpowied-

niego koloru ramy. Jako wzornik z jednej strony wykorzystałem 

fragment ocalałego lakieru na wewnętrznej stronie jednej z 

felg, z drugiej natomiast – instrukcje wydane dla Wehrmach-

tu w drugiej połowie lat trzydziestych – wyjaśnia Przemysław 

Groński. W ten sposób DKW ponownie trafiło w szeregi armii 

tyle, że historycznych rekonstruktorów. Dziś oglądać go można 

podczas widowisk historycznych organizowanych nie tylko w 

Polsce północnej. Ostatnio, 

wraz z właścicielem gościł w 

Kołobrzegu podczas obcho-

dów 70. rocznicy zakończe-

nia walk o miasto i zaślubin 

1. oraz 2. Armii Wojska 

Polskiego z Bałtykiem.

Fabryka DKW (skrót od 

Dampfkraftwagen, czyli, 

w języku niemieckim: sa-

mochód parowy) powstała 

w 1905 r. w Chemnitz. Jej 

założycielem był imigrant 

z Królestwa Danii, Joergen 

Skafte Rasmussen. 11 lat 

później, w filii w Zschopau, 

rozpoczęła produkcję motocykli, których znakiem rozpoznaw-

czym były zwarte silniku dwusuwowe (w 1919 r. w zakładach 

stworzono jednostkę napędową posiadającą zaledwie 7 ele-

mentów ruchomych, która okazała się rewelacją targów mo-

toryzacyjnych w Lipsku). Od końca lat dwudziestych pod tym 

szyldem produkowano także samochody.

SB500 był największym 

motocyklem popularnej 

serii SB produkowanym 

przez zakłady DKW. Serię 

wczesną, reprezentowanej 

przez opisywany model, 

wyróżniał krótki zbiornik 

paliwa. Silnik o pojemności 

500 ccm osiągał moc 15 

KM. Przekazywał napęd 

na trzybiegową skrzynię 

przekładniową, za pośred-

nictwem wielotarczowego 

sprzęgła napędzanego ko-

łami zębatymi, bezpośred-

nio z wału korbowego. Na lewy czopie wału korbowego zain-

stalowany był amortyzator zrywu. Rozruch silnika następował 

nożnie lub przy pomocy rozrusznika elektrycznego. Pojazd 

przystosowany był do podczepienia wózka bocznego.

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia powstało zaledwie 6 

tys. egzemplarzy tej maszyny, przez co jest ona tym bardziej 

pożądanym obiektem w środowisku kolekcjonerów zabytków 

motoryzacji.

Siedzenie pasażera DKW SB500 ze Słupska, podobnie jak ponad 95 proc. 
elementów maszyny jest oryginalne.

Detale tylnej części słupskiego DKW 
SB500. Motocykl wykorzystywany jest 
w działalności rekonstrukcyjnej stąd 
odtworzone zostały także tablice reje-
stracyjne Wehrmachtu.

Odbudowa największej „Dekawki” serii SB rozpoczęła się w 2000 r. Dwa lata 
trwało gromadzenie oryginalnych podzezpołów.

Silnik słupskiego motocykla, o pojemności 500 ccm i mocy 15 KM. Przewożony 
w specjalnym, tylnym stelażu kanister o pojemności 20 l to element charaktery-
styczny dla niemieckich motocykli wojskowych okresu drugiej wojny światowej.

Aparat zapłonowy silnika motocy-
kla DKW SB500 to również element 
oryginalny.
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Jedną z najpopularniejszych form pro-

mocji  firmy, produktu czy usług są 

ulotki reklamowe. Codziennie dociera 

ich do nas całe mnóstwo – rozdawane 

na ulicy, podrzucane do skrzynek pocz-

towych albo pod drzwi firm i mieszkań 

prywatnych, dodawane do zakupów w 

punktach sprzedaży różnych produk-

tów… czy mimo tak dużej ilości różnego 

rodzaju ulotek i gazetek promocyjnych 

potrafią być one skuteczne? Na co 

warto zwrócić szczególną uwagę aby 

ta właśnie forma promocji miała jak 

największe szanse powodzenia w od-

niesieniu do naszych produktów czy 

usług? Jak może wyglądać dystrybucja 

ulotek promujących usługi lub produkty 

oferowane w warsztatach samochodo-

wych czy lakierniczych aby skuteczność 

reklamy była jak największa?   

W dobie Internetu i nowych technologii 

coraz częściej mówi się, że drukowane 

materiały promocyjne wypierane są 

przez promocję za pośrednictwem 

mediów elektronicznych. Czy istotnie 

tak jest? Oczywiście w niektórych ob-

szarach, rodzajach produktów czy usług 

jest to stwierdzenie jak najbardziej 

uprawnione. Istnieje jednak całkiem spo-

ra grupa produktów czy usług – często 

o charakterze lokalnym – w przypadku 

których promocja w formie drukowa-

nych ulotek reklamowych może okazać 

się jak najbardziej skuteczna. Wystarczy 

przejrzeć ulotki, które do nas docierają i 

już wiadomo że z całą pewnością będą 

to różnego rodzaju usługi gastrono-

miczne (w ten sposób reklamują się np. 

pizzerie – ulotka jest przecież idealnym 

miejscem do zaprezentowania menu 

i można ją np. powiesić na lodówce), 

usługi edukacyjne (np. szkoły językowe, 

szkoły nauki jazdy), punkty sprzedaży 

detalicznej (np. sklepy sieciowe). Czy 

ulotki reklamowe to dobry pomysł na 

promocję warsztatu samochodowego 

lub usług lakierniczych? 

Wykorzystanie ulotek w promocji jest 

stosunkowo proste w realizacji i może 

okazać się skuteczne nawet przy niewiel-

kich nakładach finansowych. Tak jak w 

przypadku innych form promocji istotne 

będzie tu nie tylko to co umieścimy w 

materiale reklamowym (zarówno jeśli 

chodzi o treść jak i formę przekazu 

– o czym niżej) ale również to jaki kanał 

dystrybucji materiałów promocyjnych 

wybierzemy czy też dokładniej mówiąc 

jakim kluczem posłużymy się podejmu-

jąc decyzję odnośnie tego gdzie mają 

pojawić się nasze ulotki promocyjne.

 

CO W ULOTCE?

Jak już wspomniano wyżej – kluczową 

rolę w tym aby materiał promocyjny 

okazał się skuteczny odgrywa przygoto-

wanie ulotki w przemyślany sposób . Oto 

kilka wskazówek na co warto zwrócić 

szczególną uwagę decydując się na tę 

formę promocji:

 Po pierwsze – przyciągnij uwagę 

potencjalnego klienta. Ta zasada 

dotyczy oczywiście wszystkich form 

promocji – pisaliśmy już o tym w 

magazynie Lakiernik przy okazji 

artykułu dotyczącego skutecznych 

malingów czy stron internetowych. 

W jaki sposób zwrócić uwagę od-

biorcy naszej ulotki? Idealne będą 

tu wszelkiego rodzaju cyfry (np. 

informacja o rabacie, przywołanie ja-

kichś statystyk, informacja o obniżce 

ceny o dany %  lub kwotę, data – np. 

dzień do którego obowiązuje dana 

Co zrobić aby ulotka reklamowa 
była skuteczna?

Wypromuj własną firmę
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oferta promocyjna itp.  – cyfry będą 

zwracały uwagę a to pierwszy krok 

do zapoznania się daną reklamą/

ofertą). Jeśli nie decydujemy się 

na przytoczenie liczb to skuteczny 

może okazać się np. nagłówek ulotki 

w formie pytania. 

 Nie można oczywiście zapominać 

o odpowiedniej formie graficznej. 

Projekt ulotki powinien również przy-

ciągnąć uwagę – tutaj, tak jak w przy-

padku każdej innej formy promocji 

liczy się przecież pierwsze wrażenie 

– to ono decyduje o tym czy odbiorca 

zechce zapoznać się z informacjami 

jakie chcemy mu przekazać.

 Po drugie – wszystkie informacje 

podane muszą być w ciekawy ale 

przede wszystkim  przystępny spo-

sób. Jeśli nie chcemy aby nasza ulotka 

od razu trafiła do kosza to musi być 

ona koniecznie łatwa do przeczyta-

nia – zarówno jeśli idzie o treść jak i 

o formę. Zbyt duża ilość tekstu czy 

wykorzystanie trudnego specjali-

stycznego słownictwa spowoduje, że 

nawet najlepszy merytorycznie tekst 

umieszczony na ulotce nie dotrze do 

potencjalnych klientów ponieważ w 

większości przypadków nasz poten-

cjalny odbiorca nie zada sobie trudu 

„przestudiowania” przygotowanego 

przez nas materiału promocyjnego. 

Klient powinien mieć wszystko „po-

dane na tacy”. Aby dotrzeć do jak 

największej grupy potencjalnych od-

biorców piszmy więc krótko (tyko to 

co jest najistotniejsze z punktu widze-

nia Klienta), czytelnie (wykorzystując 

odpowiednią wielkość liter i czytelne 

czcionki) i na temat (bez niepotrzeb-

nych ozdobników i długich opisów).

 Po trzecie – wykorzystaj tzw. język 

korzyści. Zamiast opisywać cechy 

danego produktu czy usługi lepiej 

pokazać co cechy te oznaczają w 

praktyce dla naszego Klienta.

 Po czwarte – zachęć do jak naj-

szybszego kontaktu z Twoją firmą. 

W tym celu można np. zastosować 

ograniczenie czasowe danej promo-

cji (podając konkretną datę). Jest 

to o tyle istotne, że zazwyczaj jeśli 

klient zostawi ulotkę „na później” to 

prawdopodobieństwo skorzystania 

z danej oferty jest coraz mniejsze 

w miarę upływu czasu. Aby skłonić 

do kontaktu można też wykorzystać 

opcję „z tą ulotka otrzymasz rabat 

x% na nasze usługi” (pozwoli to przy 

okazji zmierzyć skuteczność danej 

akcji promocyjnej) lub przeznaczyć 

część ulotki na kupon rabatowy 

(najlepiej oczywiście z ograniczeniem 

czasowym).

 Po piąte – nie pozwól aby klient Cię 

szukał. Należy bezwzględnie pamię-

tać o tym aby dane kontaktowe 

umieszczone na ulotce były łatwe do 

znalezienia. Warto ograniczyć się do 

2 nr telefonów (stacjonarny i komór-

kowy), adresu (jeśli wymaga tego 

sytuacja wraz z mapką lub dopiskiem 

dotyczącym jakiegoś charaktery-

stycznego punktu orientacyjnego 

w okolicy) oraz ewentualnie adresu 

www i adresu e-mail.   

JAKA DYSTRYBUCJA?  

Najbardziej popularną formą dystrybucji 

ulotek reklamowych jest ich „podrzuca-

nie” do skrzynek pocztowych lub pod 

drzwi mieszkań lub firm. Jeśli decyduje-

my się na taką formę dystrybucji zadbaj-

my o to aby osoba, która roznosi nasze 

ulotki nie zaśmiecała nimi klatek scho-

dowych (walające się na podłodze i pa-

rapetach korytarzy ulotki wywołają tylko 

negatywne skojarzenie z naszą firmą). 

Być może skuteczna okaże się też kam-

pania ulotkowa w której zdecydujemy 

się na rozdawanie ulotek bezpośrednio 

„do ręki” potencjalnych klientów. Warto 

jednak zadbać o to aby miejsce w któ-

rym rozdajemy takie materiały nie było 

przypadkowe – z pewnością lepszym 

miejscem do promocji usług warsztatu 

samochodowego czy lakierni będzie 

wejście na giełdę samochodową niż 

przypadkowo wybrane miejsce w cen-

trum miasta. Warto też zwrócić uwagę 

na to aby nie rozdawać ulotek w pobliżu 

koszy na śmieci (aby nie skłaniać odbior-

ców do  natychmiastowego pozbycia się 

naszej reklamy). A może okaże się, że 

skuteczna będzie akcja pozostawiania 

ulotek za wycieraczkami samochodów 

stojących na parkingach? Bez względu 

na to jaki sposób dystrybucji wybierze-

my zawsze należy pamiętać o tym, że 

w tego rodzaju akcji promocyjnej nie 

chodzi o to aby rozdać jak największą 

ilość ulotek ale o to aby jak najtrafniej 

określić i zlokalizować naszą grupę do-

celową czyli potencjalnych klientów. Po 

raz kolejny okazuje się bowiem, że w 

promocji najistotniejszą rolę odgrywa 

precyzyjne określenie grupy docelowej 

– należy bowiem pamiętać, że to właśnie 

grupa docelowa zawsze determinuje i 

sam przekaz i kanał jakiego użyjemy do 

dystrybucji reklamy.

Małgorzata Łukaszewicz

Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Od 1 kwietnia badania 
pracownicze „po nowemu”

W jednym z poprzednich 
wydań magazynu LA-
KIERNIK pisaliśmy o tzw. 
IV ustawie deregulacyj-

nej, zapowiadając w jakich obszarach 
prawnych wprowadza ona zmiany istotne 
dla przedsiębiorców. Wśród zapowia-
danych wówczas zmian wspominaliśmy 
między innymi o tych które dotyczą 
procedur badań wstępnych pracowników. 
Ponieważ zapowiadane ustawą deregu-
lacyjną zmiany w tym obszarze zostały 
wprowadzone w życie rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 
r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy i 
obowiązują już od 1 kwietnia 2015 roku 
-   przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

NIE ZAWSZE KONIECZNE 
SĄ NOWE BADANIA

Zgodnie z założeniami ustawy deregu-

lacyjnej nowe przepisy miały umożliwić 

zachowanie ważności posiadanego 

przez nowego pracownika dotychcza-

sowego orzeczenia lekarskiego. Warunki 

niezbędne pozwalające na zachowanie 

dotychczas posiadanego orzeczenia 

lekarskiego to: po pierwsze oczywiście 

posiadanie aktualnego orzeczenia le-

karskiego stwierdzającego brak prze-

ciwwskazań do pracy w warunkach 

opisanych w skierowaniu oraz po drugie 

- stwierdzenie przez nowego pracodaw-

cę, iż warunki te odpowiadają tym, jakie 

występują na stanowisku na którym 

zatrudniony ma być dany pracownik. 

Zasada ta będzie obowiązywała również 

w sytuacji, gdy osoba zatrudniona w 

jednej firmie podejmie kolejny etat w 

innym przedsiębiorstwie. 

Potwierdza to m.in. komunikat Mini-

sterstwa Zdrowia w którym czytamy, iż 

nowelizacja wynika z wejścia w życie z 

dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wpro-

wadzonych do art. 229 Kodeksu pracy 

ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o uła-

twieniu wykonywania działalności go-

spodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). 

Zmiany te umożliwiają odstąpienie od 

wstępnych badań lekarskich osób przyj-

mowanych do pracy u nowego praco-

dawcy w przypadku jeżeli przedstawią 

aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane 

na podstawie skierowania wydane-

go przez poprzedniego pracodawcę, 

stwierdzające brak przeciwwskazań do 

pracy w warunkach środowiska pracy 

odpowiadających warunkom występu-

jącym na nowym stanowisku pracy. Jak 

informuje Minister Zdrowia - w skiero-

waniu na badania lekarskie zawarte są 

informacje umożliwiające porównanie 

warunków pracy w nowym miejscu pra-

cy z warunkami pracy wykonywanej u 

poprzedniego pracodawcy (bez względu 

na nazwę stanowiska pracy). Co istotne, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listo-

pada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania 

działalności gospodarczej, nowych prze-

pisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosu-

je się do orzeczeń lekarskich stwierdza-

jących brak przeciwwskazań do pracy 

wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 

r. Do skierowań na badania lekarskie wy-

danych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. 

oraz do badań lekarskich rozpoczętych 

przed tym dniem stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Lekarz przeprowadzający badania 

profilaktyczne korzysta z zaleceń do-

tyczących postępowania lekarskiego w 

stosunku do pracowników poddanych 

określonym narażeniom, upowszechnia-

nych przez instytuty badawcze w dzie-

dzinie medycyny pracy, a w odniesieniu 

do osób zatrudnionych w transporcie 

kolejowym także przez Centrum Nauko-

we Medycyny Kolejowej.

NOWE WZORY SKIEROWAŃ I ORZECZEŃ

Koleją zmianą związaną z tematem 

pracowniczych badań lekarskich jest 

kwestia nowych wzorów skierowań 

na badania lekarskie oraz nowe wzory 

orzeczeń lekarskich wydawanych na 

podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Przypomnimy, iż zgodnie z aktualnymi 

regulacjami badanie profilaktyczne 

przeprowadzane jest podstawie skie-

rowania wydanego przez pracodawcę. 

Skierowanie takie zawsze powinno być 

wydawane w dwóch egzemplarzach, z 

których jeden otrzymuje osoba kiero-

wana na badania. Jeśli idzie o szczegó-

łową zawartość takiego skierowania to 

zgodnie ze zmienionym od 1 kwietnia 

2015 roku rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 

1996 roku w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy muszą się w nim 

znaleźć: określenie rodzaju badania pro-

filaktycznego, jakie ma być wykonane, 

w przypadku osób przyjmowanych do 

pracy lub pracowników przenoszonych 

na inne stanowiska pracy - określenie 

stanowiska pracy, na którym osoba ta 

ma być zatrudniona (w tym przypadku 

pracodawca może wskazać w skierowa-

niu dwa lub więcej stanowisk pracy, w 

kolejności odpowiadającej potrzebom 

zakładu), w przypadku pracowników - 

określenie stanowiska pracy, na którym 

pracownik jest zatrudniony oraz opis 

warunków pracy uwzględniający infor-

macje o występowaniu na stanowisku 

lub stanowiskach pracy o których mowa 

wyżej czynników niebezpiecznych, szko-

dliwych dla zdrowia lub czynników uciąż-

liwych i innych wynikających ze sposobu 

wykonywania pracy (wraz z podaniem 

wielkości narażenia oraz aktualnych 

wyników badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wykonanych 

na tych stanowiskach.). Wzór goto-

wego skierowania na badania lekarskie 

znaleźć można w  stanowi załącznik do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 marca 2015 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przeprowadzania 
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badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy. 

MOŻLIWE ODWOŁANIE

Od orzeczenia lekarskiego wydanego na 

podstawie tzw. badań pracowniczych 

można się odwołać. Odwołanie może 

złożyć zarówno osoba badana jak i pra-

codawca który skierował daną osobę na 

badania. Odwołanie wraz z jego uzasad-

nieniem wnosi się w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, 

za pośrednictwem lekarza, który je 

wydał, do jednego z podmiotów od-

woławczych – oczywiście wszystko to 

na piśmie. Podmiotami odwoławczymi 

określonymi w rozporządzeniu są w 

tej sytuacji: wojewódzkie ośrodki me-

dycyny pracy właściwe ze względu na 

miejsce świadczenia pracy lub siedzibę 

jednostki organizacyjnej, w której jest 

zatrudniony pracownik; instytuty ba-

dawcze w dziedzinie medycyny pracy 

lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli od-

wołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego 

wydanego przez lekarza zatrudnionego 

w wojewódzkim ośrodku medycyny 

pracy; Centrum Naukowe Medycyny 

Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy 

orzeczenia lekarskiego wydanego przez 

Kolejowy Zakład Medycyny Pracy; pod-

mioty lecznicze utworzone i wyznaczo-

ne przez Ministra Obrony Narodowej.

Jeśli odwołanie składamy za pośrednic-

twem lekarza to on przekazuje je wraz 

z dokumentacją stanowiącą podstawę 

wydania orzeczenia lekarskiego w ter-

minie 7 dni od dnia otrzymania odwo-

łania do jednego z wyżej wspomnianych 

podmiotów odwoławczych. Badania 

w trybie odwołania przeprowadzane 

muszą być w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania odwołania przez właściwy 

podmiot odwoławczy. Orzeczenie lekar-

skie wydane w trybie odwołania jest już 

ostateczne.

Małgorzata Łukaszewicz

Z początkiem kwietnia bieżącego roku firma Multichem 

uruchomiła nową wersję strony internetowej. Pod adresem 

www.multichem.pl każdy odwiedzający znajdzie kompendium 

wiedzy na temat produktów marki Profix. Do stworzenia por-

talu zostały wykorzystane najnowsze rozwiązania techniczne. 

Jest to strona, której wygląd dopasowuje się do urządzenia, na 

którym jest wyświetlana (RWD). Dzięki temu treść jest bardziej 

czytelna i przejrzysta niezależnie od tego, czy przeglądamy ją 

na smartfonach lub na tabletach.

Dużym atutem portalu są wyszukiwarki przeszukujące określo-

ne zasoby w czasie rzeczywistym, tym samym szybciej odszu-

kujemy intersujące nas zagadnienia. W przypadku przeglądu 

produktów dodaliśmy również funkcję porównywarki, dzięki 

której możemy zestawić obok siebie interesujące nas towary.

Nowy portal to także nowa ilość artykułów z poradami dla 

lakierników i kolorystów. Ten dział jest regularnie rozbudowy-

wany o nowe pozycje.

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się nasz poglądowy 

wzornik kolorów RAL. Narzędzie, które udostępniliśmy użyt-

kownikom, umożliwia podgląd wybranego koloru na konkret-

nym przedmiocie. 

Wszystkich zainteresowanych nowymi funkcjami zapraszamy 

na stronę www.multichem.pl

Nowwwa multichem.pl
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DAM PRACĘ

Kontakt: Darek
email: DariuszKorb@gmx.de
tel.: +491709331504

Poszukuje Blacharza na 
terenie Berlina

Kontakt: Lukasz
email: lukasz.glawinski
@euroforceltd.com
tel.: 0044 79499 06522

Poszukuje lakierników samo-
chodowych i meblowych do 
pracy w Anglii.
Praca stała, od razu. Praca dla 
takich klientów jak Mclaren, 
Aston Martin, itd.

Kontakt: rafał
email: 
aniaczarna1985@interia.eu
tel.: 00353872324435

dam pracę/poszukuję bla-
charz-lakiernik samodzielny 
uczciwy musi być fachowcem 
(bez nałogów warunek ko-
nieczny) praca w Irlandii dobre 
zarobki 2 tyś/euro

Kontakt: Sławek
email: 
klassiktechnik@gamil.com
tel.: 500 049 250

Poszukuję samodzielnego 
blacharza samochodowego 
potrafiącego dorobić element 
oraz cynować. Stała praca.

Kontakt: Antidotum Agencja 
Zatrudnienia
email: praca.szczecin
@antidotum.eu
tel.: 914331433

Lakiernik Meblowy(do przy-
uczenia) - prace malarskie w 
stolarni (Police). Poszukujemy 
osób posiadających min. rocz-
ne doświadczenie w branży 
lakierniczej.

Kontakt: AutoRespekt Serwis
email: biuro@autorespekt.pl
tel.: 605638621

Zatrudnię lakiernika samocho-
dowego z minimum 5-letnim 
doświadczeniem. Atrakcyjne 
zarobki. Tarnów, Dębica, okoli-
ce. www.autorespekt.pl

Kontakt: Slawek
email: slavomir.kolano@redli-
nerecruitment.com
tel.: 01612022255

For our client a major supplier 
of HGV trailers based in 
Manchester we are looking for 
paint sprayers and paint finali-
sers.  The ideal candidate will 
have a previous experience 
in commercial vehicle spray 
painting. Good command 
of English is also required. 
Work Monday to Friday plus 
weekend shifts available .The 
rate L9.27-L.14.00 overtime 

paid after 39 hours.
If you are interested 
please send us your CV on 
slavomir.kolano@redlinere-
cruitment.com or ring us at 
01612022255

Kontakt: Slawek
email: slavomir.kolano
@redlinerecruitment.com
tel.: 01612022255

Poszukuje lakierników samo-
chodowy do pracy w Manche-
ster UK. Malowanie naczep do 
tirów. Praca od zaraz. Stawka 
9.27L I 14L overtime

Kontakt: Monika
email: 
info@iglooautomotive.com
tel.: 00441455891358

Igloo Automotive poszukuje 
doświadczonych lakierników 
do pracy w UK.L10-L11.5 za 
godz. CV na email. Podstawo-
wy angielski niezbednny+pra-
wo jazdy kat B.

Kontakt: Damian WASIAK
email: damian.wasiak@ipf.jobs
tel.: 61 222 47 68

Agencja Pracy IPF sp. k. sp. z 
o. o. (cert. 5450) poszukuje dla 
swojego klienta we Francji wy-
kwalifikowanych pracowników 
na stanowisko: LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY 

Kontakt: V-scan
email: v-scan_truck@o2.pl
tel.: 604 355 344

Poszukuję lakiernika do 
współpracy przy lakierowaniu 
autobusów, praca Warszawa a 
także 2-tyg wyjazdy do UK

Kontakt: Jerzy Kolacz
email: master-43@wp.pl
tel.: 00447476251622

SZUKAM BLACHARZA DO 
PRACY W ANGLII ZAINTE-
RESOWANYCH PROSZE 
O CV NA ADRES master-
43@wp.pl,www.Mastercarbo-
dy.com   00447877796787,004
47476251622

Kontakt: Robert
email: robmirnois@gmail.com
tel.: 07840856605

Szukam Doświadczonego 
lakiernika-blacharza, do pracy 
w Londynie w warsztacie. 
Minimum doświadczenia 15 
lat. Osobom z nałogami, nawet 
palaczom,dziekujemy.

Kontakt: PRAN SP. Z O.O.
email: m.wieronska@pran.eu

Praca dla lakierników i 
blacharzy w Holandii lub w 
Niemczech- ze znajomością 
języka obcego i prawem jazdy! 
- darmowe zakwaterowanie i 
ubezpieczenie

Kontakt - nazwa: Jerzy Kolacz
email: master-43@wp.pl
tel.: 004407877796787

BLACHARZ, LAKIERNIK, 
POMOCNIK POTRZEBNY 
DO PRACY DO POLSKIEGO 
WARSZTATU W BIRMING-
HAM [ANGLIA] PRACA 
STALA, PROSZE O CV LUB 
TELEFON

Kontakt: Mechanika pojazdo-
wa Przemysław Tic 
email: damageinc1@wp.pl
tel.: 664158729

Spawanie tworzyw sztucznych 
konserwacja mechanika 
wulkanizacja Kędzierzyn-Koźle 
Woj. Opolskie

Kontakt: RecruitNorthernLtd
email: gast.igor1@gmail.com
tel.: 00447540123581

Praca dla lakiernika przemy-
słowego - produkujemy prze-
ciwwagi do koparek Komatsu 
w Birtley. Zakwaterowanie 
w Sunderland/ północno-
wschodnia Anglia

Kontakt: Szymon
email: mojawp2014@wp.pl
tel.: 729-663-405

Dam pracę. Poszukuję 
blacharza lakiernika do pracy 
w dużym warsztacie samo-
chodowym w woj.mazowiec-
kim. Oczekiwania: osoba z 
doświadczeniem zawodowym, 
samodzielna, chętna do pracy, 
bez nałogów. 
Praca w dobrym warunkach, 
atmosfera koleżeńska, 
bezstresowa. Wynagrodzenie 
odpowiednie do umiejętności 
oraz wydajności pracy. Moż-
liwe zakwaterowanie. Osoby 
zainteresowane proszę o kon-
takt e-mailowy lub telefoniczny 
729 663 405. 

Kontakt: MB-Mania
email: mb-mix@betriebsdi-
rektor.de
tel.: +49 152 25450879

Szukam solidnego blacharza-
lakiernika lub blacharza albo 
lakiernika, bez nałogów, 
do pracy w Niemczech. 
Zapewniam spokojna prace i 
zakwaterowanie.

Kontakt: Jarek
email: fufa1@op.pl
tel.: +491736997426

Poszukujemy lakiernika z 
doświadczeniem do lakierni 
we Frankfurcie nad Menem. 
Dobre zarobki, możliwość 
nauki PDR. PILNE. Jarek 
+491736997426       

Kontakt: Lukasz
email: lukasz.glawinski@euro-
forceltd.com
tel.: 0044 79499 06522
Praca dla Lakiernika, Blacha-
rza w Anglii.

Nasi Klienci to Mclaren, Volvo, 
Porsche.
Zainteresowanych proszę o 
CV lub kontakt telefoniczny

Kontakt: Sławek
email: spiderteam64@gma-
il.com
tel.: 500 049 250

Zatrudnię Pana z doświad-
czeniem do prac z żywicą 
epoksydową.

Kontakt: Lukasz
email: lukasz.glawinski@euro-
forceltd.com
tel.: 0044 79499 06522

Praca dla blacharza/ lakiernika 
samochodowego w Wielkiej 
Brytanii. Do obowiązków nale-
żą : prostowanie, szpachlo-
wanie, szlifowanie, wymiana 
cześci nadwozia, rozbieranie 
aut. Atrakcyjne zarobki 
- L11-L16/h plus nadgodziny. 
Jezyk angielski  - wymagany 
w stopniu komunikatywnym. 
Nasi klienci to : Mclaren, 
Volvo, Lotus, Porsche oraz  
wiele innych mniej znanych 
lecz o duzej renomie zakladów 
blacharsko – lakierniczych. 
Jeśli jesteś zainteresowany, 
prosze o aktualne cv lub 
kontakt telefoniczny.

Kontakt: Robert
email: autoplazaltd@gma-
il.com
tel.: +447840856605

Szukam  lakiernika  minimum 
z 10 letnim doświadczeniem w 
zawodzie do pracy w polskim 
warsztacie w Londynie. Firma 
legalna możliwość zatrud-
nienia.

kontakt: Rekrutacja
email: informatyk@epser.com
tel.: 71 361 90 66

Agencja Pośrednictwa 
Pracy Eurokontakt zatrudni 
lakierników samochodowych 
do Francji. Obowiązki: praca w 
kabinie z pistoletem, średnie 
zarobki 6000zł

Kontakt: Damian WASIAK
email: damian.wasiak@ipf.jobs
tel.: 61 222 47 68

Agencja Pracy IPF sp. k. sp. 
z o. o. (cert. 5450) poszukuje 
dla swojego klienta we Francji, 
ok. Lyonu LAKIERNIKÓW 
SAMOCHODOWYCH

Kontakt: Milado
email: rekrutacja@milado.com

Milado Centrum Rozwoju 
Personalnego jest firmą 
doradztwa personalnego (nr 
KRAZ: 2206), która od blisko 
dziesięciu lat skutecznie 
prowadzi rekrutacje oraz szko-
lenia dla Klientów z różnych 
branż, na terenie całego kraju.
Wszystkie aktualne oferty 
pracy znajdziesz na naszej 

stronie firmowej Milado.
Naszym klientem jest istnie-
jący od 20 lat na rynku lider 
na rynku dystrybucji wysokiej 
klasy urządzeń i preparatów 
stosowanych w lakiernictwie. 
Oferta firmy skierowana jest 
m.in. do branży motoryzacyj-
nej - warsztatów blacharsko-
lakierniczych, mechanicz-
nych, do branży meblarskiej, 
stolarskiej, szkutniczej 
oraz do hurtowni, sklepów 
branżowych. Firma istnieje 
od kilkunastu lat na rynku, po-
siada sieć sprzedaży w całej 
Polsce, a produkty wytwa-
rzane są zgodnie z normami 
jakości ISO 9001, ISO 9002. 
Obecnie, dla naszego klienta, 
poszukujemy pracownika 
na stanowisko: Koordynator 
ds. kolorystyki w branży 
lakierniczej (cała Polska) Nr 
ref. 1009/04/2015

Kontakt: Aleks
email: Shinto@o2.pl
tel.: +49 1514 5849283

Witam praca od zaraz w 
Monachium na umowę poszu-
kiwany lakiernik -przygoto-
wywacz, blacharz, mechanik 
demontaż i montaż.+49 1514 
5849283

Kontakt: dziecar1@vp.pl
email: dziecar1@vp.pl
tel.: 601-24-44-33

Zatrudnię Lakiernika i pomoc-
nika lakiernika samochodo-
wego. Do zakładu blachar-
sko-lakierniczego. Okolice 
Wołomina.

Kontakt: oldtimer restaurieren
email: 
kasienka1912@buziaczek.pl
tel.: 015757985689

Szukam lakiernika samo-
chodowego, wymagania: 
przygotowanie samochodu 
do lakierowania, lakieruje ja 
sam!!! praca w de. proszę 
dzwonić po 17.00 godz.

Kontakt: Lakiernia Piła
email: lakiernictwo_pila@o2.pl
tel.: 664 614 624

Lakiernia Samochodowa w 
Pile woj. wielkopolskie: przyj-
mie do pracy samodzielnego 
lakiernika bez nałogów, udo-
kumentowane doświadczenie 
- konieczne. 

SZUKAM PRACY

Kontakt: dawid
email: 
euroautodawid@interia.eu
tel.: 885 149 134

Podejmę prace na terenie 
EU w zawodzie lakiernik 
samochodowy lub inne, 
doświadczenie udokumen-
towane znajomość języka 
angielskiego 

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

Lakiernik sam. duże doświad-
czenie, dyplom mistrzowski, 
b.dobra organizacja pracy 
podejmie etat od zaraz.

Kontakt: Dariusz
email: Darek_LKR@interia.pl
tel.: +48695410341

Blacharz-Lakiernik z 25 letnim 
stażem podejmie pracę za 
granicą. Rzetelny, Sumienny, 
Uczciwy. 

Kontakt: Mariusz
email: maruszek71@wp.pl
tel.: +48 502952208

Witam.Lakiernik-blacharz z 
prawie 30to letnim doświad-
czeniem, szukam dobrej pracy 
UE. Pozdrawiam. 

Kontakt: Veyron
email: viper79@o2.pl
tel.: +48729318318,+491521
5482479

Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace na terenie EU 
od razu Samodzielny doswiad-
czenie w zawodzie J.English 
ClassicCars SmartRepair 
Lakierowanie H2O

Kontakt: Karol Budniak
email: karolbudniak@o2.pl
tel.: 508 658 716

szukam tymczasowej  pracy w 
zawodzie lakiernik  za granicą 
z polską załogą . lat 33 

Kontakt: Rafał
email: mikons@op.pl
tel.: 505406110

Jestem po szkole lakierniczej i 
szukam pracy w tym kierunku 
z możliwością przyuczenia w 
Warszawie.

Kontakt: Marcin drywa
email: marcin.drywa@o2.pl
tel.: +48781066895

szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy z doszwiadcze-
niem polska i zagranica.

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

Lakiernik 10 lat doświadczenia 
Szkolenia RM,PPG, praco-
wałem w dużych serwisach. 
Podejmę prace w Niemczech 
najlepiej Berlin  i okolice.

Kontakt: marcin
email: marcinpycak@interia.pl
tel.: 48798446232

szukam pracy za granica jako 
lakiernik u uczciwego praco-
dawcy,23lata doswiadczenia.

Kontakt: Damian
email: gruby123-1989@o2.pl
tel.: 737350926

Szukam pracy jako lakiernik, 
pomocnik, za granicą. 5 lat 
doświadczenia w gruntownym 
restaurowaniu wózków widło-
wych.Angielski komunikatyw-
ny. Bez nałogów.

Kontakt: pyrus
email: arjadiysz81.19@wp.pl

Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy mam 15lat 
doswiadczrnia.

Kontakt: FERRARI
email: viper79@o2.pl
tel.: +48729318318,+491521
5482479

Lakiernik Samochodowy z 
wieloletnim stazem podejmie 
prace na terenie EU od zaraz 
ClassicCars, SmartRepair, 
Lakierowanie H2O, J.English.

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

Blacharz sam. Ponad 20 letnie 
doświadczenie w zawodzie 
(nie pijący) szuka pracy za 
granicą. 

Kontakt: Paweł
email: polerka13@wp.pl
tel.: +48510530876

Blacharz samochodowy 
poszukuje pracy na terenie 
Niemczech.

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

Doświadczony lakiernik szuka 
pracy Berlin i okolice dużo 
szkoleń i dyplomów minimum 
12eu na godzinę mam 28lat i 
wiem o co chodzi w tym fachu. 

INNE

Kontakt: Karalus
email: spiderteam64@ga-
mil.com
tel.: 500 049 250

Zlecę naprawy blacharsko 
lakiernicze samochodów za-
bytkowych. Stała współpraca. 
Oczekuje tylko poważnych 
ofert.

Kontakt: Grzegorz
email: grada1@poczta.onet.pl
tel.: +48 790 690 937

Ostrzegam blacharzy, lakierni-
ków przed firmą z Hamburga 
Auto-Klinik-Nord ,w razie 
informacji dzwoń tel.+48 790 
690 937 

Kontakt: Karalus
spiderteam64@gmail.com
tel.: 500049250

Zlecę naprawy blacharsko 
lakiernicze samochodów za-
bytkowych. Stała współpraca. 
Oczekuję tylko poważnych 
ofert.

Kontakt: Karalus
email: spiderteam64@gma-
il.com
tel.: 500 049 250

Firma odnawiająca zabytki 
poszukuje do współpracy 
lakierni. 

Kontakt:  s.c. DARPEX
email: marketing@darpex.pl
tel.: 61 814 21 13

Sprzedamy pigmenty lakierów 
SHERWIN WILLIAMS w 
dobrej cenie. Dodatkowo do 
zakupu gratis mieszalnik + 
kolor box.

Kontakt: VW TOP
email: aga521@onet.eu
tel.: 601897648

Profesjonalna lakiernia przyjm-
nie zlecenia na kompleksowe 
lakierowanie oldtaimerow.Te-
l601897648.Przyjmojemy 
zlecenia z zagranicy.

Kontakt: PDR-usuwanie 
wgnieceń bez lakierowania.
email: info@carperfect.eu
tel.: +48 508 964 137

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść 
nadsyłanych 

ogłoszeń.
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 o różnej gradacji, np.P400. A3 najprostsza an-
tena. A5 miejsce realizacji recept. A10 drąg metalowy. A12 tam 
Świątynia Artemidy, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. 
A14 dawny typ zagrody wiejskiej. A16 na morzu lub w zlewie. A18 
rdzewiejące auta. B8 kabaret z Laskowikiem. D7 posp. wtrynić. D9 
czynność wykonywana na wyschniętym podkładzie. D11 odbicie się 
lecącego pocisku. D13 świadectwo kontroli technicznej. F15 śniedź 
na miedzi. F17 korzysta z usług firmy. G3 czerwony w farbach an-
tykorozyjnych. J5 przeciewieństwo matu. K7 forma odlewnicza. L13 
stosowany do czasowej ochrony przed korozją. L15 działanie mają-
ce na celu zmianę wymiarów lub właściwości fizycznych materiału 
lub półfabrykatu. M11 młotek blacharza. M17 opłata dzierżawna. O3 
objętość 1 kg wody. P1 napełniony benzyną.

Pionowo: A1 zmotoryzowane podejście. B8 tabela stawek za 
wykroczenia drogowe. C1 do precyzyjnego odmierzania cieczy. D7 
drzewce wystające za rufę jachtu. D16 drewno na jachtowe pokłady. 
E3 mieszkalny lub handlowy. F9 „malarz” samochodowy. H1 wcho-
dzi w skład pasty polerskiej. H11 wyrobisko w zboczu. I9 egzotyczne 
nakrycie głowy. J3 ma skalę i legendę. J13 przyrząd astronomiczny, 
stosowany w nawigacji. K7 płaskie naczynie do chemicznej obróbki 
materiałów fotograficznych. L13 model Skody. M1 wykonywany przy 
pomocy pistoletu lakierniczego. N7 latem pokrywa skocznię nar-
ciarską. N15 efekt korozji. O2 rozpuszczalnik gum i żywic. P13 np. 
lakiernicza. Q1 model Opla. Q8 prądnica przy rowerze. R15 dobry 
tokaj. 

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”.

B. GRZEGORCZYK KOŃSKIE 
SABINA MAZUR KALETY 
WOJCIECH RUCIŃSKI  D. GÓRNICZA 

KAMIL KWIATKOWSKI SIERPC 
GRZEGORZ BARŁÓG DULCZA WIELKA 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 46

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Milena Lewandowska
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