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We wtorek (17 czerwca) uczniów klas la-

kierniczych Zespół Szkół Mechanicznych i 

Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w 

Słupsku odwiedzili przedstawiciele firmy Tro-

ton. Firma ta jest jednym z największych w 

Europie producentów i dystrybutorów mate-

riałów lakierniczych. Tym razem  Panowie An-

drzej Mućko i Tomasz Grzendzicki przedstawili 

działanie materiałów polerskich marki Brayt. 

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wy-

kładu i wzięcia udziału w pokazie systemów 

polerskich. Każdy mógł samodzielnie wypró-

bować działanie tych materiałów i otrzymać 

cenne, praktyczne porady od prowadzących 

pokaz. Jak powiedział nam prowadzący pokaz 

Andrzej Mućko – Takie wizyty są dla naszej 

firmy szczególnie ważne. W ten sposób 

docieramy do młodych ludzi, którzy za kilka 

lat będą naszymi potencjalnymi klientami.  

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania 

się z naszym pismem. Okazało się, że wielu z 

nich jest naszymi stałymi prenumeratorami.  

Kolejny pokaz marki Brayt 
dla klas lakierniczych

w numerze

Lakier bezbarwny ULTRA FAST 
DRYING MASTER jest produk-

tem zaprojektowanym z myślą 

o warsztatach lakierniczych, 

które każdego dnia borykają się 

z problemem szybkiego odda-

nia właścicielowi naprawionego 

pojazdu. Zastosowanie surow-

ców najnowszej generacji po-

zwoliło na osiągnięcie niezwykle 

krótkich czasów utwardzania 

lakieru. Pomalowany element 

jest gotowy do montażu w 

ciągu 50 minut od zakończenia 

aplikacji, bez konieczności wy-

grzewania*!

Na uwagę zasługuje fakt, że zachowane zo-

stały wysokie walory użytkowe produktu: 

łatwość aplikacji, doskonała wchłanialność 

mgły natryskowej, bardzo dobra rozlew-

ność oraz wysoka twardość i wysoki połysk 

otrzymanej powłoki. 

Nowy produkt należy do kategorii 

Premium, dzięki której warsztat 

jest w stanie pracować jeszcze 

efektywniej. Szybkoschnący La-

kier ULTRA FAST DRYING MASTER 

pozwala na dokonanie szybkiej 

naprawy, dzięki czemu dostarczysz 

naprawiony pojazd w tym samym 

dniu! Nie ma potrzeby dodania 

rozcieńczalnika, bardzo szybko 

miesza się i aplikuje! Dzięki niemu 

Twój warsztat lakierniczy może 

zwiększyć wydajność pracy i przy-

ciągać nowych klientów, oferując 

im szybszą usługę niż konkurenci.

*temperatura otoczenia 20oC, wilgotność powietrza 

nie wyższa niż 80%.

Nawierzchniowy lakier bezbarwny dedykowany do szybkich napraw samochodowych.

HS Master 2:1 Ultra Fast Drying
Polyurethane Acrylic Clear Coat
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Estetyka produkowanych pojazdów samo-

chodowych zależy w dużej mierze, od jakości 

lakieru nadwozia, a więc poprawności nało-

żenia warstwy lakieru i jego jakości. Pomimo 

coraz doskonalszych technologii stosowa-

nych w lakiernictwie renowacyjnym proces 

nakładania warstwy lakieru na malowane ele-

menty nadwozia pojazdów samochodowych 

jest ciągle bardzo skomplikowany i złożony. 

Błędy polegające na niewłaściwie przygoto-

wanym podłożu oraz złym użyciu materiałów 

lakierniczych, niweczą już niemal doskonałe 

receptury samych lakierów, powodując po-

wstawanie błędów lakierniczych. 

Od jakości lakieru i poprawności nałożenia 

warstwy lakieru uzależniona jest również 

odporność elementów nadwozia na warunki 

otoczenia. Na poprawność nałożenia war-

stwy lakieru na elementy nadwozia wpływ 

ma wiele czynników, do których zaliczyć 

trzeba: odpowiednie przygotowanie podłoża, 

właściwy dobór i użycie odpowiednich mate-

riałów lakierniczych oraz warunki otoczenia, 

zarówno w trakcie nakładania powłoki, jak i jej 

suszenia. W celu uzyskania pożądanej trwało-

ści i estetyki powłoki lakierniczej stosowane 

materiały muszą spełniać odpowiednie wy-

magania i charakteryzować się konkretnymi 

właściwościami ochronnymi, mechanicznymi 

i dekoracyjnymi. Dlatego też, w tym celu 

prowadzone są specjalistyczne badania tech-

niczne, które mają określić ich właściwości 

i przydatność w konkretnych warunkach 

eksploatacji. Badania tego typu przeprowa-

dzane są zarówno w laboratoriach, już na 

etapie procesu produkcyjnego materiałów 

lakierniczych, jak również i w warsztatach 

lakierniczych przed lub po pokryciu elementu 

nadwozia lakierem.

Laboratoryjne badania lakieru obejmują za-

równo testy lakieru w stanie płynnym, jak 

również i nałożonej warstwy lakieru. Badania 

lakieru w stanie płynnym mają na celu okre-

ślenie:

  lepkości umownej – a więc czasu wypły-

wu roztworu lakieru z kubka wypływowe-

go mierzonego w sekundach,

  gęstości – mierzonej w g/m3,

  czasu przydatności zastosowania – okre-

ślającego okres czasowy przydatności 

przygotowanej do nałożenia mieszaniny 

komponentów dwuskładnikowych,

  rozcieńczalności – największej możliwej 

do dodania objętości rozcieńczalnika, 

którą można zastosować bez wywołania 

niepożądanych efektów. 

W warunkach laboratoryjnych ocena nałożo-

nej powłoki lakierniczej obejmuje:

  czas schnięcia powłoki – czyli czas uzyska-

nia wyschnięcia, określany w skali od 1 do 

7 (praktyczny stan wyschnięcia występu-

je pomiędzy stopniem 3 a 7 tej skali),

  rozlewność – zdolność do samorzutnego 

rozpływania się świeżo nałożonej warstwy 

materiału lakierniczego, mająca wpływ na 

powstanie powłoki o równej, gładkiej po-

wierzchni, określana w skali od 1 do 10,

  krycie – określające najmniejszą ilość 

materiału lakierniczego kryjącego, która 

nałożona na 1 m2 podłoża powoduje jego 

całkowite przykrycie,

  pomiar grubości – wykonywany w µm 

grubości wyschniętej powłoki,

  odporność na uderzenia – zdolność za-

chowania pierwotnych właściwości pod 

wpływem uderzenia ciężarka o masie 1 kg 

z określonej wysokości, nie powodującej 

uszkodzeń mechanicznych w postaci od-

prysków i pęknięć,

  elastyczność – zdolność powłoki do ule-

gania wraz z podłożem do odkształceń 

zginających, bez powstawania mecha-

nicznych pęknięć i utraty przyczepności 

do podłoża,

  połysk – liczbowy stosunek strumienia 

Badania jakości powłok lakierniczych 
i ich grubości Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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świetlnego odbitego od badanej powłoki 

do strumienia świetlnego padającego na 

powłokę pod określonymi kątami 20, 60 

i 800, mierzonymi metodami fotoelek-

trycznymi,

  sprawdzenie tłoczności – zdolności do 

ulegania wraz z podłożem wytłoczeniom, 

bez występowania pęknięć i utraty przy-

czepności powłoki,

  wygląd – ocenę organoleptyczną w roz-

proszonym świetle dziennym,

  przyczepność – zdolność do wiązania z 

podłożem lub poprzednią warstwą po-

włoki, określana w skali od 4 do 1,

  odporność na działanie wody – wpływ 

długotrwałego działania wody, umożliwia-

jąca sprawdzenie zdolności odizolowania 

podłoża od czynników korodujących,

  odporność na ścieranie – podatność 

powłoki na zmniejszanie się grubości 

wywołane ścieraniem,

  odporność na działanie mgły solnej – po-

przez rozpylanie w odpowiednich warun-

kach chlorku sodu,

  odporność na działanie zmiennych tem-

peratur,

  odporność na działanie substancji 

agresywnych chemicznie – zdolność 

zachowania pierwotnych właściwości po 

określonym czasie działania substancji 

agresywnych chemicznie (alkohol etylo-

wy, oleje, benzyna).

W warunkach warsztatowych nie prowadzi 

się już żadnych badań lakieru, jako produktu. 

Ocenia się już jedynie wyłącznie jakość wyko-

nania powłoki. Obejmują one:

  pomiar lepkości – polegający na mierze-

niu czasu wpływu materiału lakierniczego 

z pojemnika lub kubka o odpowiednim 

kształcie i pojemności i średnicy otworu 

wypływu,

  pomiar krycia – mający na celu określenie 

zdolności pokrywania danym kolorem 

skrajnych barw (białej i czarnej),

  badanie przyczepności – określające 

trwałość wiązania powłoki z podłożem 

lub poprzednią warstwą lakieru,

  sprawdzenie twardości – wykonywane 

tzw. metodą ołówkową, z użyciem przy-

rządu w postaci tulei z okienkiem, w któ-

rym umieszczona jest iglica, wykonana z 

twardego metalu, napinana sprężyną w 

trzech zakresach nacisku (od 0 do 300, 

1000 i 2000 g),

  określenie elastyczności – wykonywane 

prostym przyrządem ręcznym w postaci 

cylindrycznego narzędzia do zginania na 

sworzniach,

  pomiar grubości powłoki – z wykorzysta-

niem metody niszczącej lub nieniszczącej 

lakier. Do metod niszczących, narusza-

jących strukturę powłoki lakieru należy 

metoda mechanicznych nacięć i pomiaru 

grubości powłoki śrubą mikrometryczną. 

Pozostałe stosowane w praktyce metody 

pomiaru grubości lakieru nie uszkadzają 

powłoki. Jedną z nich jest wykorzystanie 

mechanicznego miernika warstwy suchej, 

działającego na zasadzie odrywania ma-

gnesu. Metoda ta, stosowana jest przy 

pomiarach grubości powłok jedynie na 

podłożach stalowych. Wartość siły przy-

ciągania magnetycznego magnesu stałe-

go do podłoża stalowego uzależniona jest 

od grubości badanej powłoki lakieru. 

Pomiar grubości lakieru jest obecnie jedną z 

najpopularniejszych metod badania jakości 

lakieru w praktyce warsztatowej. Dzięki za-

stosowaniu odpowiednich, dostępnych na 

rynku przyrządów pomiarowych, ta metoda 

określania jakości lakieru jest dość skuteczna 

i szybka. Pomiar grubości lakieru dokonywa-

ny jest w mikronach. W przypadku nadwozi 

malowanych fabrycznie, bez wykonywanych 

jakichkolwiek prac lakierniczych, grubość 

powłoki może mieć różne wartości, w zależ-

ności od zastosowanej technologii lakierowa-

nia (zabezpieczenie antykorozyjne w postaci 

warstwy cynku, nakładanie lakieru systemem 

natryskowym lub z wykorzystaniem metody 

zanurzeniowej). W przypadku pojazdów, w 

których wykonywane były naprawy powy-

padkowe grubość warstwy lakieru może być 

jeszcze bardziej zróżnicowana.

W praktyce wyróżnić można następujące 

zakresy grubości powłok lakierniczych:

  od 65 do 120 µm – w przypadku lakieru 

fabrycznie nowego,

  od 120 do 260 µm – w przypadku wy-

miany elementu na nowy i jego pokrycia 

metodą „mokro na mokre”,

  od 260 do 1500 µm – przy powłoce uzy-

skanej z użyciem dodatkowych aplikacji, 

czyli np. podkładu, szpachli natryskowej 

itp.,

  ponad 1500 µm – przy warstwie uzyska-

nej przy użyciu znacznej ilości szpachli.

Pomiar grubości lakieru umożliwia również 

wykrycie oznak wypadku, łatanych miejsc 

nadwozia, wykonywanych napraw oraz roz-

warstwień lakieru. Pomiar grubości lakieru 

realizowany może być na mokrym lakierze, 

zaraz po jego nałożeniu lub po jego zaschnię-

ciu. W przypadku pomiaru mokrej powłoki 

stosuje się odpowiednie grubościomierze, 

wykorzystujące przybliżone odczyty grubości 

badanej warstwy mokrej, umożliwiające wy-

krycie ewentualnych odchyłek w stosunku do 

żądanej grubości. Pomiar tego typu polega na 

przyłożeniu przyrządu do podłoża poprzez 

mokrą warstwę lakieru i odczyt wartości po-

między wielkością pierwszego zanurzonego i 

ostatniego czystego „zęba” przyrządu. 

Jedną z odmian tzw. „grzebieni pomiarowych” 

są krążki składające się z trzech kółek, z któ-

rych środkowe osadzone jest mimośrodowo 

w stosunku do zewnętrznych krążków. Przy 

obrocie po mokrej warstwie lakieru grubość 

lakieru stanowią miejsca zabrudzenia we-

wnętrznego krążka. Tego typu grubościo-

mierz umożliwia badanie grubości warstwy 

lakieru na powierzchniach zakrzywionych. 

W praktyce warsztatowej stosowane są obec-

nie najczęściej do pomiaru grubości warstwy 

lakieru przyrządy elektroniczne. Wyróżnić 

można w tej grupie trzy różne typy urządzeń, 

wykorzystujących zasadę działania:

  indukcji magnetycznej,

  prądów wirowych,

  ultradźwięków.

Elektroniczne mierniki grubości lakieru wyko-

rzystujące indukcję magnetyczną stosowane 

są przy pomiarach powłok lakieru nie ferro-

magnetycznych na elementach wykonanych 

ze stali i żelaza (również pokrytych warstwą 

cynku). Przyrządy tego typu umożliwiają wy-

konywanie pomiaru na dowolnych kształtach 

badanej powierzchni, a także w szczelinach. 

Przyrządy, w których wykorzystywane są prą-

dy wirowe umożliwiają dokonywanie pomia-

rów grubości powłoki na metalowych podło-

żach nie ferromagnetycznych (aluminiowych). 

Grubościomierze lakieru wykorzystujące 

ultradźwięki pozwalają natomiast na pomiar 

grubości lakieru na podłożu niemetalicznym, 

przede wszystkim z tworzyw sztucznych. 

Elektroniczne mierniki grubości lakieru samo-

czynnie rozpoznają rodzaj metalu pod mie-

rzoną warstwą lakieru i automatycznie skalują 

się na odpowiedni tryb pomiaru. Pomiar reali-

zowany jest przy użyciu uniwersalnej sondy 

pomiarowej, wbudowanej w przyrząd, bez 

konieczności przekładania sond, w zależności 

od rodzaju podłoża. Dzięki niewielkim rozmia-

rom miernika istnieje możliwość dojścia do 

trudnodostępnych miejsc. Wyniki pomiarów 

przedstawiane są na wyświetlaczu przyrzą-

du. Całkowity zakres pomiarowy mierników 

grubości lakieru wynosi od 0 do 4 mm. 

Zmiana poszczególnych zakresów następuje 

automatycznie. 
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Dr Klemens Bartmann, Global Director 

Technology OEM dla Axalta Coating Sys-

tems (AXTA na giełdzie nowojorskiej), 

wiodącego, globalnego dostawcy lakierów 

ciekłych i proszkowych, wygłosił referat 

na 28. Międzynarodowej Konferencji nt. 

lakiernictwa samochodowego SURCAR w 

Cannes (Francja). W swoim referacie Bart-

mann skupił się na wielopłaszczyznowych, 

lekkich konstrukcjach karoserii i nisko-

temperaturowych lakierach firmy Axalta. 

Omówił również metody stosowane przez 

Axalta podczas tworzenia nowego pozio-

mu innowacji technologicznych. Firma 

pracuje nad zapewnieniem zrównoważo-

nych procesów produkcji przeznaczonych 

dla producentów samochodów osobo-

wych (OEM).

 

Od 50 lat SURCAR jest wiodącym, świa-

towym forum dziedziny lakiernictwa 

samochodowego, które odbywa się na-

przemiennie w Cannes lub w Szanghaju. 

Na konferencji spotyka się, pochodzące 

z ponad 25 krajów, międzynarodowe 

grono decydentów i ekspertów z sekto-

ra motoryzacyjnego oraz komercyjnego 

lakiernictwa samochodowego W tym roku 

konferencja była poświęcona nowym, 

lekkim materiałom i konstrukcjom samo-

chodowym oraz ich wpływowi na farby i 

lakiernictwo renowacyjne, łącznie z naj-

nowszymi odkryciami w technice aplikacji.

 

„Biorąc pod uwagę rosnącą popularność 

pojazdów elektrycznych oraz inne korzyści 

wynikające ze zmniejszenia wagi pojazdów, 

producenci poszukują nowych, lżejszych 

materiałów, mających zrównoważyć duży 

ciężar akumulatorów”, wyjaśnił Bartmann. 

„Przemysł motoryzacyjny rozwija się sto-

sując zróżnicowane i bardziej efektywne 

materiały do budowy karoserii, co za tym 

idzie, Axalta opracowuje produkty i syste-

my, które mają uzupełniać i wzmacniać te 

nowe konstrukcje poprzez szereg syste-

mów aplikacji, tworzonych w odpowiedzi 

na różne wymagania techniczne klientów.”

 

W swoim referacie Bartmann analizował 

wpływ lekkiej konstrukcji karoserii na 

różne czynniki, począwszy od redukcji 

emisji CO2 w warsztacie naprawczym i 

zmniejszenia kosztów energii dzięki niskiej 

temperaturze w kabinie, a kończąc na 

możliwościach stylizacji, jakie zapewniają 

nowe, bardziej elastyczne materiały. Wyja-

śniał, w jaki sposób na zmiany te wpływają 

przepisy międzynarodowe oraz nakreślił 

zalety i wady różnych technologii lakier-

niczych w zakresie systemów niskotem-

peraturowych.

 

Bartmann wykazał, że firma Axalta jest do-

brze przygotowana do spełnienia potrzeb 

technologicznych związanych z przyszłą, 

lekką konstrukcją karoserii. „Systemy wod-

ne oraz ekologiczne technologie lakiernicze 

(typu Eco-Concept Harmonized Coating 

Technologies™) to tylko kilka przykładów 

innowacji, które już udostępniliśmy na-

szym klientom” stwierdził Bratmann. 

„Opracowaliśmy również technologie i pro-

dukty, takie jak lakiery samochodowe do 

nowych podłoży, suszenie w niskiej tem-

peraturze oraz wodne i rozpuszczalnikowe 

systemy do kolorów specjalnych. I wciąż 

badamy nowe warianty technologiczne, 

które mają przynieść dalsze zmiany, jak np. 

zmniejszenie temperatury utwardzania 

warstw elektroforetycznych.”

Mając na względzie zrównoważony roz-

wój i wydajność, wiele nowych systemów 

firmy Axalta daje możliwość zmniejszenia 

liczby cykli w kabinie, dążąc jednocześnie 

do osiągnięcia takiej samej jakości powłoki 

lakierniczej, jaką zapewniają tradycyjne 

procesy lakiernicze.

 

Podsumowując Bartmann stwierdził: 

„Potencjalne korzyści dla producentów sa-

mochodów osobowych to, między innymi, 

wyższa wydajność, niższa emisja LZO, ogra-

niczenie zużycia energii oraz niższe koszty 

inwestycyjne i eksploatacyjne obiektu, 

a jednocześnie zapewnienie doskonałej 

jakości wykończenia karoserii pojazdów. 

Poprzez swoje innowacje, wiedzę i kom-

petencje w dziedzinie lakiernictwa, Axalta 

dąży do utrzymania pozycji silnego part-

nera branży lakiernictwa samochodowego 

na obecnym rynku oraz w przyszłości.”

Axalta sponsorowała uroczystość wrę-

czania nagród SURCAR na zakończenie 

konferencji. Obejmowały one nagrodę 

za innowacyjność, nagrodę w dziedzinie 

technologii oraz nagrodę jury.

SURCAR 2015 - Axalta Coating Systems bada, 
w jaki sposób lekka konstrukcja karoserii wpływa 
na innowacyjność w dziedzinie lakiernictwa 
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Korozja jest procesem stopniowej destrukcji materiałów, zachodzą-

cym między powierzchnią materiałów, a otaczającym je środowi-

skiem. W przypadku karoserii mamy do czynienia z korozją metali 

wywołaną czynnikami chemicznymi oraz elektrochemicznymi. Ko-

rozja jest nieuchronnym procesem samorzutnym, ponieważ w śro-

dowisku trwałe są tylko metale szlachetne, podczas gdy reszta dąży 

do powrotu do postaci w jakich występują w rudach.

Zabezpieczenie karoserii przed korozją polega na oddzieleniu 

elementu od  otoczenia, w którym znajduje się tlen powodujący 

korozję - utlenianie. Bardzo ważnym zadaniem takiej bariery jest 

również ochrona przed wodą, która znacząco  przyspiesza proces 

niszczenia. Współczesne zabezpieczenia fabryczne stoją na bardzo 

wysokim poziomie i zapewniają możliwość zagwarantowania użyt-

kownikom kilkuletniej gwarancji antykorozyjnej. Najpopularniejszym 

procesem technologicznym stosowanym w fabrykach do zabezpie-

czania karoserii jest cynkowanie blach. Sposób ten powszechnie 

stosowany jest już od lat 80-tych poprzedniego stulecia i nadal 

stanowi najpopularniejszą metodę ochrony elementów. Cynkowanie 

wykonuje się metodami galwanicznymi poprzez natryskiwanie lub 

kąpiele fosforanowe, podczas których na elementach zabezpiecza-

nych wytwarzana jest warstwa fosforanu cynku. Taka warstwa od-

dziela element stalowy przed niekorzystnym działaniem środowiska 

oraz stanowi warstwę aktywną, która jako pierwsza ulega utlenianiu 

- skorodowaniu. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką 

antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur, bardzo 

dobrze niweluje refleksy świetlne, stanowi dobry podkład dla farb i 

lakierów i jest przy tym stosunkowo miękka. 

Na tak przygotowany element po odtłuszczeniu nakłada się farbę 

podkładową metodą elektroforezy. Proces ten ma podobny prze-

bieg do procesu nakładania powłok galwanicznych. Element malo-

wany zanurzany jest w koloidalnym roztworze farby i podłączony 

jest do właściwej elektrody. Może to być elektroda dodatnia jak i 

ujemna, w zależności od składu stosowanej farby. Farby wykorzy-

stywane do malowania elektroforetycznego są farbami wodoroz-

cieńczalnymi. 

Kolejną warstwę tworzy barwny lakier nawierzchniowy, zwany rów-

nież bazowym. Może on być jedynym elementem decydującym o 

walorach estetycznych powłoki bądź tworzyć tło dla następnej 

warstwy dekoracyjnej, wprowadzającej specjalne efekty wizualne 

tzw. lakier metalizujący lub perłowy.  We wszystkich współczesnych 

powłokach samochodowych ostatnią zewnętrzną warstwą jest la-

kier bezbarwny, chroniący pokryte nim inne materiały lakiernicze 

przed oddziaływaniem czynników chemicznych, promieniowaniem 

UV i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

W celu polepszenia bariery antykorozyjnej stosuje się w miejscach 

łączenia blach masy uszczelniające. Zapewniają one bardzo dobre 

przyleganie do powierzchni elementu, są elastyczne i odporne 

na warunki pogodowe. Na większe powierzchnie, zwłaszcza na te 

narażone na uszkodzenia mechaniczne często nanosi się masy na-

tryskowe podobne w konsystencji do gumy. Zapewnieją one, poza 

ochroną przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnetrzne-

go, również dodatkową barierę przed hałasem, poprawiając kom-

fort akustyczny wewnątrz pojazdu.

Końcowym etapem fabrycznego zabezpieczania antykorozyjnego 

jest nanoszenie wosków do profilii zamkniętych, takich jak np. progi. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ zbierająca się w nich wilgoć i nie-

rzadko sól drogowa znacznie przyspieszają korozję tych elementów.

Tak oddzielona od działania czynników zewnętrznych karoseria jest 

dożywotnio odporna na działanie korozji. Niestety, po wielu latach 

eksploatacji takie zabezpieczenie może okazać się niewystarczające 

lub uleglo uszkodzeniu podczas kolizji i należy je odnowić. 

W zalezności od miejsca i skali postępowania korozji stosuje się 

różne zabiegi renowacyjne. W przypadku prewencji większość zadań 

sprowadza się do wykonywania zaprawek lakierniczych na nadwoziu 

pojazdu oraz do nakładania mas antykorozyjnych tzw. baranków na 

podwozie. Ubytki w tych miejscach wywołane są na ogół uszkodze-

niami mechanicznymi spowodowanymi przez odpryskujące kamienie 

Korozja - odwieczny problem

Aplikatory do usuwania starych powłok i rdzy 

Masa uszczelniająco-klejąca addsTROTON 310 ml to idealne rozwiązanie 
do połączeń każdych elementów w samochodzie

Podkład akrylowy 1K MASTER w aerozolu zapewniający doskonała przy-
czepność dla kolejnych warstw

strefa lakiernika



str. 8   www.lakiernik.com.pl str. 9   www.lakiernik.com.pl

oraz podrywany piasek i żwir. Szybkie działanie jest podstwą sukcesu 

podczas działań zabezpieczających. Czysta odsłonięta blacha ulega 

natychmiastowemu utlenieniu i tworzy się rdza, która postępuje w 

głąb elementu. Dokładne oszczyszczenie skorodowanego miejsca 

oraz zastosowanie dobrych, aktywnych srodków antykorozyjnych 

spowoduje zatrzymanie procesu niszczenia.

Najczęstszym powodem odnawiania powłoki lakierniczej i antyko-

rozyjnej w warsztatach lakiernictwa pojazdowego są naprawy po-

wypadkowe. W dobie doskonałych środków lakierniczych, urządzeń 

aplikujących i wspomagających wygląd i właściwości naprawianego 

elementu nie powinny odbiegać od tych fabrycznych. Wystarczy, 

że przestrzegane będą zalecenia zawarte w kartach technicznych 

produktów, a środowisko pracy w warsztacie będzie zbliżone do 

warunków jakie panują na linii produkcyjnej. Takie warunki może nam 

zapewnić wyłącznie kabina lakiernicza, w której mamy zapewnioną 

należytą czystość oraz możemy regulować temperaturę, wilgotność 

otoczenia i obieg powietrza. Ważną zaletą takiej komory dla użytkow-

nika jest również doskonałe oświetlenie lakierowanego elementu.

W renowacji powypadko-

wej samochodów ochronę 

antykorozyjną uzyskuje się 

zazwyczaj poprzez zasto-

sowanie odpowiedniego 

podkładu bezpośrednio na 

dobrze oczyszczoną blachę. 

Użycie takiego podkładu 

dopiero na warstwę masy 

szpachlowej jest błędem i 

może spowodować ponow-

ne powstanie ognisk koro-

zji. Najlepszymi podkładami są podkłady reaktywne, które zawierają 

kwas fosforowy, wnikający w cząsteczki stali i znakomicie oddzielający 

element od środowiska zewnętrzego. Jest to warstwa podobna do 

tej użytej w procesie fabrycznego zabezpieczania karoserii, ponieważ 

tekie primery zawierają również dodatki fosforanów cynku, tworzą-

cych barierę antykorozyjną. Warstwa primeru jest na ogół bardzo 

cienka i wymaga nałożenia innego podkładu, najczęściej akrylowego 

lub epoksydowego, jeżeli element jest bardziej wymagający. Ten drugi 

stanowi dużo lepszą ochronę antykorozyjną, lecz w stosunku do 

akrylu ma podstawową wadę, jaką jest czas schnięcia. Bardzo dobrą 

ochronę antykorozyjną mogą również zapewnić dwukomponentowe 

2K podkłady akrylowe z inhibitorami korozji. Niestety koszt takich 

produktów jest często nieakceptowalny przez warszataty lakiernic-

twa pojazdowego, nawet pomimo swych niezaprzeczalnie bardzo 

wysokich właściwości antykorozyjnych. Nie zaleca się stosowania 

w naprawach renowacyjnych produktów jednokomponentowych, 

które ze względu na swój skład nie mogą zapewnić dobrej bariery 

ochronnej.

Regularne odtwarzanie 

ubytków w fabrycznej 

powłoce antykorozyjnej 

pozwala na wieloletnie 

użytkowanie samocho-

dów, nawet w najcięższych 

warunkach klimatycznych. 

Współczesne narzędzia 

i środki antykorozyjne 

pozwalają na uzyskanie 

ochrony na wysokim po-

ziomie, porównywalnym z 

tym fabrycznym. Korozja 

oddziaływuje negatywnie nie tylko na wygląd pojazdu ale przede 

wszystkim na bezpieczeństwo i walory użytkowe. Niszczenie ele-

mentów konstrukcyjnych wpływa na ich zachowanie podczas kolizji 

oraz pośrednio na zawieszenie i układ kierowniczy.

Bogusław Raatz

Skorodowany element z perforacją

Produkt do zabezpieczania karoserii i masa 
uszczelniająca w jednym adds TROTON

Podkład epoksydowy addsTROTON w aerozolu stanowiący idealne 
zabezpieczenie antykorozyjne i dający bardzo dobrą przyczepność dla 

kolejnych warstw

Produkt do konserwacji podwozi na bazie bitumenów i wosków 
addsTROTON

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

strefa lakiernika
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Dwadzieścia lat temu Spies Hecker zaoferował warsztatom lakierni-
czym swój pierwszy spektrofotometr. 
“Od czasu wprowadzenia pierwszego spektrofotometru, naszym 

celem było uproszczenie oraz przyspieszenie procesu wyszukiwa-

nia receptur, co z kolei miało poprawić wydajność pracy warszta-

tów lakierniczych,” mówi Dietmar Wegener, Color Management 

Specialist dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii. “Inną zaletą korzystania 

ze spektrofotometrów – już 20 lat temu – była ich niezawodność. 

ColorDialog Spies Hecker to nowoczesne urządzenie pierwszej 

generacji, które pozwala warsztatom wykorzystywać najnowsze 

technologie.” 

Obecnie w użyciu jest 5000 spektrofotometrów ColorDialog w 

całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA), 

w samych Niemczech Spies Hecker ma ponad 1400 urządzeń. 

Urządzenie najnowszej generacji, ColorDialog Delta-Scan, jest już 

w stanie odczytywać efekty lakieru, można je także podłączyć do 

nowego oprogramowania internetowego - Phoenix.

Od pięcio-kątowych odczytów do trzy-kątowych
Dla klientów Spies Hecker era spektrofotometru rozpoczęła się w 

1995 roku gdy wprowadzono urządzenia ColorDialog MA 64. Było 

to narzędzie do pięcio-kątowych pomiarów, działające w oparciu o 

specjalne oprogramowanie Color Unix. 

Szybko okazało się, że w celu określenia dowolnego koloru wystar-

czają jedynie trzy odczyty. W 2003 roku na rynek wprowadzono 

trzy-kątowy spektrofotometr ColorDialog MA 90BR. 

“Już wtedy, w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem, 

oferował lakiernikom opcję automatycznego korygowania recep-

tur kolorystycznych” – wspomina Wegener.

Sieć powiązanych ze sobą narzędzi
Stale rosnąca liczba wariantów kolorystycznych oraz lakierów z 

efektem wymagała dalszych udoskonaleń urządzenia. W 2005 

roku Spies Hecker wprowadził na rynek urządzenie ColorDialog, 

które zostało wyposażone w najnowszą technologię optyczną 

LED. Spektrofotometr umożliwiał podłączenie do oprogramowa-

nia recepturowego CRplus Spies Hecker. 

Najnowszy spektrofotometr marki Spies Hecker, ColorDialog Del-

ta-Scan dokonuje pomiarów kolorów i efektów przy wykorzystaniu 

innowacyjnej techniki fotooptycznej w ciągu jednego etapu pracy. 

Dzięki wykorzystaniu wyszukiwarki receptur CRplus oraz nowego 

oprogramowania internetowego - Phoenix, możliwe jest znacznie 

szybsze dopasowanie odczytów do stosownych receptur. 

“Zastosowanie ekranu dotykowego w urządzeniu ColorDialog Del-

ta-Scan sprawia, że w porównaniu do swoich poprzedników, jest 

dużo wygodniejszy w obsłudze” - wyjaśnia Wegener. Po uzyskaniu 

odczytów, receptura zostaje obliczona na komputerze, na przy-

kład przy wykorzystaniu systemu komputerowego ColorTint HD. 

Następnie lakiernicy mogą przenieść recepturę na wagę cyfrową.

Wegener dodaje na koniec: “Dokładniejsze i szybsze pomiary kolo-

rystyczne oraz lepsze przystosowanie do pracy w mieszalni: dwa-

dzieścia lat temu, poprzez wprowadzenie urządzenia ColorDialog, 

Spies Hecker wyznaczył drogę rozwoju dla zaawansowanych na-

rzędzi służących do zarządzania kolorami. Obecnie marka lakierów 

Spies Hecker nadal napędza rozwój narzędzi kolorystycznych.”

Więcej informacji dotyczących spektrofotometrów można zna-

leźć na stronie www.spieshecker.pl , w zakładce kolorystyka.

Dwie dekady elektronicznego pomiaru koloru 
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Cromax® rozpoczął nową kampanię reklamo-

wą, która obejmie region Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki. Motyw przewodni kampanii 

podtrzymuje wartości charakteryzujące mar-

kę: Cromax® zwiększa wydajność warsztatów 

każdym z oferowanych produktów. Kampania 

realizowana jest w trzech różnych odsłonach.

Pierwsza reklama – Produktywność w każdym 

zakresie – ilustruje problem, z jakim może 

się borykać nowoczesny warsztat lakierniczy, 

który realizuje dużo zleceń. Postać reprezen-

tująca jednocześnie kierownika warsztatu oraz 

lakiernika łączy obie funkcje przyczyniając się 

tym samym do stworzenia wydajnego przed-

siębiorstwa przynoszącego zyski. 

Produktywność na najwyższym poziomie – taki 

jest przekaz drugiej reklamy. Materiał podkre-

śla jak ważna jest rola odpowiednio dobranych 

szkoleń oraz umiejętności lakierników w proce-

sie mającym na celu zwiększenie wydajności. 

Ostatni element wizualny – Produktywność na 

największych obrotach – przedstawia liczną 

grupę wysoce wydajnych produktów Cromax®, 

włącznie z innowacyjną technologią gruntowa-

nia, ValueShade®, oraz superszybkim lakierem 

bezbarwnym, CC6700. 

Mariusz Safarzyński, Brand Koordynator 

marki Cromax® na EMEA, mówi: “Jednym z 

etosów naszej marki jest dostarczanie na-

szym klientom czegoś więcej niż tylko puszki 

lakieru.  Nowa kampania reklamowa skupia się 

na uzmysłowieniu naszym klientom, że cały 

arsenał produktów Cromax® opracowano z 

myślą o wydajności – niezależnie, czy chodzi 

o prace lakiernicze wykonywane w kabinie, czy 

też poza nią. Pomagamy zwiększać wydajność 

warsztatów lakierniczych tak, aby one mogły 

skupić się na rozwoju swojej działalności.”

Nowa kampania reklamowa Cromax® 

strefa lakiernika
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Na rynku pojawia się coraz to więcej no-

wych produktów. Problemy pojawiają się 

po nałożeniu lakieru, kiedy świeżo poło-

żona powłoka odpada od lakierowanego 

elementu lub uzyskany kolor pozostawia 

wiele do życzenia. Oczywiście lakierowanie 

to złożony proces i efekt końcowy to wynik 

wielu składowych. Niestety nawet najlepiej 

przygotowane podłoże i wysokiej klasy 

sprzęt lakierniczy nigdy nie zastąpią dobrej 

jakości lakieru a wręcz przeciwnie czasami 

dobry lakier zniweluje braki w pozostałych 

elementach.

Pamiętajmy, że końcowy rezultat pracy 

lakiernika to nie tylko perfekcyjne wygląda-

jąca powłoka ale również ochrona antyko-

rozyjna naszego samochodu na wiele lat. 

Wracając do trwałości lakieru należy opisać 

jeden z najważniejszych parametrów za 

to odpowiedzialnych a mianowicie przy-

czepność. Dobra przyczepność do podłoża 

powodowana jest przez występowanie Ad-

hezji (łac. adhaesio – przyleganie). Jest to 

stan w którym dwie powierzchnie łączą się 

razem. Farba będąca wykorzystywana do 

ochronnego lub dekoracyjnego malowania 

elementów samochodu może leżeć na ich 

powierzchni lub minimalnie wnikać w głąb. 

Jak by spojrzeć pod mikroskopem przy 

dużym powiększeniu dostrzeżemy, że lakier 

składa się z cząstek najczęściej w postaci 

pigmentów oraz substancji dodatkowych. 

Powłoki lakiernicze aby były skuteczne 

powinny wykazywać dobrą przyczepność 

do wielu rodzajów podłoża. W elemen-

tach malowanych wymagana jest zarówno 

przyczepność jak i spójność na długotrwa-

łych powłokach. Mechanizm przylegania 

można przedstawić w skrócony sposób: 

cząstki lakieru swobodnie po nałożeniu na 

powierzchnie tworzą wiązania łączące z 

podkładem. Następnie tworzone są wią-

zania chemiczne na łączonych powierzch-

niach. W końcowym etapie lakier penetruje 

nierówności na podłożu, a następnie jest 

mechanicznie blokowany po wyschnięciu. 

Dlatego ważne jest zastosowanie farby 

podkładowej która zapewnia przyczepność 

dla farby powierzchniowej (patrz rys1).

Powierzchnia malowana naprawdę nie jest 

gładka, a porównać ją można do terenu 

pełnego dolin i wzniesień. Według teorii 

przyczepności mechanicznej, dobrze 

spełniająca swoją funkcję  powłoka lakier-

nicza powinna wnikać do nierówności na 

powierzchni powodując wypieranie uwię-

zionego powietrza w szczelinach. Farba 

powinna dobrze zwilżać, a co za tym idzie 

penetrować malowana powierzchnie. Dzięki 

czemu wzrasta siła adhezji i tym samym po-

włoka przywiera do elementu lakierowane-

go. Przyczepność dzieli się na mechaniczną 

i właściwą. Za adhezje właściwą odpowie-

dzialne są wiązania wewnątrzcząsteczkowe 

powstające między składnikami lakieru a 

podłożem. Natomiast adhezja mechanicz-

na stanowi główny czynnik przywieralności 

lakieru (około 75%), a powstaje w wyniku 

wnikania farby w stanie ciekłym w pory i 

nierówności materiału malowanego. 

 Zbyt mała przyczepność może spowodo-

wać zmniejszenie rzeczywistej powierzchni 

styku z podłożem , liczne naprężenia a 

także powstawanie pęcherzów powietrza. 

To wystarczające powody przez które 

efekt końcowy lakierowania może być 

opłakany. Dlatego powinno poprzedzić 

wystawienie do sprzedaży produktu szereg 

badań. Jednym z takich badań jest pomiar 

przyczepności do podłoża metodą siatki 

nacięć zgodnie z normami ISO 2409, ASTM 

D3359. Test ten określa odporność powło-

ki lub farby na oddzielenie od podłoża w 

przypadku zastosowania prostokątnych 

nacięć powłoki, aż do podłoża. 

Kolejnym problemem oprócz braku przy-

czepności jest uzyskanie innego koloru na 

lakierowanym elemencie niż oczekiwany. 

Jeśli pominąć błędy wynikające z luk w 

programach recepturowych, przyczyna 

takiego zjawiska jest złe ułożenie pigmentu 

w czasie wysychania elementu. Szczególnie 

widać to zjawisko w kolorach samochodów 

zawierające pigmenty metaliczne. Wpływa 

na to wiele czynników.

Pierwszym z nich jest zastosowanie w pro-

cesie produkcji źle dobranych surowców 

które mają za zadanie równomiernie roz-

Chęć wyróżnienia się z pośród tłumu podobnych samochodów, wymusza na producentach stosowanie na jed-
nym pojeździe kilku rodzajów materiałów. Jednak w końcowym rozrachunku całość musi mieć ten sam kolor 
– niezależnie od użytych materiałów. Tutaj do akcji wkraczają producenci lakierów – próbując połączyć wodę 
z ogniem, tzn. zachować wysoką przyczepność lakieru niezależnie od podłoża przy jednoczesnym zachowaniu 
jednolitego barwy nadwozia. 

Czemu lakier się czepia

Rys. 1

Trawczyński Krzysztof
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe 

firmy Multichem producenta lakierów Profix

strefa lakiernika
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prowadzić pigment po nałożeniu koloru na 

element. Dzięki zastosowaniu odpowied-

nich dodatków w czasie schnięcia pigment 

osadza się równomiernie na powierzchni. 

Pigmenty metaliczne mają inną strukturę 

od solidowych ponieważ przypominają w 

znacznym powiększeniu strukturę płatków 

i są znacznie cięższe. Dlatego ważne jest 

dokładne wymieszanie bazy przed uży-

ciem. Dla przykładu - koloranty lakierów 

Kar-Bon marki Profix powinno mieszać się 

raz dziennie przez ok 15 min. 

Źle rozprowadzony pigment powoduje nie-

naturalną orientację pigmentu co za tym 

idzie kolor widziany znacznie odbiega od 

oczekiwanego. Najlepsze ułożenie pigmen-

tu płatkowego jest równomierne wtedy 

otrzymujemy najbardziej satysfakcjonujący 

rezultat. Znacznie gorsze efekty uzysku-

jemy kiedy pigment jest zgrupowany lub 

ułożony nierówno (patrz rys2). 

Kolejnym czynnikiem mogącym powodo-

wać uzyskanie nieoczekiwanego koloru jest 

zastosowanie złego rozcieńczalnika. Często 

w celu pozornych oszczędności stosuje się 

tańsze zamienniki narażając się tym samym 

zmiany w odcieniu malowanej powłoki. 

Firmy produkujące lakiery wytwarzają od-

powiednie do nich rozcieńczalniki które to 

są dobrane na podstawie różnego rodzaju 

testów. Wybranie tańszego rozcieńczalnika 

często wiąże się z szybszym jego parowa-

niem. Nie jesteśmy tego w stanie dostrzec 

w pierwszym etapie lakierowania, problem 

ujawnia się jednak po wyschnięciu. Możemy 

zauważyć wtedy tzw. „stroszenie” – gdzie 

struktura malowanej powierzchni nie jest 

gładka a chropowata. Jest to spowodowa-

ne szybszym parowaniem źle dobranego 

rozcieńczalnika. 

Starajmy się stosować produkty i techno-

logię od jednego producent wtedy mamy 

pewność, że postępując zgodnie z wy-

tycznymi mamy gwarancję producenta na 

uzyskaną powlokę. Firma Multichem będąc 

pewna jakości swych produktów udziela 

wszystkim klientom 10-letniej gwarancji na 

powłokę. Wystarczy tylko używać produk-

tów i technologii marki PROFIX. 

Gwarancja obejmuje również nowy system 

doboru koloru Kar-Bon.

Rys. 2

strefa lakiernika
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Dlaczego masz wybierać między wysokim 

połykiem lakierów HS i szybkim czasem 

schnięcia lakierów MS. Teraz dzięki roz-

wiązaniom PROFIX masz najwyższy połysk 

i jakość powłoki HS w ekstremalnie krótkim 

czasie dzięki CP 2015 HS X-Speed. 

Zastosowanie rewolucyjnej technologii pro-

dukcji opracowanej w naszym laboratorium 

badawczo-rozwojowym oraz zastosowanie 

wyselekcjonowanych surowców pozwoliło 

nam stworzyć produkt, który cechuje się: 

•  rewelacyjnym połyskiem osiągniętym w 

krótkim czasie,

•  ekstremalną twardość powłoki odporną 

na zarysowania,

•  powierzchnią gładka jak lustro,

Ten innowacyjny produkt zadowoli najbar-

dziej wymagających użytkowników. Pozwa-

la na maksymalne skrócenie czasu suszenia 

lakierowanego elementu:

• wysycha w ciągu 5 minut w temperatu-

rze 60°C (temperatura elementu)

•  wysycha w ciągu 15 minut w tempe-

raturze 40°C (temperatura ele-

mentu)

•  wysycha w ciągu <60 

minut w temperaturze 20°C 

(temperatura elementu)

Krótki czas schnięcia to nie tylko 

szybsza naprawa to także wy-

mierne korzyści finansowe dzięki 

mniejszemu zużyciu energii. 

Więcej informacji o produkcie 

na www.multichem.pl

strefa lakiernika

Standox wprowadza nowy lakier bazowy 

- Basecoat Special Effect Mix 288 Sparkling 
Crystal, dla systemu Standohyd Plus, który 

zawiera szklane drobinki. Basecoat Special 
Effect Mix 288 Sparkling Crystal umożliwia 

dokładne dopasowanie odcienia i efektu 

specjalnych kolorów producentów samo-

chodowych (OEM).

Mikroskopijnych rozmiarów, pokryte alumi-

nium szklane drobinki nadają przejrzysty i 

niezwykle złożony efekt połysku. Obecnie 

pigment jest stosowany w specjalnych 

lakierach przez wielu producentów samo-

chodów na rynku OEM, w tym takie firmy, 

jak Mercedes, Audi czy Fiat. 

“Nasza baza receptur w programie 

Standowin iQ zawiera wszystkie obec-

nie niezbędne receptury kolorystyczne, 

jak również porady dotyczące aplikacji” 

- mówi Marcin Masikowski, doradca tech-

niczny Standox. “Baza jest aktualizowana 

raz w tygodniu, co zapewnia warsztatom 

lakierniczym dostęp do receptur dla naj-

nowszych kolorów.”

To tylko jeden ze sposobów, w jaki Standox 
pomaga profesjonalnym warsztatom w 

wykonywaniu technicznie wymagających 

napraw lakierniczych. Poza bazą goto-

wych receptur, Standox zapewnia wysoką 

skuteczność osiągania nawet najbardziej 

niezwykłych kolorów lakierów samocho-

dowych.

Specjalne lakiery bazowe, takie jak Spar-
kling Crystal, które nie są używane na co 

dzień, są oferowane w ekonomicznych 

opakowaniach 250 ml do stosowania w 

niewielkich ilościach. 

Standox wprowadza nowy lakier 
bazowy zawierający szklane drobinki

Szybciej się nie da

Lakier bezbarw-

ny CP 250 MS 
2:1 to produkt 

skierowany do 

użytkowników, 

którzy pragną 

otrzymać po-

wierzchnię o 

wysokim poły-

sku, odporną 

na zarysowania 

w przystępnej 

cenie.  Jest to 

klar nadający 

się zarówno do napraw miejscowych 

jak również całopowierzchniowych. 

Charakteryzuje się łatwą aplikacją i po 

dodaniu utwardzacza (dostępny w ze-

stawie), lakier gotowy jest do natrysku. 

Nałożona powłoka zachowuje przez 

długi czas wysoki połysk i trwałość.

Nowoczesne wzornictwo opakowania 

podkreśla cechy i zalety produktu. Pro-

dukt dostępny w kompletach w rozlaniu 

1,5L (1L lakieru + 0,5L utwardzacza).
Więcej informacji na stronie www.multichem.pl 

lub pod numerem telefonu 61 893 37 31 

Gotowy 
do natrysku
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, 

że wszelkie drobiny pyłu powstającego 

w trakcie przygotowania powierzchni są 

elementem wysoce niepożądanym w pro-

cesie lakierowania. Wysokie zapylenie w 

warsztacie wpływa bardzo niekorzystnie na 

zdrowie pracowników oraz zwiększa koszty 

wynikające z potrzeby polerowania całych 

lakierowanych elementów. Na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat wiele zmieniło się w 

technologii przygotowania powierzchni. Po-

jawienie się szpachlówek, które charaktery-

zują się wysoką higroskopijnością sprawiło, 

że szlifowanie „na mokro” stało się błędem 

technologicznym. Co za tym idzie pył szli-

fierski, który wcześniej wraz z wodą trafiał 

do studzienki ściekowej, aktualnie musi być 

odessany. Nowoczesna technologia pozwala 

na to aby stało się to bezpośrednio w pro-

cesie szlifowania za pośrednictwem węża 

odsysającego podłączonego do szlifierki. 

Dzisiaj skupię na urządzeniach odpowie-

dzialnych za odbiór urobku szlifierskiego. 

Przedstawię podstawowe parametry na 

które należy zwrócić uwagę przy wyborze 

optymalnego rozwiązania dla Państwa 

warsztatu lakierniczego.

Jednym z głównych kryteriów, którym 

powinniśmy się kierować przy wyborze 

urządzenia odsysające jest klasa filtracji pyłu 

zgodna z obowiązującymi normami. Rozróż-

niamy trzy podstawowe klasy filtracji pyłu L, 

M oraz H.

  L – low (niska) – oznacza że urządzenie 

odsysające musi zatrzymać minimum 

99% odessanego pyłu. Maksymalnie 1% 

pyłu może trafić do otoczenia.

  M – medium (średnia) – oznacza że 

urządzenie odsysające musi zatrzymać 

minimum 99,9% odessanego pyłu. 

Maksymalnie 0,1% pyłu może trafić do 

otoczenia.

 H – high – oznacza że urządzenie musi 

zatrzymać 100% odessanego pyłu. 

Urządzenia z tą klasą filtracji są stoso-

wane do pracy z materiałami których 

pyły są niebezpieczne dla zdrowia np. 

rakotwórcze.

Zgodnie z obowiązującymi normami klasa 

filtracji która jest wymagana do odsysania 

pyłów powstających procesach techno-

logicznych w lakierniach pojazdowych to 

klasa L.

Dodatkowo w przypadku jeżeli w Państwa 

zakładzie są naprawiane  samochody ele-

mentami poszycia wykonanymi z aluminium 

lub włókna węglowego urządzenie odsysają-

ce musi posiadać certyfikat ATEX dopusz-

czający je do pracy w strefie zagrożenia 

wybuchem B22. Jest to spowodowane tym, 

że pyły powstałe w wyniku szlifowania alumi-

nium lub włókna węglowego są w pewnych 

stężeniach wybuchowe.

Tyle jeżeli chodzi o podstawowe regulacje 

BHP. Teraz przyjrzyjmy się bliżej rodzajom 

urządzeń odsysających, w które mogą Pań-

stwo wyposażyć warsztat lakierniczy.

Na lakierniach możemy spotkać się z dwoma 

grupami urządzeń odsysających: odkurza-

czami mobilnymi oraz stacjonarnymi turbi-

nami odsysającymi.

ODKURZACZE MOBILNE
Na polskim rynku możemy spotkać się  z wie-

loma producentami odkurzaczy dedykowa-

nych do pracy w warsztatach lakierniczych. 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka 

parametrów, które są istotne dla bezawaryj-

nej i efektywnej pracy.

1. Zamiast na moc silnika (im większa moc 

tym większe koszty energii elektrycznej) 

proszę sprawdzić wartość wytwarzane-

go podciśnienia. Dla swobodnej równo-

czesnej pracy dwoma narzędziami opty-

malne wartości podciśnienia to minimum 

230 mbar. Taka wartość podciśnienia 

sprawia, że urobek jest efektywnie od-

bierany z każdego narzędzia. Odkurzacz 

wytwarzający takie podciśnienie może 

być również  podłączony do wysięgnika 

odsysającego.

2. Odpowiednia konstrukcja zbiornika na 

urobek oraz worka – bardzo ważne jest 

to aby aż do pełnego zapełnienia worka 

poziom wytwarzanego podciśnienia był 

stale na tym samym poziomie. Niestety 

bardzo często zdarza się, że po zapełnie-

niu worka w niespełna 50% nominalnej 

objętości poziom podciśnienia z dekla-

rowanych 200 mbar spada do 160 mbar 

lub niżej. Warto również zwrócić uwagę 

na materiał z jakiego jest wykonany 

Warsztat lakierniczy wolny od pyłu
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worek. Najczęściej możemy się spotkać 

z workami papierowymi, ja jednak suge-

rowałbym worki wykonane z włókniny ze 

względu na fakt, że na pewno wytrwają 

do pełnego zapełnienia i „nie przestraszą 

się” niedoschniętej szpachlówki.

3. Silnik – na rynku są dostępne odkurza-

cze wyposażone w jednostki napędowe 

o mocach od 1000 do 2000 WAT. Tak jak 

wspominałem im większa moc tym więk-

sze zużycie energii elektrycznej, a nie 

zawsze za tym idzie wyższe podciśnienie. 

Np. można spotkać odkurzacze wyposa-

żone w silniki o mocy 2000 WAT i wytwa-

rzające raptem 200 mbar podciśnienia, a 

z  drugiej strony dostępne są odkurzacze 

wyposażone w silniki 1200 WAT i wytwa-

rzające 240 mbar podciśnienia. Jeżeli 

dodatkowo chcą Państwo zapomnieć 

o przeglądach okresowych, wymianie 

szczotek węglowych, komutatorów itd. 

to powinniście się zdecydować na za-

kup odkurzacza wyposażonego w silnik 

indukcyjny, którego średnia żywotność 

jest 10 krotnie wyższa niż odkurzacza 

wyposażonego w standardowy silnik 

szczotkowy.

4. Regulacja siły odsysania – bardzo ważne 

przy pracy klockiem szlifierskim z odsy-

saniem. Przy braku regulacji, na płaskiej 

powierzchni nie będziemy w stanie swo-

bodnie operować klockiem.

5. Pełna elektrostatyka – ważne jest aby nie 

tylko odkurzacz był elektrostatyczny, ale 

również węże odsysające podłączone do 

szlifierek. Pyły szlifierskie występujące na 

lakierniach pojazdowych w trakcie trans-

portu z urządzenia do odkurzacza w 

wężu wykonanym z tworzywa powodują 

gromadzenie się ładunków elektrycz-

nych. Po przekroczeniu masy krytycznej 

następuje wyładowanie – przeważnie na 

osobie pracującej narzędziem co jest 

bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

6. Mobilność – należy zwrócić uwagę na koła 

na jakich porusza się Państwa potencjal-

ny nabytek. Na strefach przygotowaw-

czych większości lakierni spotkamy się 

z kratownicami. Jeżeli odkurzacz będzie 

wyposażony w małe kółka które będą 

się blokowały w oczkach kratownicy to 

z pewnością nie będzie zasługiwał na 

miano „mobilnego”. Proszę zadbać o to 

aby koła były duże, a ponadto aby środek 

ciężkości był umiejscowiony jak najniżej 

co da nam pewność, że odkurzacz nie 

przewróci się na naprawiany pojazd.

7. Możliwość przekształcenia w samodzielne 

mobilne centrum robocze – niektóre 

odkurzacze dostępne na rynku mają 

możliwość opcjonalnego doposażenia 

w różnego typu nadstawki lub stoliki 

ułatwiające organizację miejsca pracy i 

sprawiające, że wszystkie materiały po-

mocnicze są zawsze pod ręką.

8. Koszty eksploatacji i żywotność – jak 

ogólnie wiadomo przeważnie coś co jest 

tanie w zakupie okazuje się być bardzo 

drogie w eksploatacji. Proszę zwrócić 

uwagę na koszty i efektywność wyko-

rzystania podstawowych materiałów 

eksploatacyjnych tj. worki, filtry, szczotki 

węglowe itd. Warto również zasięgnąć 

opinii u innych użytkowników danego 

produktu.

STACJONARNE TURBINY ODSYSAJĄCE
Są to urządzenia stacjonarne dedykowane 

do centralnych systemów odsysających. 

Charakteryzują się bardzo dużą mocą oraz 

wysokimi wartościami wytwarzanego podci-

śnienia, ale również bardzo dużym apetytem 

na energię elektryczną. Zakup tych urządzeń 

jest ekonomicznie uzasadniony w dwóch 

przypadkach. 

1. W sytuacji kiedy Państwa warsztat la-

kierniczy lub zakład produkcyjny jest wy-

posażony w minimum 8 stacjonarnych 

stanowisk roboczych (np. 4 wysięgniki 

odsysające uzbrojone w 8 szlifierek)

2. Ze względu na rodzaj prowadzonej 

produkcji jest bezwzględny wymóg 

centralnego systemy odsysającego pyły 

powstające w procesie produkcyjnym.

Czym powinni się Państwo kierować wy-

bierając stacjonarną turbinę odsysającą do 

warsztatu lakierniczego?

Najważniejszym aspektem podczas wyboru 

odpowiedniej turbiny odsysającej do Pań-

stwa warsztatu jest to, aby była ona dokład-

nie dopasowana po parametrów instalacji 

centralnego systemu odsysającego oraz ilo-

ści stanowisk roboczych. Ważne jest to aby 

parametry nie były za małe, ale również aby 

nie były zbyt wysokie ponieważ będzie się 

to wiązało z generowaniem nie-

uzasadnionych kosztów.

1. Płynna regulacja 

wytwarzanego 

podc iśn ien ia 

w zależności 

od aktywnych 

s t a n o w i s k 

r o b o c z y c h 

– Nowocze-

sne turbiny 

o d s y s a j ą c e 

są wyposażone w sterowniki płynnie 

regulujące wartość wytwarzanego 

podciśnienia, a co za tym idzie ilość 

pobieranej energii elektrycznej. Ponad-

to w przypadku jeżeli turbina wytwarza 

maksymalne podciśnienie np. 320 mbar 

już po uruchomieniu jednego stanowi-

ska roboczego to dany pracownik może 

mieć problem z oderwaniem szlifierki od 

szlifowanej powierzchni.

2. Automatyka włączania i wyłączania turbi-

ny w momencie włączenia lub wyłączenia 

stanowiska roboczego – są na rynku tur-

biny które nie oferują tej funkcjonalności 

i pracują w trybie ciągłym. Jak wiadomo 

sam proces szlifowania na warsztacie la-

kierniczym zajmuje pomiędzy 2-3 godzin 

w trakcie 8 godzinnej zmiany. Tak więc 

łatwo policzyć że w przypadku braku tej 

funkcjonalności rośnie zużycie energii 

elektrycznej.

3. Łatwość obsługi i koszty materiałów 

eksploatacyjnych – należy zwrócić 

uwagę jak bardzo skomplikowane są 

procesy opróżniania zbiorników na 

urobek szlifierski oraz wymiany filtrów. 

Koniecznie proszę również poprosić 

potencjalnego dostawcę o zestawienie 

kosztów materiałów eksploatacyjnych 

oraz cen standardowych przeglądów 

gwarancyjnych. Niejednokrotnie bywa 

tak że niskie koszty zakupu urządzenia 

są później rekompensowane poprzez 

marżę na materiałach eksploatacyjnych 

i obsłudze serwisowej.

Mam nadzieję że przedstawione przeze mnie 
informacje okażą się przydatne w procesie 
podejmowania przez Państwa decyzji o wy-
borze rozwiązania optymalnego dla Waszego 
warsztatu lakierniczego.

Konrad Marciniak
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CELLPAK to wiodąca firma w Polsce w 
branży konfekcjonowania papieru. Od 
ponad 20 lat przetwarzamy dostępne na 
rynku europejskim papiery, dla których 
znajdujemy nowe zastosowania. Propagu-
jemy ekologiczny produkt, jakim jest papier 
oraz wspieramy swoim doświadczeniem 
producentów wykorzystujących papier w 
procesach produkcyjnych. 

Wieloletnia, ścisła i partnerska współpraca 
zarówno z klientami z branży lakiernictwa 
samochodowego, jak też z klientami z 
branży papierniczej, pozwoliła wprowadzić 
firmie na rynek nowe, ulepszone papiery, 
doskonale zabezpieczające powierzchnie 
karoserii i szyb samochodowych podczas 
procesu  lakierowania. Dzięki zwiększonej 
wodotrwałości papiery maskujące, będące 
w ofercie naszej firmy, doskonale zachowu-
ją się w wilgotnym środowisku, jakie panuje 
w komorach lakierniczych. Wysoka wy-
trzymałość i sztywność papierów, będąca 
efektem zastosowania podczas ich produk-
cji 100% lub 90% włókien celulozowych, 
wpływa na zwiększenie efektywności pracy. 
Nasi klienci j mają do wyboru trzy rodzaje 
papierów maskujących:

Masking STANDARD – wysokiej jakości 
papier celulozowy (100% celulozy), jed-
nostronnie gładzony, dostępny w grama-
turach 40, 45, 50 g/m2, o wysokiej wo-
doodporności,  zdecydowanie polecany 
do większości zastosowań w przemyśle 
lakierniczym, kilkukrotnie lepiej chroni 
osłonięte elementy niż powszechnie 
stosowany zwykły papier. 

Masking PLUS – wysokiej jakości papier ce-
lulozowy z domieszką włókien wtórnych, 
jednostronnie gładzony, występujący w 

gramaturze 50 g/m2, polecany do więk-
szości zastosowań maskujących w prze-
myśle lakierniczym.

Masking PRO - najwyższej jakości papier ce-
lulozowy (100% celulozy) o podwyższo-
nym stopniu zaklejenia, jednostronnie 
gładzony, występujący w gramaturach 
45 i  50 g/m2, o najwyższym stopniu wo-
doodporności, polecany do wszystkich 
zastosowań maskujących w przemyśle 
lakierniczym.

Papiery maskujące doskonale sprawdzają 
się również w lakiernictwie przemysłowym, 
gdzie wykorzystywane są automaty lakier-
nicze i ochrona narażonych na zabrudzenie 
lakierem elementów maszyn jest niezwykle 
istotna. 

Ścisła współpraca z firmami zajmującymi 
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, 120 cm. 

Oprócz papierów maskujących posiada-
my w ofercie inne papiery produkowane  
zarówno z włókien celulozowych, jak też 
coraz częściej z udziałem papieru z recy-
klingu, co wpływa korzystnie na środowi-
sko naturalne.  
Ogromne powierzchnie magazynowe i 
doskonałe relacje z dostawcami pozwa-
lają nam na utrzymywanie niezbędnych 
zapasów bardzo szerokiej gamy papierów. 
Ciągle rozbudowywany park maszynowy 
umożliwia nam natychmiast reagować na 
potrzeby Klientów. Papier, w zależności 
od wymagań, dostarczany jest w rolach o 
dowolnej szerokości i średnicy lub też w 
arkuszach. 
W trosce o zapewnienie najwyższych stan-
dardów obsługi - w tym dostępności na-
szych papierów maskujących - zapraszamy 
do współpracy firmy specjalizujące się w 
kompleksowej obsłudze Klientów z sektora 
lakierniczego.

Ekologiczne maskowanie
strefa lakiernika
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W przeciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczny wzrost ilości 

produkowanych i oferowanych warsztatom lakierów samocho-

dowych. Mnogość wprowadzanych do użytku rodzajów lakierów 

spowodowana była przede wszystkim koniecznością dostosowa-

nia produkowanych lakierów i sposobów pokrywania nimi nadwozi 

samochodowych w trakcie prowadzonych prac blacharsko-lakier-

niczych do wprowadzanych stopniowo przepisów dotyczących 

ograniczania emisji lotnych związków organicznych, powstających 

w wyniku stosowania rozpuszczalników w farbach i lakierach sa-

mochodowych.

Obowiązujące przepisy wymusiły, bowiem zakaz wprowadzania do 

obrotu produktów przekraczających dopuszczalną maksymalną 

zawartość tych substancji. Producenci lakierów samochodowych 

na skutek wprowadzonych zakazów, dotyczących produkcji lakie-

ru z niedozwoloną zawartością lotnych związków organicznych, 

zaczęli wprowadzać produkty, których normy są znacznie mniej 

rygorystyczne pod tym względem, czyli lakiery określane, jako 

wykonanie specjalne (jednowarstwowe powłoki nawierzchniowe o 

specjalnych właściwościach, czyli lakiery metaliczne, czy perłowe), 

dla których dopuszczalna jest dwukrotnie wyższa zawartość lot-

nych związków organicznych, omijając w ten sposób wprowadzo-

ne ograniczenia prawne w tym zakresie. 

Innym powodem wprowadzania na rynek nowych rodzajów lakie-

rów i technologii ich nanoszenia na nadwozia pojazdów samocho-

dowych było i jest w dalszym ciągu opracowanie takiej receptury 

lakierów i technologii ich nanoszenia na nadwozia, która zapewni 

odpowiednio wysoką odporność na korozję, atrakcyjny wygląd 

oraz charakteryzować się będzie jak najniższą podatnością na 

przyjmowanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, a także należy-

tą trwałością i odpornością na zarysowania w trakcie prowadzenia 

czynności związanych z utrzymaniem czystości nadwozia, czyli 

jego mycia i pielęgnacji.

Najnowocześniejszym, a zarazem najdoskonalszym dotąd rodza-

jem lakieru samochodowego jest tzw. nanolakier. Zastosowanie 

w przemyśle motoryzacyjnym lakierów tego typu możliwe było 

dzięki wprowadzeniu w zakresie wszelkich procesów technolo-

gicznych tzw. nanotechnologii. Jej przedmiotem jest budowa jak 

najmniejszych jednostek strukturalnych i cząsteczek z systemu 

modułowego układu okresowego pierwiastków, a w konsekwencji 

produkcja tworzyw i materiałów posiadających nowe nieznane 

dotychczas dla danych materiałów właściwości fizyko-chemiczne. 

Nanotechnologia obejmuje technologie materiałową obejmującą 

różnego rodzaju kombinacje mikrocząsteczek organicznych i 

nieorganicznych. W systemie metrycznym „nano” oznacza jedną 

milionową część metra. Tak, więc nanotechnologia obejmuje ob-

szar atomów i molekuł. 

Lakiery wykonane w nanotechnologii posiadają znaczną wytrzy-

małość mechaniczną i doskonały połysk. Własności te utrzymują 

przez wiele lat eksploatacji pojazdu. Nanolakiery zawierają mi-

kroskopijnie małe cząsteczki ceramiczne, twardniejące w piecu 

suszącym lakierni, tworząc w ten sposób bardzo gęstą strukturę 

siatkową. Ceramiczne cząstki zintegrowane są w nanolakierze ze 

strukturą molekularną spoiwa lakieru. Cząstki te poruszają się 

najpierw w sposób nieuporządkowany w płynnym lakierze i two-

rzą regularną siatkową strukturę w trakcie procesu suszenia pod 

wpływem wysokiej temperatury. Nanolakier po wysuszeniu tworzy 

bardzo gęstą strukturę siatkową powierzchni, w której najmniej-

sze cząstki leżą obok siebie praktycznie bez żadnych luk. 

Tego typu budowa lakieru wykonanego z wykorzystaniem nano-

technologii zapewnia mu kilkukrotnie wyższą odporność na wszel-

kiego rodzaju zadrapania niż w przypadku stosowanych dotych-

czas typów lakierów samochodowych. Ma to istotne znaczenie, 

zwłaszcza ze względu na rozpowszechnienie myjni szczotkowych, 

które niestety powodują w sposób nieunikniony mikro zadrapania 

lakieru w trakcie mycia. 

Technologia nanolakieru gwarantuje ponadto bardziej jednoli-

te rozmieszczenie barwników, efektem, czego jest możliwość 

uzyskania bardziej równomiernego rozłożenia koloru i uzyskania 

intensywniejszych kolorów przy zastosowaniu mniejszych ilości 

pigmentu. 

W zakresie lakierów samochodowych nanotechnologia zapewnia 

także zwiększenie właściwości przylegania lakieru do metalowych 

powierzchni nadwozia, i to niemal, o 50%, co w istotny sposób 

zwiększa odporność elementów nadwozia na korozję. 

Nowe technologie lakiernicze 
- nanolakier Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Nanoalkiery zapewniają znacznie bardziej wytrzymałą powłokę 
w porównaniu z tradycyjnymi lakierami nadwozi

strefa lakiernika
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Struktura nanolakieru charakteryzuje się również tzw. „samo-

oczyszczaniem się”. Polega ono na zapobieganiu zabrudzenia się 

powierzchni. Struktura powierzchni tego typu lakieru zapewnia 

warstwę powierzchni pomiędzy cząsteczkami zabrudzenia a 

powierzchnią lakieru, unoszącą zanieczyszczenia. Dzięki tym wła-

ściwościom warstwa powietrza unosząca zanieczyszczenia daje 

się po prostu spłukać przy pierwszym deszczu. Znajdujące się 

na powierzchni lakieru zanieczyszczenia mają tak mały kontakt z 

powierzchnią lakieru, że nie mogą się na niej utrzymać.

Zbierające się na normalnych lakierach samochodowych w trakcie 

eksploatacji pojazdu resztki owadów i inne trudne do usunięcia 

zanieczyszczenia w przypadku nanolakieru występują znacznie 

rzadziej. Są one po prostu znacznie łatwiejsze do usunięcia. To 

właśnie właściwości nanolakieru, wynikające z podwyższonej od-

porności na zadrapania oraz ze zdolności do samooczyszczania się 

powodują, że nadwozia pojazdów samochodowych pokryte tego 

typu lakierami charakteryzują się 0 40% wyższym połyskiem, niż w 

przypadku tradycyjnych lakierów samochodowych. 

Nanolakiery, po zarysowaniu, pod wpływem ogrzewania w określo-

nym czasie przywracają pierwotną strukturę powłoki lakierniczej. 

Po wystawieniu uszkodzonej powierzchni na działanie źródła cie-

pła (wystarczą nawet promienie słoneczne) znikają drobne rysy, a 

powierzchnia ponownie odzyskuje wysoki połysk. 
Nanolakiery samochodowe stosowane są zarówno, w przypadku 

lakierów metalizowanych, jak również i standardowych.

Szczotkowe myjnie samochodowe w przypadku lakierów tradycyjnych 
powodują w trakcie mycia drobne rysy i uszkodzenia powłoki

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!

strefa lakiernika
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Dzięki międzynarodowej dyrektywie VOC (lotne związki organicz-

ne), wiele potencjalnie szkodliwych substancji zostało całkowicie 

wyeliminowanych z obecnie stosowanych produktów lakierni-

czych, lub ich zawartość została ograniczona w znacznym stopniu. 

Mimo tego, podczas wykonywania prac lakierniczych obowiązko-

we jest stosowanie środków ochrony osobistej. Naturalnie, środki 

ochronne powinny być stosowane dla własnego dobra, ponieważ 

zabezpieczają przed szkodliwymi substancjami przenikającymi do 

wnętrza naszego ciała przez drogi oddechowe, skórę czy oczy. 

Harald Klöckner, kierownik działu Standox Training Management 

dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), przedstawia kilka 

wskazówek.

Wskazówka 1: Bądź świadomy 
używanych substancji chemicz-
nych.
Nawet doświadczeni lakiernicy 

często bagatelizują zagroże-

nia dla zdrowia związane ze 

stosowaniem produktów la-

kierniczych. Wielu z nich może 

nawet pamiętać czasy, kiedy 

noszenie środków ochrony w 

kabinie nie było ściśle prze-

strzegane. Lakiernicy powinni 

zdawać sobie sprawę z faktu, 

że pracują z substancjami 

chemicznymi, które tak na-

prawdę nie powinny mieć 

kontaktu z ciałem. Nie należy 

lekceważyć substancji szkodli-

wych dla zdrowia.

Wskazówka 2: Zawsze noś 
zalecany, kompletny zestaw 
środków ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej 

– kombinezon, rękawice, okulary ochronne, buty ochronne oraz 

środki ochrony dróg oddechowych – zabezpieczają organizm 

przed cząsteczkami, gazami organicznymi oraz oparami emitowa-

nymi podczas przygotowania do pracy, procesu wykańczania, pod-

czas mieszania pigmentów oraz, oczywiście, podczas aplikacji lakie-

ru. Używając urządzeń pneumatycznych lub elektrycznych trzeba 

pamiętać o ochronie uszu. Należy zawsze postępować zgodnie 

z instrukcjami użytkowania i bezpieczeństwa każdego produktu 

oraz nosić wymagane środki ochrony, nawet pod presją czasu.

Wskazówka 3: Ochrona zaczyna się przed wejściem do kabiny.
Wielu lakierników kojarzy warunki szkodliwe dla zdrowia z pracą 

w kabinie lakierniczej, co jest zrozumiałym, ale niewłaściwym po-

dejściem. Lakiernicy powinni używać środków ochrony osobistej 

nawet podczas etapu przygotowania do pracy. Bardzo ważne jest 

noszenie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych 

podczas szlifowania, aby uniknąć wdychania mikroskopijnych 

cząsteczek pyłu wytwarzanych podczas procesu. Ochrona dróg 

oddechowych jest także zalecana podczas mieszania pigmentów.

Wskazówka 4: Maska ochronna jest najlepszą gwarancją bezpieczeń-
stwa.

Ochrona dróg oddechowych jest szczególnie istotna w przypad-

ku lakierników, dlatego do pracy w kabinie lakierniczej Standox 

zaleca stosowanie masek ochronnych, zakrywających całą twarz, 

wyposażonych w filtr z aktywnym węglem. Innym rozwiązaniem są 

maski z wymuszoną wentylacją, zasilane tlenem doprowadzanym 

przez rurkę. Ta druga ma tę przewagę, że jest lekka i nie stawia 

oporu podczas oddychania, zatem można ją nosić bez ograniczeń.  

Maski ochronne nie tylko zabezpieczają drogi oddechowe, ale tak-

że oczy, skórę twarzy i włosy. Półmaski są praktyczne w użyciu, 

ale nie zapewniają ochrony na tym samym poziomie. Nie należy 

zapominać o noszeniu okularów ochronnych, jeśli wykonywana 

praca tego wymaga.

Wskazówka 5: Upewnij się, że 
środki ochrony osobistej speł-
niają wymagania techniczne.
Lakiernicy powinni zawsze 

upewniać się, że środki 

ochrony osobistej spełniają 

wymagania techniczne. Nie-

zwłocznie po zauważeniu 

jakichkolwiek uszkodzeń, 

takich jak przedziurawienia 

lub wadliwe łączenia, nale-

ży naprawić lub wymienić 

uszkodzone lub zużyte czę-

ści. Filtr z węglem aktywnym 

należy regularnie wymieniać. 

Bardzo ważne jest także 

staranne przechowywanie 

środków ochrony osobistej. 

W szczególności maski po-

winny być przechowywane 

w miejscach czystych, nieza-

pylonych i zabezpieczonych 

przed oparami rozpuszczalni-

ków. Nie wolno pozostawiać 

ich w pobliżu zbiorników ściekowych lub w pomieszczeniu do mie-

szania lakierów, ponieważ filtry z węglem aktywnym mogą nasycić 

się zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu skutkując 

ograniczoną ochroną.

Wskazówka 6: Świeć przykładem.
Stosuj się do przepisów bezpieczeństwa i uświadamiaj swoich 

współpracowników. Nic szybciej nie prowadzi do niebezpieczeń-

stwa wynikającego z zaniedbania niż współpracownik, który nie 

stosuje się do zasad. Regularne omawianie kwestii BHP, a także 

systematyczne zapobieganie naruszeniom zasad BHP powinno 

być powszechną praktyką stosowaną w każdym warsztacie lakier-

niczym.

Metryczki techniczne także zawierają wytyczne odnośnie bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Poza tym, w ramach 

swojej oferty konsultingowej, Standox oferuje partnerskim warsz-

tatom lakierniczym indywidualne porady w zakresie odpowiedzial-

ności środowiskowej oraz BHP. Więcej informacji dostępnych jest 

u lokalnego przedstawiciela marki Standox.

strefa lakiernika

Praktyczne wskazówki od marki Standox: 

ochrona dróg oddechowych 
– dla zdrowia warto jest 
poświęcić chwilę czasu
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Kontynuując serię „Expert radzi” chciał-

bym zająć się podkładami, znanymi też 

pod nazwą izolatory. Odgrywają one dużą 

rolę w uzyskaniu profesjonalnej powłoki 

lakierowej. Jest to temat ważny, ponieważ 

często o sukcesie całej naprawy decyduje 

prawidłowy dobór własnie podkładu. Wy-

bierając podkład należy wziąć pod uwagę 

naprawiany element oraz metodę aplikacji. 

W zależności, czy element jest z tworzywa, 

czy ze stali oraz w zależności od stosowa-

nej metody - z między szlifem dla elemen-

tów szpachlowanych lub mokro na mokro 

dla elementów nowych, należy zastosować 

inny podkład. 

Jeśli chodzi o pożądane właściwości pod-

kładu, często przez lakierników wymienia-

ne są następujące cechy: 

   szybkie schnięcie

   dobre wypełnienie (grube warstwy)

  łatwe i szybkie szlifowanie

Na pewno są to istotne zalety podkładu, 

ale moim zdaniem ważniejsze są:

    przyczepność do podłoża
 doskonała zdolność izolowania mate-

riałów poliestowych (szpachli) oraz 

przeszlifowań powłok lakierowych 

istniejących na elemencie tzw: efekt 

mapowania 

  zapewnienie odpowiedniej szczelności 
(zabezpieczenie przed wilgocią)  

 zapewnienie prawidłowej, gładkiej po-
wierzchi pod lakier nawierzchniowy.

Inna ważna kwestia: Podkład twardy, czy 
miękki? Różnice: 

Podkład twardy jest trudny do obróbki i 

z reguły jest szlifowany gradacjami, które 

nie są rekomendowane przez producen-

ta. Podkład miękki natomiast świetnie się 

szlifuje, ale ma tendencję do zmiany swojej 

grubości po pewnym czasie, a przy grubych 

warstwach i skróceniu czasów odparowań 

międzywarstwowych  występuje efekt 

zgazowania powłoki. Poza tym niedosch-

nięty podkład ciężko się szlifuje na sucho, 

dlatego do dziś pokutuje obróbka przy 

użyciu wody, która ma negatywny wpływ 

na nieutwardzoną  powłokę  i często jest 

przyczyną wad lakierniczych. Na rynku jest 

wiele różnych materiałów podkładowych 

– pytanie, jak wybrać ten właściwy?

Czy można sprostać tylu wymaganiom i 

wykonać pracę profesjonalnie? 

Okazuje się że można, ja zalecam produkt: 

HS Vario Fuller 8590

Charakterystyka:
Bardzo dobra przyczepność, doskonałe 

zdolności izolacyjne (poliestry, termopla-

sty, produkty wodorozcieńczalne), przy 

zapewnieniu szczelności powłoki. Świetne 

rezultaty przy renowacji zabytkowych 

pojazdów, gdzie występuje konieczność 

stosowania gruntów kwaśnych i zapewnie-

nie dobrej izolacji. Rozlewność przy aplikacji 

zapewnia gładką powierzchnię (bez efektu 

grubej struktury), a tym samym szybkie i 

łatwe szlifowanie. Schnięcie trwa 30 min. w 

60 stopniach lub 15 min. IRT.

Dodatkowym atutem jest możliwość sto-

sowania HS Vario Fuller 8590 w  metodzie 

mokro na mokro przy lakierowaniu nowych 

elementów.

Praktyczne wskazówki
  należy zachować wszelkie środki ochro-

ny osobistej podczas stosowania

  istniejące powłoki lakierowe, poliestro-

we należy dokładnie przemyć prepara-

tem odtłuszczającym 7010

  miejsca przeszlifowań do aluminium, 

stali, ocynku należy zagruntować pre-

paratem 1K 4085

  należy stosować ściereczkę przeciwpy-

łową

  należy zapewnić czyste, sprężone po-

wietrze wolne od oleju i wilgoci

 podkład należy aplikować w ilości 

warstw rekomendowanych  przez 

producenta w pomieszczeniu dobrze 

wetylowanym, zachowując czasy odpa-

rowań międzywarstwowych 

  należy unikać aplikacji w pomieszcze-

niach zlewanych wodą

  należy pamiętać, że im niższa tempe-

ratura i brak wentylacji w obiekcie, tym 

proces schnięcia wolniejszy 

  należy szlifować wysuszony podkład 

metodą na sucho gradacjami rekomen-

dowanymi przez producenta

 jeśli szlifuje się na mokro, elementy 

przed lakierowaniem muszą być do-

kładnie wysuszone (minim.15 min/60 

stopni).

Podkład do szlifowania
Następnym produktem godnym uwagi jest 

wypełniający HS Performance Fuller 5320 

na bazie akrylu. Jest on przeznaczony 

do napraw standardowych.  Podkład ten 

zapewnia wszystkie ważne cechy gwaran-

tujące jakość tj:

 wypełnienie, zapewnienie szczelności, 

dobre zdolności izolacyjne. Podkład 

produkowany jest w trzech kolorach: 

białym, szarym i czarnym, co daje do-

datkowe możliwości techniczne.

Praktyczne wskazówki
  należy zachować wszelkie środki ochro-

ny osobistej podczas stosowania

  istniejące powłoki lakierowe, poliestro-

we, przeszlifowania do stali lub ocynku 

należy przemyć 7010 

strefa lakiernika
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System polerski BRAYT

  przeszlifowania do aluminium, stali, 

ocynku należy zagruntować 1K 4085

  należy stosować ściereczkę przeciwpy-

łową

  należy zapewnić czyste, sprężone po-

wietrze wolne od oleju i wilgoci

  należy aplikować warstwy w ilości 

rekomendowanej przez producenta, 

zachowując czasy odparowań między-

warstwowych w pomieszczeniu wenty-

lowanym 

  należy unikać pomieszczeń zlewanych 

wodą

  należy pamientać o zapewnieniu odpo-

wiedniej temperatury i wentylacji dla 

prawidłowego schnięcia

  należy szlifować wysuszony podkład 

metodą na sucho gradacjami rekomen-

dowanymi przez producenta

  jesli szlifujesz na mokro, elementy 

przed lakierowaniem należy koniecznie 

wysuszyć 

Podkład do metody Mokro Na Mokro 
HS Nass – in- Nass fuller 5330 
Jest to wysokiej jakości produkt, który 

jest przewidziany do lakierowania nowych 

elementów  metodą  m/n/m. Jest on 

rekomendowany do kabin lakierniczych 

ze względu na konieczność zapewnienia 

odpowiedniej  temperatury, wentylacji i 

maksimum czystości w trakcie aplikacji.

Praktyczne wskazówki
 należy zachować wszelkie środki ochro-

ny osobistej podczas stosowania

 powierzchnię należy dokładnie umyć 

preparatem 7010

 stojaki lakiernicze i elementy należy 

dokadnie odmuchać sprężonym powie-

trzem wolnym od oleju i wilgoci

 należy stosować ściereczkę przeciwpy-

łową

  należy aplikować warstwy zgodnie z za-

leceniami producenta z zachowaniem 

czasu odparowania przed nałożeniem 

lakieru nawierzchniowego.

Tomasz Kazakidis, 
Technical Reresentative Spies Hecker

strefa lakiernika
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Systemy polerskie spotkamy na wszystkich etapach produkcji, a 

także podczas prac naprawczych, renowacyjnych czy pielęgnacyj-

nych. Różne twardości materiałów, kolory czy oczekiwany poziom 

wykończenia wymagają użycia nie tylko różnych pod względem siły 

cięcia (ostrości) past i mleczek polerskich lecz także zastosowania 

specjalistycznych głowic, gąbek czy futer. Narzędzia takie muszą być 

również odpowiednio zaprojektowane i wykonane. W niniejszym 

tekście przedstawimy spektrum możliwości głowic i aplikatorów 

polerskich.

Przygotowanie 
Aby dobrać odpowiednie narzędzie do polerowania w pierwszym 

kroku określamy zamierzony efekt końcowy. Następnie oceniamy 

twardość powierzchni i na tej podstawie dobieramy:

 Gradację papieru ściernego do mechanicznego zeszlifowania 

powierzchni 

 Rodzaj pasty

 Typ aplikatora / głowicy polerskiej 

Określenie oczekiwanego efektu polerowania jest bardzo ważne. In-

nego efektu polerowania oczekujemy przy renowacji burty jachtu, a 

innego polerując ślizg zjeżdżalni basenowej. Określając efekt finalny, 

kolejnym krokiem jest określenie twardość powierzchni. Różna 

twardość podłoża  (np. żelkot czy lakier) określi  sposób usunięcia 

defektów i przygotowania powierzchni odpowiednimi papierami 

ściernymi. Połączenie twardości i sposobu przygotowania, jedno-

znacznie wskażą pastę polerską. Wybór ten jest stosunkowo prosty, 

gdyż nie możemy używać agresywnych past (z dużą siłą cięcia) na 

miękkie lakiery ani delikatnego mleczka na twardą powierzchnię 

żelkotu oszlifowaną papierem P1000. Głowice polerską dobieramy 

do siły cięcia pasty. 

PODZIAŁ GŁOWIC POLERSKICH
a) gąbki polerskie – klasyczne. 

b) gąbki polerskie – PROFI. 

c) głowice z wełny

d) głowice specjalistyczne. 

Gąbki polerskie – klasyczne 
Zaletą jest różna twardość i możliwość dopasowania gąbki do swo-

ich potrzeb.

Wadą jest fakt, iż materiał i sposób wykonania powoduje, że gąbki 

klasyczne nie posiadają odpowiedniej wentylacji. Brak chłodzenia 

powierzchni jest efektem minimalnego przepływu powietrza przez 

gąbkę podczas pracy. Pracując takim narzędziem należy stale kon-

trolować temperaturę podłoża.

Dla klasycznych gąbek występuje czytelny podział siły cięcia głowicy 
polerskiej:
Gąbka czarna – bardzo mała siła cięcia (ocena siły 1). Głowica do 

prac wykończeniowych,  stosowania z mleczkami polerskimi np. 

BRAYT Marine S2 lub BRAYT Automotive T2

Gąbka żółta – mała siła cięcia (ocena siły 2). Głowica do prac wykoń-

czających na twardym podłożu. Stosowania do polerowania z 

bardzo delikatnymi pastami lub mleczkiem polerskim. np. BRAYT 

Marine S1 i S2 lub BRAYT Automotive T1 oraz T2

Gąbka różowa – średnia siła cięcia (ocena siły 3). Głowica do prac po-

lerskich na średnio twardych powierzchniach do stosowania z pa-

stami polerskimi np. BRAYT Marine S1 lub BRAYT Automotive T1

Gąbka biała – duża siła cięcia (ocena siły 4). Głowica do polerowania 

zgrubnego zwłaszcza z agresywnymi pastami polerskimi. Na 

lakierach oraz ciemnych kolorach użycie pozostawia widoczne 

defekty (kręgi polerskie).  BRAYT Marine S0, S1 lub BRAYT Au-

tomotive T1

Gąbki polerskie – PROFI 
Wykonane w innej technologii i zastosowaniu nowoczesnych mate-

riałów pozwalają na swobodny przepływ powietrza przez pory gąbki 

podczas polerowania. Gąbki o otwartych porach są stosunkowo 

bezpieczne podczas polerowania. 

GŁOWICE I APLIKATORY POLERSKIE

Wełna polerska 8” - przód/tył/mocowanie

Wełna polerska biała

strefa lakiernika
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Poziom przepływu powietrza głowic gąbkowych jest łatwy do 

sprawdzenia. Jeżeli możemy swobodnie oddychać przez przyłożoną 

głowicę do ust, wentylacja będzie dobra, a temperatura pracy niż-

sza od klasycznych gąbek.

Gąbki BRAYT PROFI występują w dwóch opcjach:

Gąbka polerska PROFI  – duża siła cięcia (ocena siły 4 do 3). Głowica 

do polerowania każdym rodzajem past polerskich. Stosowana 

na materiałach typu żelkot i lakiery. Średni poziom wykończenia. 

Polecana do BRAYT Marine S0, S1 lub BRAYT Automotive T1

Gąbka polerska FINISH  – mała siła cięcia (ocena siły 2 do 1). Głowica 

do polerowania mleczkiem polerskim oraz woskami. Stosowana 

na materiałach typu żelkot, lakiery, Bardzo wysoki poziom wy-

kończenia. Polecana do BRAYT Marine S2 lub BRAYT Automotive 

T2 oraz T4

Głowice z wełny
Najwyższy poziom wentylacji i utrzymywanie bezpiecznej tempe-

ratury podczas polerowania gwarantują jedynie głowice wykonane 

w 100% z naturalnej wełny owczej lub jagnięcej. Zawartość włókien 

sztucznych zdecydowanie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa 

pracy przez podwyższenie temperatury powierzchni. BRAYT oferuje 

szeroki asortyment w zakresie tego typu głowic.

Głowica z wełny owczej – bardzo duża siła cięcia (ocena siły 5). Gło-

wica do polerowania zgrubnego. Stosowana na twardych materia-

łach typu żelkot, plexi, poliwęglany i twarde lakiery. 

Przykładowe efekty zastosowania w połączeniu z: 

 pastą polerską  S0, biały żelkot, wyrób gotowy: wysoki połysk i 

całkowite usunięcie defektów po szlifowaniu papierem ściernym 

P800.

 pastą polerską S0, żelkot narzędziowy zielony: wysoki połysk i 

całkowite usunięcie defektów po szlifowaniu papierem ściernym 

P800~P1200.

 pastą polerską S1, bezbarwne pleksi oszlifowane papierem 

P1500: całkowite usunięcie defektów z powierzchni pleksi.

Głowica z wełny jagnięcej typ D – duża siła cięcia (ocena siły 4 do 2). 

Głowica do polerowania każdym rodzajem past polerskich . Sto-

sowana na twardych materiałach typu żelkot, pleksi, poliwęglany 

oraz lakierach różnej twardości. 

Przykładowe efekty zastosowania w połączeniu z:

  pastą polerską S0, żelkot narzędziowy czarny: wysoki połysk i 

całkowite usunięcie defektów po szlifowaniu papierem ściernym 

P1200.

 pastą polerską  S1, żelkot granatowy, wyrób gotowy: wysoki 

połysk i całkowite usunięcie defektów po szlifowaniu papierem 

ściernym P1200.

 pastą polerską S1, przyciemnione pleksi oszlifowane papierem 

P2000: całkowite usunięcie defektów z powierzchni pleksi.

Głowica z wełny jagnięcej typ MM – średnia siła cięcia (ocena siły 

3 do 1). Głowica do polerowania z delikatnymi pastami oraz 

mleczkiem. Stosowana na materiałach typu żelkot oraz lakierach 

różnej twardości. 

Przykładowe efekty zastosowania w połączeniu z:

 pastą polerską  S1, żelkot granatowy, wyrób gotowy : wysoki 

połysk i całkowite usunięcie kręgów polerskich.

 mleczkiem polerskim S2, lakier poliuretanowy: bardzo wysoki 

połysk usunięcie hologramów, zabezpieczenie przed działaniem 

UV.

Aplikatory specjalistyczne 
Do tej grupy można zaliczyć wszelkie narzędzia do zadań specjal-

nych, wykonane z różnych materiałów jak jeans, mikrofibra, etc. Te 

narzędzia mają służyć zarówno poprawieniu wyglądu i atrakcyjności 

wyrobu poprzez podniesienie połysku powierzchni jak i usunięcie 

specyficznych defektów z powierzchni. BRAYT oferuje specjalistycz-

ne głowice polerskie do takich zadań specjalnych:

Kula polerska SEA-LINE® BRAYT  (O80 mm) Wykonana w 100%  

z naturalnej wełny owczej, przeznaczona do polerowania miejsc 

trudnodostępnych, narożników, krawędzi, przetłoczek (również 

głębokich), itp. Doskonale nadaje się do usuwania zmatowień i zary-

sowań na powierzchniach trudno dostępnych. Idealne narzędzie do 

polerowania żelkotów narzędziowych, żelkotów i lakierów PU.  

Głowica polerska z mikrofibry  Dysk wykonany z mikrofibry umiesz-

czonej na gąbce z rzepem. Przeznaczony do polerowania za pomocą 

polerki rotacyjnej oraz orbitalnej. Stosowany z pastą lub mleczkiem 

polerskim pomaga skorygować mikrodefekty na powierzchni.

Aplikator do usuwania „skórki pomarańczowej” sztruks  - przezna-

czony do zmniejszenia efektu skórki pomarańczy na powierzchniach 

lakierowanych bez konieczności szlifowania. Efekt działania porów-

nywalny z papierem P3000 bez pozostawiania zmatowień i mgiełki.

Aplikator do usuwania „skórki pomarańczowej” jeans - przeznaczo-

ny do zmniejszenia efektu skórki pomarańczy na powierzchniach 

lakierowanych bez konieczności szlifowania. Efekt działania porów-

nywalny z papierem P2000 bez pozostawiania zmatowień i mgiełki.

Dysk do czyszczenia lakieru i szkła - przeznaczony do oczyszczania 

powłok lakierniczych oraz szkła Skutecznie usuwa uporczywe zanie-

czyszczenia takie jak odkurz lakierniczy, smoła, asfalt, żywica, ślady 

po owadach, itp. 

Dyski i aplikatory specjalistyczne zostały zaprojektowane do kon-

kretnych zadań, dzięki czemu pozwalają szybko i sprawnie usunąć 

defekty z powierzchni. 

ROZMIARY APLIKATORÓW – WYDAJNOŚĆ 
Podstawą szybkiego wykonania prac polerskich jest odpowiednia 

wielkość głowicy. Podczas gdy większość dostępnych głowic poler-

skich wykonanych z gąbki posiada rozmiar O 150 mm, to w gamie 

głowic polerskich ®BRAYT znajdziemy następujące rozmiary:

 O 80 mm – głowica wełniana do polerowania drobnych elemen-

tów lub przetłoczeń

 O 130 mm – (133 cm2) aplikatory specjalnego przeznaczenia

 O 150 mm – (176 cm2) gąbki, wełny jagnięce 

 O 180 mm – (254 cm2) wełny jagnięce

Wełna polerska dwustronna

strefa lakiernika
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 O 200 mm – (314 cm2) wełna owcza jednostronna

 O 220 mm – (380 cm2) wełna dwustronna.

Porównanie aktywnych powierzchni pracy głowicy (w cm2) uwi-

dacznia różnicę, która przełoży się bezpośrednio na skrócenie 

niezbędnego czasu poświęconego na polerowanie, zwłaszcza ele-

mentów wielkogabarytowych..  

Zagrożenia podczas polerowania
Podstawowymi zagrożeniami podczas polerowania są:

 przegrzanie powierzchni w czasie wykonywania prac polerskich. 

  przypadkowe uszkodzenie podczas polerowania trudno dostęp-

nych miejsc 

 uszkodzenia aplikatorem

Bazując na wieloletnim doświadczeniu BRAYT określa następujące 

przyczyny i proponuje następujące rozwiązania.

Temperatura

Uszkodzenie przez nadmierną temperaturę często jest nieodwra-

calne. Podniesienie temperatury to skutek tarcia głowicy polerskiej 

o powierzchnię przy jednoczesnym usuwaniu z niej defektów. 

Większy docisk, duża prędkość obrotowa urządzenia i czas polero-

wania mają bezpośredni wpływ na tempo wzrostu temperatury po-

wierzchni. Temperatura powierzchni polerowanej jest tylko jednym 

z kilku zagrożeń na które musimy zwrócić baczną uwagę używając 

klasycznych gąbek polerskich.  Rozwiązanie BRAYT to użycie aplika-

torów wełnianych z naturalnego futra jagnięcego lub owczego.

Przypadkowe uszkodzenia 

Przypadkowe uszkodzenia występują najczęściej podczas polerowa-

nia trudno dostępnych miejsc. Polerowane narożniki, kanty, rogi czy 

przetłoczenia będą bezpieczne dzięki odpowiedniego wykończenia 

futra polerskiego Sea-Line® BRAYT  i zastosowaniu odpowiedniej 

tarczy do mocowania głowic. Podstawą nośną futra jagnięcego jest 

dysk wykonany ze sztywnego filcu do którego „na rzep” mocowana 

jest tarcza o 3 cm mniejszej średnicy. Powstały bufor z filcu i wełny 

(1,5 cm) wokół tarczy mocującej, pozwala jednocześnie na:

 polerowanie narożników o kącie wklęsłym od 90°

 osłonięcie tarczy mocującej przez podwinięty w wyniku natu-

ralnej pracy filc z wełną, zapobiegając uszkodzeniu powierzchni 

bokiem tarczy mocującej

 płynne przejście po obłych / falistych przetłoczniach powierzch-

ni przy zastosowaniu tarczy mocującej typu „SOFT”

Zastosowany sztywny filc nośny zapobiega podnoszeniu się krawę-

dzi futra podczas polerowania płaskich powierzchni. Futro owcze 

dwustronne pozwala polerować ściany przetłoczeń o szerokości nie 

mniejszej niż 2 cm i nie głębszych niż 8 cm.

Uszkodzony aplikator

Jedną z przyczyn powstawania uszkodzeń na powierzchni polerowa-

nej są uszkodzone głowice polerskie. Banalne z pozory uszkodzenia 

struktury gąbki jak oderwane fragmenty, przecięcia, postrzępione 

krawędzie są przyczyną gromadzenia się w tych miejscach zanie-

czyszczeń w postaci pyłków i drobin z polerowanej powierzchni. 

W miejscach tych gromadzi się również pasta polerska, która nie 

może zostać roztarta przez nierównomierne przyleganie głowicy 

polerskiej do powierzchni. Zanieczyszczenia oraz uszkodzenia na 

powierzchni głowicy są przyczyną powstawania defektów, obni-

żając jakość wykonywanych prac polerskich.  Skutkiem uszkodzeń 

powierzchni głowicy polerującej jest również jej nierównomierna 

praca obniżająca efektywność polerowania. 

Głowice BRAYT wykonane w wełny naturalnej nie są narażone na po-

gorszenie się parametrów pracy. Włókna naturalne przytwierdzone 

są jedynie do tarczy nośnej, nie pozwalając na powstanie uszko-

dzeń na aktywnej powierzchni polerującej. Włókna podczas pracy 

obrotowej głowicy polerskiej zawsze ułożą się  idealnie do kształtu 

polerowanej powierzchni, równomiernie usuwając z niej defekty. 

Niemożliwe jest również punktowe gromadzenie się zanieczyszczeń 

w bezpośredniej okolicy aktywnej powierzchni polerującej. 

Tab.1. Dobór past polerskich Sea-Line® do różnych typów głowic polerskich, 

uwzględniając różne siły cięcia.  

Wełna polerska kula

strefa lakiernika
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Problematyka diagnozowania samochodów, a w szczególności pod 

kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ciągle aktualna, a 

nawet można zaryzykować stwierdzenie, że zbliżamy się do punk-

tu kulminacyjnego. Integracja Polski z Unią Europejską, otwarcie 

granic w tym na import używanych samochodów spowodowała, 

że rośnie lawinowo ilość poruszających się po polskich drogach 

samochodów kilku jak i kilkunastoletnich. Zarówno w przypadku 

importu samochodów używanych z zagranicy jak i samochodów 

użytkowanych w Polsce można założyć, że znaczna ich część to 

samochody po naprawie blacharskiej. Bardzo ważne jest właściwe 

zdiagnozowanie pojazdu pod kątem kształtu karoserii, a zwłaszcza 

położenia punktów bazowych płyty podłogowej. Jedno z pod-

stawowych zastosowań diagnostyki karoserii to proces naprawy 

powypadkowej.

W przypadku samochodów przed naprawą blacharską wstęp-

na ocena zakresu uszkodzeń powypadkowych odbywa się bez 

specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Po zdemontowaniu 

uszkodzonych elementów zewnętrznych karoserii (zderzak, ma-

ska, błotnik, osłony itp.) i odsłonięciu w ten sposób części nośnych 

karoserii, które w wyniku kolizji prawdopodobnie uległy odkształ-

ceniu, możliwe jest zapoznanie się oraz dokonanie wstępnej oceny 

zakresu uszkodzeń. Ocena zakresu uszkodzeń powstałych w wyni-

ku kolizji drogowej w sposób opisany powyżej stanowi jedynie etap 

wstępny prac diagnostyczno - naprawczych. Pozwala on jedynie 

na bardzo ogólną ocenę zakresu przewidywanych napraw i ich sza-

cunkowego kosztu. Wiele uszkodzeń pozostaje nadal nie znanych 

i możliwe są do zidentyfikowania podczas dalszych czynności na-

prawczych takich jak demontaż kolejnych elementów samochodu 

oraz przeprowadzenie dokładnych trójwymiarowych pomiarów 

punktów bazowych karoserii. 

Pomiarów punktów bazowych karoserii można dokonać przy 

pomocy różnorodnych przyrządów pomiarowo-kontrolnych, po-

cząwszy od przymiaru blacharskiego po najwyższej klasy urządze-

nia elektroniczne sterowane przez komputer PC. 

Fot. 1. Przymiar blacharski elektroniczny, teleskopowy GYSMETER 

(GYS-HERKULES)

Rys. 1. Karta pomiarowa z programu bazy danych. (JNE)

Metodą pomiaru zapewniającą prawidłowy pomiar  punktów ba-

zowych karoserii jest pomiar trójwymiarowy oraz porównanie z 

danymi zawartymi w bazie urządzenia pomiarowego lub na kartach 

pomiarowych. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie elek-

tronicznych przymiarów blacharskich z możliwością porównania 

zmierzonych danych z wymiarami zawartymi w komputerowej ba-

zie. Pozwala to nie tylko na porównanie wyników ale i na tworzenie 

archiwum pomiarów jak i wydruk protokołów. 

Fot. 2. Kompleksowy, trójwymiarowy pomiar punktów bazowych 

COMPACT+. (HERKULES)

W wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest możliwe porównanie z 

wymiarami wzorcowych (z powodu ich braku), stosuje się pomiar 

symetrii wybranych punktów bazowych. Wymaga to jednak duże-

go doświadczenia oraz ostrożności w dokonywaniu wszelkich ocen 

stanu karoserii. Powodem pomyłek podczas takiej oceny może być 

fakt uznania niesymetrycznie rozmieszczonych punktów jako poło-

żonych symetrycznie, a co za tym idzie jako uszkodzone (lub na od-

wrót). Szczególnie dotyczy to nowoczesnych płyt podłogowych.

Znanych jest kilka sposobów pomiaru punktów bazowych płyty pod-
łogowej:
1. Mechaniczny (odczyt wyników na skali pomiarowej).

2. Laserowy (odczyt wyników na ekranach pomiarowych).

3.  Laserowo-elektroniczny (transmisja wyników do komputera).

4.  Ultradźwiękowy (transmisja wyników do komputera).

5.  Elektroniczno-mechaniczny (transmisja wyników do komputera).

Podczas konstruowania urządzeń pomiarowych, bardzo istotną 

rzeczą jest właściwy dobór metody pomiaru, który może rzutować 

Praktyczne podejście do pomiarów karoserii
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na jakość oraz funkcjonalność urządzenia. Metoda pomiaru powin-

na być dobrana optymalnie do potrzeb (wymagana dokładność i 

powtarzalność) oraz do trudnych warunków warsztatowych. 

Doświadczenie pokazuje, że metody mechaniczne z pozoru wydają 

się jedynie mniej dokładnymi 

od elektronicznych i lasero-

wych (przeciętnie +-1,5 mm), 

to jednak umiejętnie stosowa-

ne w rękach dobrego fachow-

ca stanowią bardzo cenne 

narzędzie do diagnostyki oraz 

prac blacharskich. 

 

Fot. 3. Pomiar przy zastosowaniu 

mechanicznego urządzenia po-

miarowego. (HERKULES)

Ich niewątpliwą niedoskonałością jest brak możliwości automa-

tycznego porównania wyników pomiaru z danymi fabrycznymi 

oraz konieczność całkowitej interpretacji wyników przez diagno-

stę lub blacharza. Większość producentów mechanicznych syste-

mów pomiarowych do karoserii wyposaża je w katalogi z kartami 

pomiarowymi poszczególnych płyt podłogowych. Katalogi te są 

uzupełniane nie rzadziej niż co pół roku, przeważnie co kwartał. 

A by dokonać pełnej oceny stanu płyty podłogowej przy pomocy 

mechanicznego systemu pomiarowego to po dokonaniu samego 

pomiaru należy dokonać porównania wyników z danymi zawartymi 

na karcie pomiarowej. Największe problemy stanowi ocena i inter-

pretacja wyników w przypadku uszkodzeń złożonych. Do oceny 

takich uszkodzeń wydają się niezastąpione komputerowe systemy 

pomiarowe wyposażone w inteligentne oprogramowanie, które 

doskonale wspomaga działania obsługującego urządzenie. Kolejna 

grupa urządzeń właściwie jest rozwinięciem metody mechanicznej 

z wykorzystaniem promienia laserowego i powoli odchodzi w zapo-

mnienie, choć do niedawna dla ich posiadaczy (właścicieli warszta-

tów) stanowiła powód do dumy oraz pomagała w reklamowaniu 

warsztatu. Dokładność pomiarów oraz ich stopień skomplikowania 

jest w zasadzie zbliżony do urządzeń w których wykorzystano 

metodę mechaniczną. 

Laserowo-elektroniczne urządzenia pomiarowe umożliwiają trans-

misję danych do komputera, który odpowiednio oprogramowany 

umożliwia szerszą obróbkę informacji, a co najważniejsze porów-

nanie zmierzonych danych z danymi w bazie urządzenia.

Ultradźwiękowe urządzenia do pomiaru karoserii oparte są na me-

todzie wykorzystującej pomiar prędkości dźwięku do określenia 

odległości. Ich działanie oparte jest na pomiarze interwałów czaso-

wych pomiędzy wysłaniem sygnału, a jego odebraniem przez od-

biornik. W określonych stałych warunkach prędkość rozchodzenia 

się fal dźwiękowych jest w zasadzie wartością stałą. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że w skrajnie niekorzystnych przypadkach 

wartość ta może ulegać zmianie. Niekorzystnie oddziałują tutaj 

np. gwałtowne ruchy powietrza czy też przeszkody (np. profile 

karoserii lub elementy urządzeń naprawczych). Przedstawione na 

zdjęciu urządzenie składa się z podłużnej belki „odbiorczej”, na 

której zamontowane są miniaturowe mikrofony odbierające sy-

gnały przesyłane z sond pomiarowych umieszczonych w punktach 

kontrolnych karoserii. Proces pomiaru, jak  we wszystkich skompu-

teryzowanych urządzeniach pomiarowych, kontrolowany jest na 

ekranie monitora komputera sterującego.

Elektroniczno-mechaniczna metoda pomiaru karoserii która stoso-

wana jest z powodzeniem przez wiodących światowych produ-

centów, oparta jest na zastosowaniu głowicy pomiarowej, która 

umieszczona pod płytą podłogową diagnozowanego pojazdu 

umożliwia zebranie informacji o położeniu punktów kontrolnych 

karoserii. Informacje zebrane w ten sposób przesyłane są do jed-

nostki sterującej, którą jest odpowiednio oprogramowany kompu-

ter PC. Rozróżnia się dwie metody przesyłu informacji zebranych 

przez głowicę pomiarową: 

1. Transmisja poprzez przewód łączący.

2.  Transmisja bezprzewodowa (podczerwień lub radio).

Rys. 2. Karta pomiarowa do porównania wymiarów przeznaczona do przymiarów mechanicznych oraz mechanicznych urządzeń pomiarowych. (HERKULES)
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Urządzenia typu elektroniczno-mechanicznego mają stosunkowo 

dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne i nie powodują bloko-

wania miejsca do ewentualnych napraw blacharskich (wystarczy od-

sunąć głowicę). Głowice pomiarowe są zwykle wykonane w oparciu 

o optoelektroniczne elementy pomiarowe umożliwiające pomiar 

kątów wzajemnego położenia ramion i elementów pomiarowych. 

Współrzędne kontrolowanego punktu obliczane są przez algorytm 

pomiarowy zawarty w programie sterującym systemu pomiarowe-

go. Współczesne programy sterujące gwarantują tzw. pełną wirtual-

ną autokalibrację systemu pomiarowego podczas pomiaru karoserii. 

Oznacza to iż nie ma konieczności ustawiania osi pomiarowej (linii 

środkowej prowadnicy pomiarowej lub osi przemieszczania się gło-

wicy pomiarowej) względem płyty podłogowej pojazdu. Program 

sterujący po zebraniu informacji o położeniu minimum trzech punk-

tów kontrolnych i porównaniem ich z danymi zawartymi w bazie 

porównawczej urządzenia automatycznie dokonuje autokalibracji 

poprzez dokonanie obrotu układu współrzędnych stanowiącego 

odniesienie pomiaru. Opisana powyżej zasada jest w zasadzie stoso-

wana we wszystkich komputerowych urządzeniach pomiarowych, 

które można spotkać w warsztatach samochodowych. 

Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Fot. 4. Karta pomiarowa do porównania wymiarów przeznaczona do przymiarów mechanicznych oraz mechanicznych urządzeń pomiarowych. (HERKULES)
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Instalacja systemu Almacoat we wnętrzach pojazdów użytkowych
Polimoczniki to nowoczesne materiały o szerokim zastosowaniu w 

różnych gałęziach przemysłu i usług – od budownictwa, poprzez 

przemysł petrochemiczny, motoryzacyjny aż do okrętowego. Po-

limoczniki to materiały o doskonałej przyczepności do różnego 

rodzaju podłoży (metalu, betonu, drewna) o dużej wytrzymałości, 

elastyczności i odporności chemicznej. Są nakładane metodą na-

tryskową a po utwardzeniu tworzą jednolitą powierzchnię ochron-

ną nadającą się do użytkowania niemal natychmiast po ukończeniu 

prac. W prezentowanym artykule zajmiemy się właściwościami 

użytkowymi związanymi z zastosowaniem technologii polimoczni-

ków Almacoat firmy Almacolor do zabezpieczeń antykorozyjnych 

w motoryzacji. 

Almacoat jest specjalistyczną powłoką antykorozyjną i wygłusza-

jącą o znakomitej odporności na ścieranie do stosowania na pod-

łogi samochodów ciężarowych, naczep oraz pickupów. Almacoat 

nadaje się do nakładania na powierzchnie metalowe, poliestrowe 

i drewniane. Materiały Almacoat występują w różnych kolorach 

oraz wariantach, w zależności od wielkości powierzchni jaką należy 

zabezpieczyć. System natryskowy w kartridżach 1500 ml znako-

micie sprawdza się w przypadku małych powierzchni (pickupy, za-

bezpieczenia antykorozyjne podwozi). Hydrodynamiczny natrysk 

polimocznika za pomocą specjalistycznego agregatu zaleca się w 

przypadku większych powierzchni lub w przypadku natrysku se-

ryjnego. System polimocznikowy Almacoat wytrzymuje obciążenia 

wywołane przez nacisk kół wózków paletowych, skrzyń, europalet 

itp. Trzeba pamiętać, że w czasie natrysku unosi się mgiełka rozpy-

lanego materiału, dlatego przed natryskiem materiałami Almacoat 

należy dokładnie zabezpieczyć powierzchnie, które nie są przezna-

czone do natrysku folią malarską.

Składniki systemu
- podkład antykorozyjny poliuretanowy 2-składnikowy

(grubość ok. 100-200 µm) – Almacoat Primer Steel

- polimocznik natryskiwany maszynowo lub w kartridżach 1500 ml 

(grubość ok. 1,0-2,5 mm) Almacoat Protect C i Almacoat Floor.

Charakterystyka produktów
Almacoat Floor - materiał do natrysku hydrodynamicznego. 

Utwardzanie następuje w ciągu kilku sekund. Używany do pokrycia 

powierzchni poziomych i pionowych. 

Almacoat Protect C - materiał do natrysku za pomocą pistoletu 

pneumatycznego. Utwardza się w ciągu 30 sekund. Nadaje się do 

natrysku na małe powierzchnie poziome i pionowe oraz do napraw 

uprzednio nałożonego materiału Almacoat.

Przygotowanie powierzchni
Blachy stalowe

Przed nałożeniem materiałów Almacoat powierzchnie stalowe 

należy odtłuścić oraz usunąć z nich rdzę i poprzednie powłoki 

malarskie. Powierzchnię należy umyć odpowiednimi do tego 

celu detergentami w celu odtłuszczenia a następnie spłukać 

wodą pod wysokim ciśnieniem. Tak oczyszczoną powierzchnię 

możemy poddać obróbce strumieniowo-ściernej lub ręczno-me-

chanicznej do SA 2 1/2 w celu usunięcia śladów rdzy i zgorzeliny. 

W przypadku powierzchni fabrycznie nowych (lakier fabryczny) 

usuwanie lakieru nie jest konieczne. Takie powierzchnie należy 

zmatowić papierem ściernym i odtłuścić rozpuszczalnikiem, np. 

acetonem. 

Drewno, płyty OSB

Zaleca się zeszlifowanie papierem ściernym nierówności większe niż 

0,3 mm (papier ścierny typ 120 lub zbliżony). Zaleca się zagrunto-

wanie powierzchni podkładem gruntującym Almacoat Primer PU 

Bond, zwłaszcza w przypadku stosowania natrysku hydrodyna-

micznego Almacoat Floor.

Nakładanie podkładu
Almacoat Primer Steel

Almacoat Primer Steel należy nakładać wałkiem malarskim 

jednowarstwowo do grubości 100 µm (100-150g/m2). Czas 

schnięcia podkładu wynosi około 1-2 h w temperaturze 20°C. 

Maksymalny czas do nałożenia powłoki polimocznikowej Alma-

coat wynosi 24 h.

Nakładanie Almacoat Floor

Powłoka Almacoat Floor jest dostępna w opakowaniach 2 × 50 l i 2 

× 200 l. Komponenty A i B należy podgrzać do temperatury 30°C 

używając systemu recyrkulacji i grzałek maszyny natryskowej. Na-

stawy natrysku dla produktów Almacoat: ciśnienie 160-180 barów, 

temperatura składnika A i B 65°C – 85°C. Zaleca się natryskiwanie 

produktu w sposób krzyżowy, tzn. góra-dół, prawo-lewo w celu 

uzyskania jednolitej grubości na całej powierzchni.

Nakładanie Almacoat Protect C

Almacoat Protect C jest dostępny w 2-składnikowych kartridżach 

1500 ml z dołączonym mikserem statycznym. Produkt jest natry-

skiwany za pomocą pneumatycznego pistoletu natryskowego w 

strumieniu sprężonego powietrza. Aby rozpocząć natryskiwanie 

Almacoat Protect C należy w pozycji pionowej odkręcić nakrętkę 

zabezpieczającą i nakręcić mikser statyczny. Od tego momentu 

kartridż należy trzymać w pozycji pionowej ze względu na możli-

wość niekontrolowanego zmieszania składników A i B w mikserze. 

Kartridż należy umieścić w pistolecie a na jego końcówkę nałożyć 

przewód doprowadzający sprężone powietrze. Minimalna tempe-

Antykorozyjna i wygłuszająca powłoka

Przykładowa renowacja skrzyni ładunkowej pick-up’a. Powierzchnia no-
sząca ślady uszkodzeń i korozji została przygotowana za pomocą mate-
riału ściernego i odtłuszczona rozpuszczalnikami
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ratura składników A i B podczas natrysku wynosi 15°C. Za pomocą 

jednego kartridża można natrysnąć 1 m2 przy grubości warstwy 

około 1,5 mm (wydajność teoretyczna). 

Do zabezpieczania powierzchni w bezpośredniej bliskości z po-

wierzchnią natryskiwaną zaleca się stosowanie samoprzylepnej 

taśmy ochronnej zbrojonej lub specjalnej taśmy z drutem.

Powłoka uzyskuje wytrzymałość wystarczającą do normalnego 

użytkowania po 24 h.

Polimoczniki

Są to produkty chemoutwardzalne, które w wyniku reakcji ciekłych 

składników A i B tworzą lity materiał. Technologia ta bazuje na po-

liizocyjanianach (składnik A – ISO) i poliamidach (składnik B – POLY) 

– żywicach charakteryzujących się dużą reaktywnością i wykazu-

jących po utwardzeniu znakomite właściwości fizykochemiczne. 

Systemy polimocznikowe charakteryzują się bardzo szybkimi 

czasami utwardzania, od kilku sekund do kilku minut i niewielką 

wrażliwością na warunki zewnętrzne (temperatura i wilgotność). 

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych w przemyśle lakier-

niczym farb i lakierów poliuretanowych, opisana tu technologia 

nie wymaga użycia rozpuszczalników (0% VOC), a powłoka ma o 

wiele większą wytrzymałość i elastyczność, jak również odporność 

na czynniki chemiczne. Polimoczniki mają zastosowanie jako za-

bezpieczenia pierwotne elementów stalowych, jak i do renowacji 

starych powłok ochronnych. Uzyskują wysoką wytrzymałość i 

elastyczność również w niskich temperaturach (do –30°C), przez 

co znakomicie sprawdzają się m.in w samochodach chłodniczych. 

Niebagatelną sprawą dla transportu jest łatwość utrzymania prze-

strzeni ładunkowej w czystości. Zabrudzenia nie przywierają do 

powłoki Almacoat, dlatego można ją łatwo wyczyścić używając 

zwykłej myjki ciśnieniowej. 

Karina Dąbrowska

Alma-Color Sp. z o. o.

Nałożono ok. 1,5 mm Almacoat Protect. Po około 1-2 min.
można chodzić już po natryśniętej powłoce bez obawy uszkodzenia jej
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Naprawy powypadkowe pojazdów samochodowych zaistniały 

jednocześnie z powstaniem pierwszego auta. Przez lata ewolucja 

karoserii wymuszała jednoczesny rozwój technologii naprawczych 

oraz narzędzi. Pomimo mnogości mediów we współczesnym 

świecie niektóre z nich nie znalazły zastosowania we wszystkich 

warsztatach blacharsko-lakierniczych. Czynnikami, które zde-

terminowały ten stan są zapewne aspekty marketingowe oraz 

finansowe.

Do zapomnianych lub niedocenianych technologii odtwarzania 

elementów karoserii oraz wypełniania ubytków w nich powstałych 

jest cynowanie. Większość blacharzy samochodowych niesłusznie 

klasyfikuje tą technikę wyłącznie do renowacji pojazdów zabyt-

kowych. Cynowanie zostało wyparte przez masy szpachlowe do 

karoserii, które są dużo łatwiejsze w aplikacji i ich nanoszenie nie 

wymaga praktycznie żadnego zaplecza warsztatowego. Szpa-

chlówki są również atrakcyjniejsze pod względem finansowym, co 

w warsztacie liczącym każdą wydaną złotówkę jest nie bez zna-

czenia. Cynowanie ma jednak kilka zalet, które w ogólnym rozra-

chunku pozwalają mu stanąć ponad szpachlowaniem w naprawach 

powypadkowych. Przede wszystkim jest to jakość połączenia oraz 

brak problemów z korozją. Dobrze wykonana naprawa, za pomocą 

odpowiednich narzędzi i materiałów daje trwałe połączenie odpor-

ne na pękanie oraz tzw. „siadanie” (fot.1). Niewątpliwą zaletą jest 

również brak ograniczeń w grubości nakładanej warstwy cyny.

Innymi urządzeniami, które stopniowo wchodzą na rynek napraw 

powypadkowych są podgrzewacze indukcyjne. Urządzenia te służą 

do szybkiego i bezpłomieniowego nagrzewania części stalowych 

karoserii. W przeciwieństwie do palników gazowych elementy 

nie są nagrzewane wyłącznie powierzchniowo, ale promieniowa-

nie magnetyczne wzbudzające ruch cząsteczek żelaza prowadzi 

do równomiernego ogrzania elementu. Dzięki precyzji grzania 

operator urządzenia może uniknąć uszkodzenia elementów sąsie-

dujących np. szyb, elementów lakierowanych, części gumowych 

itp. Wytwarzane ciepło nie niesie również w tym przypadku do-

datkowych kosztów związanych z potrzebą dostarczenia gazów 

technicznych, dysz czy choćby składowaniem niebezpiecznych 

butli gazowych. 

Novum na rynku wielofunkcyjnych podgrzewaczy indukcyjnych 

jest francuski podgrzewacz GYSDUCTION AUTO (fot. 2). Urządzenie 

wyposażone jest w zestaw adapterów roboczych pozwalających 

między innymi na podgrzewanie skorodowanych i zapieczonych 

elementów stalowych np. nakrętek, śrub. Szczególnie przydatne 

jest to przy wymianie elementów zawieszenia, narażonych na ko-

rozję wywołaną bezpośrednim kontaktem z wodą oraz solą drogo-

wą. Podgrzewacz GYSDUCTION AUTO można również używać do 

usuwania listew bocznych, emblematów, naklejek, mas natrysko-

wych oraz demontażu wklejanych szyb samochodowych. 

Indukcja magnetyczna może być również przydatna przy napra-

wach blacharskich karoserii. Właściwie podgrzane elementy są 

łatwiejsze w prostowaniu, bez utraty swych właściwości. Bardzo 

istotne jest to przede wszystkim podczas naprawy samocho-

dów użytkowych, gdzie elementy konstrukcyjne wykonane są z 

bardzo grubej blachy stalowej. Bez podgrzania wyprostowanie 

mocno uszkodzonej ramy ciężarówki jest bardzo utrudnione lub 

niemożliwe. Warsztaty zajmujące sie takimi naprawami potrzebują 

urządzeń o dużej mocy z wydajnym systemem chłodzenia cieczą. 

Przykładem takiego podgrzewacza może być podgrzewacz SPEED 

HEATER o mocy 11 kW (fot. 3). Agregat o tak dużej wydajności 

pozwala na sprawne nagrzanie elementów i szybką naprawę, przy 

użyciu dużo mniejszej siły pras prostujących. 

strefa blacharza

Niedoceniane technologie blacharskie

fot.1

fot.2

fot.3



str. 46   www.lakiernik.com.pl str. 47   www.lakiernik.com.pl

Do usuwania mas natryskowych można zastosować również 

pneumatyczną szlifierkę wielofunkcyjną z zestawem szczotek i 

tarcz ściernych. Przykładem takiej szlifierki jest niemiecka szlifier-

ka METAL BLASTER firmy EZ-DENT (fot. 4). Dzięki tarczy podobnej 

do szczotki stalowej, wykonanej ze stali nierdzewnej z łatwością 

oczyszcza się element z rdzy lub mas natryskowych. Szlifierka 

posiada również tarczę wykonaną ze  sprasowanego nylonu do 

usuwania lakieru oraz gumową tarczę do likwidacji naklejek. Tarcza 

gumowa posiada specjalnie zaprojektowane nacięcia, które zabez-

pieczają lakier przed przegrzaniem podczas pracy. 

Ewolucja karoserii samochodowych, dążąca do redukcji masy po-

jazdów doprowadziła do wzrostu udziału elementów wykonanych 

z tworzyw sztucznych. Duża ilość tworzyw wymusiła jednocześnie 

wprowadzenie adekwatnych technologii ich naprawy. Na rynku 

istnieje wiele warsztatów wyspecjalizowanych w takich naprawach. 

Wykorzystują one najczęściej spawarki podobne do nagrzewnic, z 

nadmuchem powietrza oraz specjalne kleje dwuskładnikowe. No-

wościami na rynku napraw tworzyw sztucznych są tzw. zszywarki, 

które służą do wtapiania zszywek wykonanych z blachy nierdzew-

nej i wstępnego ustalania elementów tworząc szkielet dla dalszej 

odbudowy. Tak przygotowany element „spawa się” rozgrzanym 

za pomocą spawarki tworzywem. Odchodząc od spawarek z na-

dmuchem gorącego powietrza, które utleniają zszywki oraz sam 

naprawiany element stosuje się wyposażone w końcówki grzewcze 

szybkie spawarki zaopatrzone dodatkowo  w uniwersalne tworzy-

wo UNI-WELD. Materiał ten pozwala na naprawę prawie wszystkich 

rodzajów tworzyw używanych w sektorze motoryzacyjnym (fot. 

5). Wykonane w ten sposób połączenie jest trwałe i łatwe w ob-

róbce. 

Nowością w warsztatach blacharstwa pojazdowego jest pneuma-

tyczna zaginarka krawędzi EASY CRIMPER. Urządzenie pozwala na 

kształtowanie krawędzi błotników oraz montaż nowych poszyć 

drzwi samochodowych (fot. 6). Na rynku dostępne są tzw. repera-

turki poszyć drzwiowych, które pozwalają na wymianę wgniecio-

nych lub rozerwanych pokryć. Jest to trend, który przywędrował 

do nas z krajów zachodnich, w których dąży się, o ile to możliwe 

do naprawy, a nie wymiany uszkodzonych elementów. Prawidłowo 

wykonana naprawa z zastosowaniem klejów konstrukcyjnych oraz 

środków antykorozyjnych jest trwała i estetyczna. 

Na rynku napraw powypadkowych nadal istnieją urządzenia i tech-

nologie słabo rozpowszechnione w zakładach naprawczych. Wy-

wołane jest to przede wszystkim brakiem literatury fachowej oraz 

często wysokim kosztem ich wprowadzenia do warsztatu. Warto 

jednak zauważyć pozytywny trend chęci poszerzania wiedzy i 

zaplecza warsztatowego wywołany głównie potrzebą zwiększenia 

efektywności i tzw. przerobu, przy zachowaniu aktualnego pozio-

mu zatrudnienia w blacharniach i lakierniach. Tak jak w każdym 

typie działalności gospodarczej przysłowie czas to pieniądz jest 

nadrzędnym wyznacznikiem kształtującym zadane cele.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

strefa blacharza

fot.4

fot.5

fot.6
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Czy możliwe aby koszty naprawy pojazdu użytkowego były średnio 
kilkukrotnie wyższe niż samochodu osobowego? Ci którzy nie mieli 
okazji tego sprawdzić we własnym warsztacie mogą być zdziwieni ale to 
prawda. Koszty są wielokrotnie wyższe ale i zyski bywają również pro-
porcjonalnie zwiększone... Znaczny udział mają w tym zarówno wysokie 
koszty części zamiennych jak i kosztowne technologie naprawcze nie-
zbędne do wykonania naprawy powypadkowej pojazdu użytkowego. 

Sprawy cen części zamiennych zostaną pominięte w niniejszym 

artykule. Warsztat nie ma zbyt dużego wpływu na koszt elemen-

tów podlegających wymianie... chyba, że uda się je nie wymienić, 

lecz naprawić. To jest wymierny zysk dla serwisu naprawczego, a 

pośrednio i dla firmy ubezpieczeniowej. Naprawa zamiast wymiany 

dotyczy oczywiście wyłącznie elementów, których naprawa jest 

zgodna z technologią producenta pojazdu oraz zgodna ze sztuką 

zawodową, przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi.

Fot. 1 System naprawy ram pojazdów użytkowych podczas 

prostowania ramy. (fot. HERKULES)

Naprawa powypadkowa pojazdu użytkowego niesie ze sobą wiele do-

datkowych problemów technologicznych związanych między innymi 

z gabarytami oraz masą naprawianych pojazdów. Większość czynno-

ści naprawczych jest niezbyt skomplikowana jeżeli spojrzeć na nie z 

punktu widzenia kształtu oraz zależności geometrycznych. Problemy 

zaczynają się podczas prób prostowania masywnej konstrukcji ram 

nośnych oraz innych elementów pojazdu. Kabina ciągnika siodłowe-

go nie jest bezpośrednio związana z zawieszeniem pojazdu co ma 

miejsce w przypadku karoserii samonośnych. Pomimo to jej naprawa 

nie jest łatwa i nastręcza wiele problemów ze względu na masywną 

konstrukcję. Dodatkowy problem powstał w momencie wprowa-

dzenia nowoczesnych gatunków stali, analogicznie jak w przypadku 

karoserii samonośnych. Współczesne technologie naprawczo-pomia-

rowe pozwalają na skuteczne zdiagnozowanie i usunięcie większości 

uszkodzeń pojazdów. Są jednak strefy pojazdu, które wymagają spe-

cjalnego podejścia oraz niosą za sobą pewne ograniczenia. Dotyczy 

to np. punktów mocowania osi oraz mostów. 

Fot. 2. Zestaw urządzeń do naprawy ram i kabin (fot. HERKULES)

Użytkowe – trudny ale dochodowy biznes
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Zasada działania systemu naprawczo-pomiarowego. Systemy do 

naprawy pojazdów użytkowych można podzielić na dwie podsta-

wowe grupy:

 systemy oparte na kratownicy w płycie posadzki hali,

 systemy niezależne od kratownicy.

W Europie najbardziej rozpowszechnione są systemy naprawcze 

oparte na kratownicy stalowej osadzonej na stałe w betonowej 

posadzce hali napraw.

Fot. 3. Mocowanie elementów roboczych do kratownicy (fot. HERKULES)

PROCES NAPRAWY POWYPADKOWEJ
Rama
Rodzaje typowych uszkodzeń powypadkowych.

Uszkodzenie podczas kolizji drogowej jest zwykle złożone. Można 

jednak wyodrębnić cztery typowe kierunki, w których następują 

odkształcenia powstałe wskutek działania sił podczas wypadku. 

Dotyczy to głównie ramy nośnej pojazdu. Są to uszkodzenia:

 boczne,

 skręcenia,

 pionowe,

 diagonalne.

Fot. 4. Prostowanie skręcenia (fot. HERKULES)

Uszkodzenie (skrzywienie) diagonalne może być wadą ukrytą, 

która zostanie zidentyfikowana dopiero po końcowym pomiarze 

całkowitym kształtu ramy oraz geometrii układu jezdnego. Ko-

nieczna jest w takim przypadku dodatkowa naprawa. Usuwanie 

takich uszkodzeń należy do najtrudniejszych czynności podczas 

naprawy ramy. Wymaga czasami zastosowania kilku pras i zapór 

przy jednoczesnych indukcyjnym grzaniu kilku węzłów ramy. 

Proces naprawy:
1. Oględziny organoleptyczne pojazdu.

 określenie zakresu szkody (wstępne),

 dalsze prace przygotowawcze do przeprowadzenia całkowite-

go pomiaru prostoliniowości ramy, w trzech płaszczyznach,

 pomiar punktów symetrycznych i weryfikacja uszkodzeń.

Nie ma ogólnodostępnej bazy wymiarów wzorcowych według, 

której prostuje się ramę i kabinę. Nie ma ustalonej tolerancji 

odchyłek wymiarów oraz prostoliniowości kształtu ramy. Doświad-

czenia oraz wymogi co do geometrii układu jezdnego wskazują, że 

maksymalne odchylenie prostoliniowości ramy to -3 do +3 mm. 

Absolutne niedopuszczalne jest gdy krzywizna przekracza 10 mm. 

Taka odchyłka dopuszczalna jest tylko miejscowo, w strefach bez 

wpływu na geometrię jazdy. Należy jeszcze zwrócić uwagę czy 

kierunki tolerancji odchyleń w poszczególnych strefach „znoszą” 

się. Na końcach długości ramy odchylenie nie powinno przekraczać 

łącznie 6 mm ponieważ ustawienie prawidłowej geometrii układu 

jezdnego będzie niemożliwe. Należy zwrócić uwagę aby w stre-

fach mocowania osi kół, siodło, belka wywrotu była największa 

dokładność. Optymalnie to +- 2 mm. Dla sprawdzenia końcowego 

wskazany jest pomiar pomiędzy punktami ważnymi dla geometrii 

jazdy z pominięciem obrysu ramy. Najważniejszą diagnozą wykona-
nej naprawy jest końcowy pomiar układu jezdnego względem ramy 
nośnej.

2. Wstępny demontaż uszkodzonych elementów.

 wytypowanie elementów do wymiany oraz do naprawy,

 demontaż uszkodzonych elementów.

3. Pomiar wstępny ramy pojazdu.

 weryfikacja oględzin poprzez wstępny pomiar,

 określenie kierunków uszkodzeń i wybór kolejności czynności 

prostowania.

4. Prostowanie ramy. Usuwanie odkształceń  ramy.

5. Kolejność czynności prostowania.

Prostowanie przeprowadza się w następującej kolejności: boczne, 
pionowe, skręcenie, diagonalne. W przypadku gdy jedno z uszko-

dzeń jest znacznie większe od pozostałych to należy rozpocząć od 

prostowania w tym kierunku.

Fot. 5. Prostowanie boczne (fot. HERKULES)

6. Pomiar międzyoperacyjny.

7. Po usunięciu krzywizn 

wykończenie detali: zagięcia 

ramy itp.

Fot. 6. Prostowanie zagięć ramy 

(fot. HERKULES)
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8. Pomiar międzyoperacyjny i prostowanie korekcyjne, końcowe.

Po przeprowadzenia całego procesu prostowania ramy należy 

wykonać ponowny pomiar ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

ewentualne skrzywienie diagonalne po przekątnej).

Fot. 7. Podgrzewanie indukcyjne. (fot. HERKULES)

10.Ustawienie elementów mocowania (zawieszenia) kabiny.

Kabina posiada dwie pary mocowań: zawias oraz zaczep. Są to 

najważniejsze punkty, których położenie będzie miało bezpośredni 

wpływ na późniejsze mocowanie kabiny.

11. Pomiar geometrii układu jezdnego względem naprawionej ramy.

Pomiar geometrii układu jezdnego pojazdów ramowych wyko-

nuje się inaczej niż w samochodach o karoserii samonośnej. W 

przypadku karoserii samonośnej wykonuje się go względem kół 

niekierowanych, nie bazuje się na elementach karoserii. W przy-

padku samochodów o konstrukcji ramowej pomiaru dokonuje 

się w odniesieniu do osi środkowej ramy. Najważniejsze pomiary 

powypadkowe to:

 zależność geometrii osi drugiej od pierwszej,

 zależność geometrii osi trzeciej od pierwszej,

Bada się równoległość kolejnych osi pojazdu do osi kierowanej. 

Wszystkie osie pojazdu powinny być prostopadłe do osi środkowej 

ramy pojazdu.

PARAMETRY GEOMETRII (zasady ogólne o ile producent nie zaleci 

inaczej):

 oś toczna, zbieżność 0-3 mm

 oś napędowa, zbieżność -3 mm-0

UWAGA: w przypadku gdy są problemy z regulacją (zakresem) 

geometrii układu jezdnego to może wskazywać, że zostały uszko-

dzone elementy zawieszenia. Podlegają one wtedy bezwzględnej 

wymianie.

 

MOST: Najistotniejsze jest wykrycie ewentualnej nierównoległości 

osi jazdy do osi środkowej pojazdu. Pochylenie koła w tej strefie t: 

0°40´-1°20´. Zbieżność to: -2 mm - +2 mm. Optymalnie -2 mm.

Kabina
1. Oględziny organoleptyczne oraz pomiar uszkodzeń.

 określenie zakresu szkody-wstępne,

 zakwalifikowanie elementów do naprawy i wymiany,

 pomiar punktów symetrycznych i weryfikacja uszkodzeń.

2. Naprawa płyty podłogowej kabiny wraz z punktami jej zawie-

szenia.

Kabina posiada dwie pary mocowań: zawias oraz zaczep. Są to 

najważniejsze punkty, których położenie będzie miało bezpośredni 

wpływ na późniejsze mocowanie kabiny. Należy  dopasować wymia-

ry punktów mocowania (zawieszenia) kabiny do wymiarów w ramie 

pojazdu. Pozwoli to na uniknięcie dokonywania poprawek po lakie-

rowaniu kabiny.

3. Etapowa naprawa blacharska.

Naprawa blacharska kabiny jest zbliżona technologicznie do naprawy 

karoserii samonośnej lub ramowo-samonośnej. Są jednak podsta-

wowe różnice konstrukcyjne, które określają wymogi co do stoso-

wanych technologii naprawczych. 

Podstawowa różnica to materiały z jakich zbudowana jest współ-

czesna kabina samochodu użytkowego Nie są to co prawda stale 

o najwyższych parametrach wytrzymałościowych typu USIBOR 

czy VHTS, jak to mam miejsce w we współczesnych samochodach 

osobowych. Pewną trudność oraz zastosowanie specyficznych 

technologii naprawczych narzuca natomiast grubość blachy z której 

wykonane są profile kabiny. Grubość jest nawet trzykrotnie większa 

niż w pojazdach osobowych. 

4. Zastosowanie technologii napraw panelowych, lutospawania i 

zgrzewania.

W celu uzyskania odpowiednich efektów naprawy oraz maksymal-

nego skrócenia procesu naprawy konieczne jest stosowanie aktual-

nie dostępnych technologii napraw panelowych. Jest to technologia 

pozwalająca na usuwaniu wgnieceń w poszyciu kabiny nawet o 

znacznym zakresie. Kolejną technologią przyspieszającą pracę jest 

stosowanie do łączenia elementów karoserii dwóch nowoczesnych 

sposobów: lutospawania oraz zgrzewania inwerterowego. Luto-

spawanie to proces łączenia blach stalowych poprzez lutowanie 

twarde  MIG. Odbywa się  w osłonie gazu obojętnego. Jako spoiwo 

wykorzystuje się drut miedziany z domieszką krzemu lub domieszką 

aluminium. Zgrzewanie inwerterowe odbywa się  przy zastosowaniu 

prądów powyżej 10 kA i jednoczesnym nacisku min 350 daN.

5. Końcowe spasowanie drzwi i szyb.

Do kabiny samochodu ciężarowego nie są mocowane żadne elemen-

ty zawieszenia kół. Kabina spełnia wyłącznie rolę przestrzeni pasa-

żerskiej. Naprawa jej wymaga wykonania czynności przywrócenia 

właściwego wyglądu i funkcjonalności. Nie niesie natomiast za sobą   

niebezpieczeństwa negatywnego wpływu na parametry jazdy.

Fot. 8. Stanowisko naprawcze. (fot. HERKULES)

III. PROSTOWANIE EKSPLOATACYJNE

1. Prostowanie ramy ze względu obciążenie siodła.

2. Kręcenie ramy: wywrotki.

3. Skręcenie oraz odchylenie pionowe naczep: przeciążenia

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Seria Sea-Line BRAYT C to cztery preparaty czyszczące o specjali-

stycznym przeznaczeniu. W grupie znajdzie się bardzo skuteczny 

preparat do oczyszczania dna z porostów i skorupiaków, koncentrat 

do czyszczenia silnych zabrudzeń,  szampon z woskiem do czyszcze-

nia bieżących zabrudzeń oraz delikatnej ochrony laminatu, a także 

koncentrat do czyszczenia drewna egzotycznego np. teaku. 

Seria Sea-Line BRAYT S to pasty polerskie, które są obecne na 

rynku od kilku lat. Obecnie serie S poszerzona została o wosk 

ochronny którego zadaniem będzie zapewnienie długotrwałego 

połysku oraz zabezpieczenie powierzchni przed  brudem.

Produkty są oferowane w poręcznych, małych opakowaniach 250 

i 500 ml. Informacje zebrane z rynku i doświadczenie, pozwoliło 

producentowi dobrać odpowiednie wielkości opakowań do zapo-

trzebowania na dany kosmetyk lub środek czystości. Dzięki  temu 

cena specjalistycznego preparatu jest atrakcyjna dla każdego pa-

sjonata sportów wodnych, jednocześnie uniknie on kłopotliwego 

przechowywania dużych opakowań niepotrzebnych preparatów.

C1 DO CZYSZCZENIA DNA jest silnym, efektywnym preparatem 

umożliwiającym usuniecie porostów i skorupiaków z dna łodzi. 

Należy nanieść preparat w niewielkiej ilości na porośnięte skoru-

piakami lub glonami /zabrudzone miejsce. Pozostawić na miejscu 

aplikacji na 5 do 15 minut. Następnie usunąć zabrudzenia oraz 

preparat za pomocą czystej wody pod ciśnieniem lub przy użyciu 

gąbki kuchennej obficie spłukując wodą. W przypadkach bardzo 

dużego porostu można powtórnie nanieść preparat i usunąć go 

po upływie ok. 10 minut. Opakowane 500 ml.

C2 KONCENTRAT DO MYCIA ŁODZI  Bardzo silny, biodegradowalny, 

rozpuszczalny w wodzie koncentrat przeznaczony do łatwego i 

skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni lakierowa-

nych, laminatu, aluminium, PCV i tekstyliów. Preparat rozcieńczyć 

z wodą w stosunku 1:10 na średnie zabrudzenia oraz 1:5 na mocne 

zabrudzenia. Idealnie sprawdza się przy usuwaniu z powierzchni:

 tłuszczu

 oleju (również hydraulicznego)

 sadzy

 przebarwień i zacieków spowodowanych opadami deszczu

 innych trudnych do usunięcia zabrudzeń

Do mycia użyć ściereczki lub delikatnej szczotki. Usunięte zanie-

czyszczenia oraz pozostałości preparatu spłukać obficie wodą. 

Opakowanie koncentratu 500 ml

C3 SZAMPON Z WOSKIEM - CZYSZCZENIE I OCHRONA Silnie nabłysz-

czający szampon z woskiem do bieżącego mycia i konserwacji 

laminatu oraz powierzchni lakierowanych. 

Szampon przed użyciem silnie wstrząsnąć. Niewielką ilość prepa-

ratu rozpuścić w letniej wodzie i umyć powierzchnię. Dokładnie 

spłukać pozostałości wodą. Po wyschnięciu miękką szmatką pole-

rować do uzyskania połysku. Opakowane koncentratu 250 ml

C4 DO CZYSZCZENIA DREWNA  Biodegradowalny, rozpuszczalny 

w wodzie koncentrat przeznaczony do łatwego i skutecznego 

usuwania zanieczyszczeń z powierzchni drewna teakowego (eg-

zotycznego). C4 odtwarza barwę i nie pozostawia resztek (w prze-

ciwieństwie do produktów kwasowych). Preparat jest bezpieczny 

dla mas uszczelniających i klejących.

C4 należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:20 na średnie za-

brudzenia oraz 1:10 na mocne zabrudzenia. Usunąć zabrudzenia 

posuwając się wzdłuż kierunku słoi drewna przy użyciu miękkiej 

szczotki. Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu 

spłukać obficie wodą. Powierzchnię zabezpieczyć olejkiem do 

teaku. Opakowane koncentratu 250 ml.

S4 WOSK OCHRONNY to  doskonały połysk i długotrwała warstwa 

zabezpieczająca. Obniża przyczepność brudu do powierzchni. Za-

lecany jest do powierzchni z laminatu i lakierowanych. Za pomocą 

miękkiej ściereczki nakładać równomiernie cienką warstwę prepa-

ratu i wypolerować do uzyskania połysku. Opakowanie 250 ml.

ZADBAJ O SWOJĄ ŁÓDKĘ

Do sprzedaży trafiła nowa grupa produktów w marce Sea-Line BRAYT.  Są to kosmetyki w serii Sea-Line S 
i Sea-Line C, które stanowią doskonałe uzupełnienie dla dotychczasowej oferty farb i szpachlówek Sea-Line. 
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Od zawsze ludzie pragnęli być niepowtarzalni. Zawsze łatwiej było 

kobietom, ponieważ dzięki wyrafinowanemu strojowi, oryginalnym 

dodatkom lub wyrazistemu makijażowi wyróżniały się z tłumu i 

były zapamiętane. Od lat uważa się, że to właśnie domeną kobiet 

jest przyciąganie pożądliwego wzroku mężczyzn.

Na szczęście również mężczyźni znaleźli sposób aby podkreślić 

swój wyjątkowy styl i oryginalność. Jest nim oczywiście tuning sa-

mochodowy, dzięki któremu również mogą budzić zachwyt wśród 

płci przeciwnej (i nie tylko), nie narażając się na śmieszność. Nikt 

przecież nie zarzuci przesadnego narcyzmu fanowi czterech kółek. 

Wręcz przeciwnie. Tuning to wyjątkowość i odwaga. 

Wiedzą o tym również producenci, którzy prześcigają się w pomy-

słach na możliwości stuningowania pojazdów. A oto kilka najcie-

kawszych przykładów.

SPRAYPLAST
Jeżeli masz czasem 

ochotę zmienić coś 

w swoim samocho-

dzie lub zaszaleć z 

jego wyglądem to 

jest idealne roz-

wiązanie. Szybko 

i łatwo zmienisz 

kolor wybranych 

elementów dzięki 

ściągalnej folii w 

sprayu SPRAYPLAST. Świetnie sprawdza się do szybkich przemalo-

wań np. felg, lusterek czy spojlerów lub jako zabezpieczenie karo-

serii przed zadrapaniami i odpryskami. Gdy znudzi Ci się wybrany 

kolor, po prostu usuwasz folię jednym pociągnięciem! A do wyboru 

jest aż 7 kolorów!

LAKIER DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH
Lakiery do zaci-

sków hamulcowych 

w sprayu DUPLI 

COLOR podkreślają 

techniczny cha-

rakter i sportowy 

design pojazdów. 

Nieważne czy będą 

żółte, czerwone, 

niebieskie czy srebr-

ne- w połączeniu ze 

sportowymi felgami wydobędą spójny wygląd auta oraz stworzą 

wrażenie dynamiki. Lakiery do zacisków są żaroodporne, oraz od-

porne na zarysowania, wstrząsy i działanie benzyny, chemikaliów 

i czynników pogodowych, a do tego zapobiegają rdzy i redukują 

osiadanie brudu. Są dostępne również w zestawach, składających 

się ze środka do czyszczenia zacisków hamulcowych oraz odpor-

nego na temperaturę 2-składnikowego lakieru z utwardzaczem. 

Środek do czyszczenia zacisków hamulcowych, o podwyższonych 

właściwościach rozpuszczających, został opracowany specjalnie 

do czyszczenia klocków hamulcowych. 

LAKIER DO MALOWANIA SILNIKÓW
Wnętrze tez się przecież liczy, dlatego jest lakier do malowania 

silników, o bardzo dobrych właściwościach kryjących. Dzięki niemu 

możesz w 100% zmienić charakter wnętrza swojego samochodu. 

Jest odporny na zadrapania i wstrząsy, benzynę, chemikalia i wpły-

wy atmosferyczne, jak również elastyczny i odporny na zmiany 

temperatury. Zapobiega powstawaniu rdzy i charakteryzuje się 

trwałym połyskiem. Redukuje osiadanie brudu. I jest dostępny w 

aż 5 kolorach.

TRANSPARENTNY LAKIER DO LAMP
Transparentny lakier do nadawania lampom 

barwnego odcienia, którego stopień intensyw-

ności zależy od ilości nałożonych warstw. Do-

stępny w aż 4 kolorach - czerwonym, zielonym, 

czarnym i pomarańczowym, charakteryzuje 

się trwałym połyskiem. Można go usunąć za 

pomocą środka do usuwania lakierów trans-

parentnych

TRANSPARENTNY LAKIER DO MALOWANIA 
ŻARÓWEK
Szczególnie trendy efekt kolorowych lamp 

można osiągnąć również przy pomocy trans-

parentnego lakieru do malowania żarówek, 

dostępnym w kolorach czerwonym, pomarań-

czowym, niebieskim i zielonym. Wystarczy na-

nieść jedną, cienką warstwę - po 24 godzinach 

żarówka nadaje się do użycia. 

WAŻNE Lakier nie nadaje się do halogenów. 

SILVER CHROM
Wyjątkowe podkreślenie dla profesjonalistów- SILVER CHROME 

to lakier o bardzo wysokim połysku, dzięki któremu płaskie po-

wierzchnie będą wyglądać jak chromowane. Idealny do zaakcen-

towania wyjątkowej klasy Twojego auta, delikatne podkreślenie 

lusterek i spojlera wystarczy, aby nikt nie przeszedł obojętnie. Ten 

specjalistyczny lakier jest żaroodporny do 150 stopni oraz odporny 

na czynniki atmos-

feryczne.

WAŻNE Przed malo-

waniem powierzch-

nię należy pokryć 

czarnym lakierem 

podkładowym TU-

NING EFFECT PRI-

MER- tylko wtedy 

oczekiwany efekt 

będzie widoczny.

SZTYFT DO OPON 
Aby nadać całkowicie sportowy charakter Twojemu autu stworzono 

specjalną, białą farbę do opon, w formie markera, dla podkreślenia li-

ter na oponach. Łatwy w użyciu, daje długotrwały, piorunujący efekt.

Więcej na www.motipdupli.pl

TUNING cz. 1
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Tego trafnego porównania użył właściciel 

Pracowni renowacji elementów chro-

mowanych Classic Chrom, inż. Hubert 

Michałowski. Przyznać trzeba, i barwnie, 

i trafnie. No, dobrze, jest metafora, ale 

czym tak naprawdę jest zakład Classic 

Chrome? Galwanizernią? Zakładem ślu-

sarskiem? Metaloplastycznym? Zakładem 

renowacji samochodowych detali me-

talowych? Dziennikarzowi jest trudno 

jednoznacznie określić profil zakładu, w 

którym zżarty przez rdzę, pogięty zderzak 

potrafią zmienić w idealnie gładkie cacko, 

nieraz piękniejsze, niż było w chwili pierw-

szej rejestracji samochodu. Albo dziurawy 

Samochody od zawsze poza walorami użytkowymi, miały również cieszyć urodą. Ich formy, kolory i materiały 
uzupełniały lśniące detale. Podobnie jak zgrabną, piękną i dobrze ubraną kobietę zdobi biżuteria, tak samo-
chód zdobią detale chromowane.

Samochodowa biżuteria

Inż. Hubert Michałowski

Element zderzaka samochodu amerykańskiego 
po miedziowaniu, w trakcie polerowania

Duże elementy – tu zderzak poleruje się szlifier-
kami ręcznymi

Szlifowanie po miedziowaniu tarczą filcową z 
odpowiednim środkiem ściernym

Mirosław Rutkowski
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i pordzewiały kołpak koła Warszawy odna-

wiają tak, że mógłby służyć jako hipsterska 

patera do owoców. Tyle że hipsterom 

patery niepotrzebne, a kołpak i tak musi 

trafić na swoje miejsce w odrestaurowanej 

Warszawie.

Technologia galwanizowania, a właściwie 

galwanostegii, czyli elektrolitycznego 

pokrywania metalem (chromem, niklem, 

miedzią, złotem, kadmem i innymi) przy-

gotowanej uprzednio powierzchni jest 

dość prosta. Przedmiot umieszcza się w 

wannie wypełnionej roztworem kwasu, a 

przepływający między elektrodami prąd 

elektryczny powoduje pokrycie przed-

miotu odpowiednim metalem. Proste? 

Niekoniecznie. Zakład galwanotechniczny 

musi dysponować potężną infrastrukturą 

elektryczną. Wartość prądu może sięgać 3 

tysięcy Amper. Takim obciążeniom oczywi-

ście towarzyszą odpowiednio imponujące 

rachunki za energię. Wanna, w której odby-

wa się elektroliza, skład kąpieli, elektrody... 

To pierwsze wyzwania do opanowania. Nie 

wymagają jakiejś nadzwyczajnej wiedzy, 

jednak nietrudno o błąd, którego konse-

kwencje mogą być bardzo kosztowne. O 

ile przygotowanie procesu na potrzeby 

chromowania setek takich samych ele-

mentów przemysłowych jest stosunkowo 

proste, to schody zaczynają się, gdy przy-

chodzi naprawa unikalnych elementów do 

samochodów klasycznych. Często są one 

odkształcone, o niejednorodnej powierzch-

ni, z ubytkami zjedzonymi przez rdzę.Na 

przestrzeni lat w motoryzacji zastosowanie 

znajdowały różne metale i odlewy. Początki 

motoryzacji to metale szlachetne takie 

jak miedź i jej stopy, oraz zderzaki przy-

pominające bardziej resory, wykonane ze 

stali sprężystej. W okresie powojennym 

zaczęto masowo zastępować odlewy 

mosiężne, tanimi niestety mało trwałymi 

stopami Cynku i Aliminium, Chromowane 

listwy zaczęła zastępować polerowana 

stal nierdzewna lub aluminium. Tak więc 

zaczynamy od oceny stanu elementu i ro-

dzaju materiału z jakiego jest on wykonany. 

Pozwala to na dobór właściwej technologii 

renowacji; określenia czynności, rodzaju 

procesów i kolejności poszczególnych 

działań, aby naprawa była skuteczna i speł-

niła jakościowe oczekiwania kienta. Wyma-

ga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 

ze strony zatrudnionych pracowników, 

niewłaściwe podejście na którymkolwiek 

z etapów, może zakończyć się bezpowrot-

nym zniszczeniem elementu. 

Trzeba wiedzieć co oznaczają przebarwienia Elementy po szkiełkowaniu.

Zderzak przed naprawą wymaga starannego 
oczyszczenia

Miejsca przerdzewiałe na wylot po spawawniu Tego elementu montażowego już nie było...

Szlifowanie ręczne pozwala wyrównać niewiel-
kie wgłębienia

Elementy samochodu przed, w trakcie i po 
naprawie

Pustoszenia poczynione przez rdzę już zała-
tane

Wygląda to słabo. Ale będzie naprawione
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Proces naprawy rozpoczyna się od czyszcze-

nia i usuwania w procesie elektrolizy starych 

powłok  pokrywających element. Potem na-

prawy ubytków (spawanie), prostowanie, szli-

fowanie, wstępnie obrobiony element pokry-

wa się galwanicznie miedzią, która ze względu 

na swoje własciowości wnika głeboko w struk-

turę pokrywanego metalu, zabezpieczając go 

antykorozyjnie przed dalszą degradacją. Pełni 

ona również rolę „szpachli”; w odróżnieniu od 

tej lakierniczej, ma ona grubość zazwyczaj 

od 50 do 150 mikronów. Pokryty miedzią 

element trafia w ręce doświadczonych szli-

fierzy i kiedy już uzyska idealną powierzchnię 

może być pokryty niklem który stanowi bazę 

dla cieniutkiej (od 2- 5 mikronów) srebrzystej 

powłoki chromu. Lśniąca, czyściutka część 

starannie zapakowana oddawana jest klien-

towi. I niczym kolia kobietę zdobi karoserię 

pięknego samochodu. A ja nadal nie wiem, 

jak jednym słowem określić profil działania 

Pracowni Cassic Chrom....

 

„Okulary” reflektorów w trakcie naprawy. Jesz-
cze tylko wyprowadzić właściwy kształt, wyszli-
fować i do końcowej elektrolizy

Dziesiątki wżerów trzeba wypełnić ręcznie Wszelki prace mechaniczne zakończone, pozo-
stało chromowanie

Ozdobny element samochodu klasycznego go-
towy do montażu

pasja i profesjonalizm

System polerski BRAYT
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Wśród kaszubskich lasów kryje się wyjąt-

kowa placówka muzealna. Choć zasadni-

czo związana jest z techniką wojskową, 

w swoich zbiorach ma także unikatowe 

egzemplarze zabytków nie tylko rodzimej 

motoryzacji. Jedną z nich jest sanitar-

na wersja popularnego „dużego Fiata”. 

Pojazd ten właściciel darzy wyjątkowym 

sentymentem.

- Naprawiłem pięćdziesiąt takich samocho-

dów to pomyślałem, że jeszcze jeden nie 

będzie stanowić problemu – rozpoczyna 

opowieść Marian Kotecki, właściciel dobrze 

prosperującego przedsiębiorstwa komu-

nikacyjnego oraz otwartego pod koniec 

maja bieżącego roku, prywatnego Mu-

zeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce 

niedaleko Wejherowa. Mimo, że placówka 

dysponuje kilkudziesięcioma zabytkowymi 

pojazdami, w tym czołgami oraz transpor-

terami opancerzonymi z czasów II wojny 

światowej i nie tylko, spośród których prze-

ważająca większość jest w pełni sprawna 

mechanicznie, przysłowiowym oczkiem w 

głowie naszego rozmówcy jest… ambulans 

z lat osiemdziesiątych.

Historia sanitarki zbudowanej w oparciu 

o Fiata 125p, którą dziś podziwiać można 

w Dąbrówce rozpoczyna się w roku 1984. 

Fakt ten sprawia, że to najprawdopodob-

niej najstarszy z zachowanych do dnia 

dzisiejszego karetek tej marki w ogóle. 

– Na podstawie zachowanych dokumentów 

udało mi się ustalić, że w lutym tego roku 

samochód przekazany został do dyspozycji 

ministerstwa spraw wewnętrznych. Nie-

długo potem trafił do służby sanitarnej 

– mówi właściciel Gryfa. W październiku 

1989 r. samochód sprzedany został osobie, 

która zawodowo jeździła nią w charakte-

rze kierowcy; ostatni przegląd techniczny 

przed finalnym garażowaniem pojazd prze-

szedł cztery lata później.

- Udało mi się znaleźć tę maszynę w nie 

najgorszym stanie. Gdy przechodziła w 

moje ręce, charakterystyczny lakier kolo-

ru kości słoniowej był spłowiały niemal do 

barwy białej. Z dwóch dachowych stelaży 

na tzw. koguty poprzedni właściciel stwo-

rzył podstawę pod dodatkowy bagażnik 

– wspomina Marian Kotecki. Dodaje, że 

na ewidentną korzyść działał fakt, że cała 

Sanitarny Fiat z Dąbrówki dr Łukasz Gładysiak

Ambulans Fiat 125p, który trafił do służby 
sanitarnej w lutym 1984 r. Ta, najprawdopodob-
niej najstarsza w Polsce, zachowana do dzisiaj 
sanitarka, znajduje się w zbiorach Muzeum 
Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce niedaleko 
Wejherowa

Malowanie WKTS Gdańsk Rejon Kartuzy zostało 
odtworzone od podstaw, ale z uwzględnieniem 
charakterystycznych różnic w zastosowanych 
rodzajach lakieru

Zestaw przedniego oświetlenia zainstalowany z 
lewej strony samochodu. Dobrze widoczny jest 
jeden z dwóch reflektorów przeciwmgielnych 
Zelmot standardowo montowanych w karet-
kach Fiat 125p

Fo
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Wymiary
      Długość  4234 mm
      Szerokość 1630 mm
      Wysokość 1440 mm

Masa własna 1035 kg
Pojemność silnika 1481 ccm
Moc silnika 75KM
Zużycie paliwa 8,2l/100 km
Prędkość maksymalna 155 km/h
Obsada 3 osóby

Fiat 125p sanitarka 
– dane techniczne:

karoseria oraz podwozie, prawdopodobnie 

od początku użytkowania, były regularnie 

konserwowane. Dzięki temu pod wzglę-

dem blacharskim wóz zachował pierwotną 

formę w aż 98 proc. Samochód wyróżniał 

także nieduży jak na okres trzech dekad 

od opuszczenia fabryki przebieg wyno-

szący zaledwie 76 tys. km. – Poza tym to 

ciekawy, bo reprezentujący jeszcze tzw. 

wcześniejszą serię produkcyjną model. Po-

znać to można na przykład po braku tylnej 

wycieraczki i spryskiwacza czy charaktery-

stycznym, identycznym jak w samocho-

dach marki Żuk, oświetleniu wewnętrznym 

– wskazuje nasz rozmówca. 

Sanitarka niemal od razu trafiła do 

warsztatu gdzie przez miesiąc przeszła 

przywracano jej dawny blask. W pierwszej 

kolejności wymienione zostały wszystkie 

szyby. – Chcąc jak najwierniej odtworzyć 

fiata znalazłem je praktycznie nieużywane 

mimo, że wyprodukowane zostały między 

listopadem 1983 r., a styczniem 1984 r., 

czyli w czasie gdy kompletowano samo-

chód – zaznacza właściciel muzeum. Od-

budowano również wnętrze, w którym nie 

mogło zabraknąć aparatu tlenowego oraz 

noszy z epoki; te ostatnie przykryto nawet 

oryginalnym, pamiętającym ostatnie lata 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kocem. W 

środku pojawiła się też adekwatna do re-

aliów torba lekarska. Od podstaw powstała 

tapicerka, ale zarówno jej układ, jak i mate-

riały czy ich barwa są całkowicie zgodnie z 

oryginałem. 

Ostatnim etapem odbudowy stało się 

malowanie maszyny. Wybór padł na Woje-

wódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego 

w Gdańsku – Rejon Kartuzy, czyli takie, w 

jakim pojawiać się mogły sanitarki w rejonie 

MTW Gryf. – Choć na pierwszy rzut oka ma-

lowanie fiatów-ambulansów wydawać się 

może identyczne, każdy WKTS wyróżniały 

drobne detale. Wszystko za sprawą faktu, 

że już po przyporządkowaniu nanoszono 

je samodzielnie. Tym, na co warto zwrócić 

uwagę jest struktura lakieru, którym wy-

malowane są oznaczenia i granatowe pasy 

– w przeciwieństwie do całości pojazdu jest 

ona matowa – wskazuje Marian Kotecki.

Prace nad Fiatem 125p w wersji kombi, o 

którą oparto późniejsze ambulanse, trwały 

od końca lat sześćdziesiątych. Docelowo 

zastąpić miała ona używane dotychczas 

samochody FSO Warszawa 223K oraz 

Warszawa 224K. Pojazd tego typu po 

raz pierwszy zaprezentowano publicznie 

w czasie 40. Międzynarodowych Targów 

Poznańskich w 1971 r. Względem stan-

dardowej odmiany typu sedan, kombi 

wyposażono w grubszy wał napędowy, 

wzmocnione zawieszenie oraz szersze koła, 

dzięki czemu możliwe stało się zwiększenie 

dopuszczalnego nacisku na tylną oś o 135 

kg. Według instrukcji samochodem tego 

typu podróżować mogło 5 osób i 100 kg 

bagażu lub kierowca i 370 kg bagażu. 

W 1972 r. rozpoczęto seryjną produkcję 

„dużego fiata” – karetki w Zakładzie Numer 

1 warszawskiej Fabryki Samochodów Oso-

bowych. Specjalne nadwozie -Ambulans 

opracowane zostało przez zespół kon-

struktorów pod kierownictwem Mariana 

Koraba. Odmianę tę wyróżniały matowe do 

połowy, tylne szyby, wywietrznik dachowy 

oraz wzmocniony tylni most. Z tyłu zain-

stalowano nosze na wysuwanej platformie 

oraz uchwyty pod aparaturę medyczną; w 

samochodach można też było zainstalować 

radiotelefon. Standardowo pojazd posiadał 

także reflektory przeciwmgielne i emiter 

sygnału dźwiękowego z przemiennikiem; 

na dachu instalowano oświetlenie specjal-

ne w postaci niebieskich lamp w różnych 

wersjach.

W toku produkcji pojazd regularnie moder-

nizowano. Ostatnie, sanitarne duże fiaty 

zjechały z linii montażowej w 1991r. Eksplo-

atowano je do końca ubiegłego stulecia.

Poprzedni właściciel samochodu wykorzysty-
wał dwa uchwyty oświetlenia specjalnego tzw. 
koguta jako montaż bagażnika dachowego. W 
czasie renowacji odtworzono oryginalny wygląd 
tego elementu 

Podczas renowacji pojazdu nie zapomniano o 
silniku typu 1.5 C, który oryginalnie zainstalo-
wano w karetce

Kabina sanitarki z Dąbrówki wygląda tak, jakby 
pojazd dopiero opuścił linię montażową. Błękit-
na tapicerka była charakterystyczna dla tego 
właśnie wariantu Fiata 125p

W tylnej części kabiny samochodu, zgodnie z in-
strukcją dla ambulansów znajdują się wysuwa-
ne nosze, aparat tlenowy oraz torba lekarska 

Jak przystało na eksponat muzealny, karetka z 
MTW Gryf posiada niemal wszystkie, przewożo-
ne w pojeździe detale w tym oryginalny aparat 
tlenowy sprzed dwóch dekad

Sanitarka z Dąbrówki widok z tyłu
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Z pewnością nie raz słyszeliście o ludziach bijących swoje życiowe 

rekordy w różnych dyscyplinach.  Biegacze, pływacy, skoczkowie, 

piloci i wielu innych. Każdy z nich marzy o tym by ustanowić nowy 

rekord,  by zrobić jeden krok dalej niż pozostali. Tak też jest z Ję-

drzejem Dobrowolskim, najszybszym polskim narciarzem uprawia-

jącym narciarstwo szybkie. Otóż nowy projekt kasku, który wyko-

nałem był zrobiony właśnie z myślą o naszym rekordziście. Po kilku 

rozmowach  ustaliliśmy z Jędrzejem jego oczekiwania co do grafiki. 

Ze względu na to, iż na nartach podczas swoich zjazdów osiąga 

zawrotne prędkości przekraczające grubo 200 km/h chciał uzy-

skać efekt dynamiczny i ciekawy. Pomysł był taki aby kask sprawiał 

wrażeni  płonącego od zawrotnej prędkości niczym wahadłowiec 

wchodzący w ziemską atmosferę. Koncepcja została ustalona, wi-

zualizacja komputerowa zaakceptowana tak więc przyszedł czas 

na wykonanie grafiki na aerodynamicznie wyprofilowanym kasku 

rodem z filmu Gwiezdne wojeny.

 

Pierwszym etapem po tym jak otrzymaliśmy kask było odpowied-

nie przygotowanie powierzchni do malowania. Ponieważ skorupa 

kasku była wykonana z wielowarstwowej żywicy a jej struktura 

pozostawiała wiele do życzenia kask został pokryty kilkukrotnie 

podkładem wypełniającym z palety produktów Spies Hecker. Gdy 

wypełnienie osiągnęło pożądaną grubość przyszedł czas na wpro-

Kask dla ekstremalnie szybkiego narciarza
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wadzenie powierzchni i przygotowanie jej do położenia koloru. Tu 

idealnie sprawdziła się szlifierka oscylacyjna 3M z miękkim dyskiem 

przejściowym o grubości 10mm i papierem ściernym o gradacji 

500. Taka konfiguracja daje możliwość wypracowania w łatwy i 

szybki sposób odpowiedniej powierzchni. Wykończenie elementu 

szczególnie w okolicach różnych przetłoczeń wykonane zostało 

ręcznie również papierem 3M tym razem  o gradacji 800.

 

Gdy wszystko było już gotowe przyszedł czas na kolor. Pierwsza 

warstwa kolorystyczna stanowiąca tło całej grafiki to czerń z pale-

ty Spies Hecker. Grafika główna zaś wykonana została przy użyciu 

farb do aerografu Custom Paint. Ponieważ efektem finalnym miał 

być żywy ogień potrzebowałem ciepłych odcieni żółci, pomarańczy 

i czerwieni, które w przemyślany sposób połączone dają niesamo-

wity efekt finalny. Bardzo pomocne podczas malowania żywego 

ognia są również krzywki wykonane ze specjalnego, odpornego 

na rozpuszczalniki tworzywa a dostępne w ofercie Anest Iwata, 

której jestem dystrybutorem. Krzywki z serii True Fire dobrze 

używane czynią cuda ;)

 

Jako pierwszy kolor zaraz po czarni użyłem pomarańczy idącej w 

czerwień. Miękko stworzona grafika dała pierwszą warstwę nasze-

go ognia. Tu wszystko powstaje bez użycia jakichkolwiek pomocy 

w postaci krzywek lub szablonów. 

 

Gdy grafika nabrała ciepłego pomarańczowo czerwonego odcienia 

przyszedł czas na nieco bardziej wykontrastowane elementy gra-

fiki. Kolejne języki ognia stawały się coraz wyraźniejsze. Krzywka 

True Fire, aerograf Iwata Kustom Eclipse z dyszą 0.3mm i duże 

doświadczenie dość szybko wydobyły ciekawie zapowiadający się 

efekt naszej grafiki. W trakcie pracy używam jednocześnie kilka 

aerografów firmy Iwata. Są to modele Kustom Hi-line, bardzo pre-

cyzyjny i wspaniale wyważony aerograf, model HP-CP czyli jeden z 

najpopularniejszych modeli aerografów Iwata, do tego wcześniej 

wspomniany Kustom Eclipse oraz model z nieco większą dyszą 

0.5mm HP-CR, który stanowi dobre uzupełnienie modeli z wyższej 

półki. 

 

Gdy pierwsze warstwy w 

odcieniach pomarańczy i 

czerwieni mam już ukoń-

czone przychodzi czas na 

coś bardziej rzucającego 

się w oczy. Słonecznikowa 

żółć z palety Custom Paint 

dodaje od razu grafice po-

żądanego wyglądu. Ogień 

staje się ogniem. Odpowiednio prowadzony aerograf raz bliżej 

powierzchni a zaraz uciekający na kilkanaście centymetrów do 

góry, krzywka True Fire przyłożona to tu  to tam i ściśle określona 

w głowie wizja efektu finalnego przelewana jest na kask.  Tak naj-

krócej można opisać proces tworzenia dynamicznej i efektownej 

grafiki. Oczywiście każdy z projektów jest sygnowany moim logo 

składającym się z dwóch liter PP odwróconych względem siebie. 

Żeby spotęgować wrażenie głębi pod logotypem dodałem delikat-

ny cień wysuwający logotyp na pierwszy plan. 

 

Końcowa powłoka lakiernicza wykonana został przy użyciu lakieru 

bezbarwnego Spies Hecker a aplikowana była pistoletem Anest 

Iwata  WS400 Super Nova z dyszą 1.3mm. Mam nadzieję, że efekt 

finalny przypadł Wam do gustu tak jak Jędrzejowi Dobrowolskie-

mu, który w tym kasku ustanowił swój życiowy rekord prędkości 

242,2 km/h. 

Piotr Parczewski
www.aerograf.com.pl

www.kursaerografu.pl
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Na swojej stronie internetowej (www.rebelart.pl) proponują malowa-

nie artystyczne: samochodów, motocykli, kasków, klubów, pubów, 

restauracji, sklepów, elewacji, mieszkań pokoi dziecięcych, lodówek 

komputerów i „wszystkiego co przyjdzie Ci do głowy”. Rebel Art to 

dwuosobowa firma z Bytomia. Tworzą ją 33 –letni Jerzy Staszczyk 

i jego żona Anna. On zaczynał jako nastoletni graficiarz. Teraz ma 

za sobą  studia w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego na Wy-

dziale Sztuki, Policealne Studium Reklamy w Katowicach, kilkuletnie 

doświadczenie w zawodzie renowatora zabytków. Ona jest matema-

tyczką, która twierdzi, że nie ma talentu plastycznego, ale jakby na 

przekór swoim słowom, tworzy świetne projekty. Zajmuje się też or-

ganizacją biura i jak mówi jej mąż „trzyma artystę w ryzach”.  O tym 

czym zajmuje się Rebel Art, rozmawiamy z Jerzym Staszczykiem. 

Kiedy powstała firma? 
Jakieś 6-7 lat temu. Zaczęliśmy od graffiti i z czasem zajęliśmy się 

malowaniem artystycznym. Stosujemy różne techniki  plastyczne. 

Komercyjne zlecenia realizujemy do dziś. 

Firma to tylko Państwo oboje? 
- Współpracujemy jeszcze z dwiema lub trzema osobami, w zależ-

ności od zleceń. Mam też kilku przyjaciół, z którymi pracuję przy 

większych projektach. 

Na stronie internetowej pisze Pan o swoim wykształceniu. Informuje  
Pan tym samym, że klient trafił do fachowca. Pisze Pan też, że jesteście 
Państwo gotowi malować na czymkolwiek, to, co klient sobie zażyczy. 
- To prawda.  Jesteśmy w stanie fachowo pomalować każdą po-

wierzchnię.  Śmiejemy się, że skoro od tamtego roku także tatuuje-

my, skóra ludzka też wchodzi w rachubę. 

Ten tatuaż to poważnie?
- Poważnie (śmiech) Zacząłem tatuować w  ubiegłym roku i mam 

nadzieję, że w ciągu tego roku również ta usługa wejdzie do oferty 

firmy. 

Współpracujecie Państwo również z samorządami, prawda?  Współ-
tworzył Pan  prawdopodobnie największy na świecie mural historycz-
ny, powstały z okazji 750 – lecie Krakowa. Przedstawia dzieje miasta 
od czasów najdawniejszych po współczesne. 
- Do współpracy zaprosił nas nasz kolega Jerzy Rojkowski  z Krako-

wa. Dołączyłem do większej ekipy, bo udział w tym projekcie wzięło 

kilkunastu graficiarzy z całej Polski. Malowałem swoją część według 

projektu Jerzego.  

Do dziś mówi Pan o  sobie „graficiarz”? 
Fachowo „ Writer”, ale w Polsce  przyjęło się graficiarz.

Był Pan takim typowym nastolatkiem malującym nocami po murach, 
zadzierającym z administratorami budynków, a może i policją?

Rebel Art – lubimy eksperymenty

ludzie i wydarzenia
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- Tak bywało (śmiech) Robiłem typową karierę graficiarza, który tak 

pokochał graffiti, że chciał być w tym coraz lepszy. Potem  poszedł 

do jednej szkoły, potem do następnej, itd. Początkowo miałem też 

jak większość graficiarzy pewne incydenty prawne…

Czyżby rodzice musieli płacić za synka jakieś grzywny? 
- No nie. Syn był już na tyle dorosły, że utrzymywał się sam i nie 

obciążał rodziców jeśli trzeba było za coś zapłacić. 

Malował Pan bo przeżywał okres buntu? Skąd się wzięło graffiti w 
Pana życiu? 
- Nie. Po prostu spodobało mi się samo malowanie. Zobaczyłem 

jakiś film, w którym przewijał się motyw graffiti. Chyba tak to się 

zaczęło. Dla mnie magiczne było już to, że można nacisnąć na spray 

i farba leci,  można z nią szybko  zrobić cuda. To narzędzie do dziś 

lubię najbardziej. Chciałem też rysować. Najpierw to były próby na 

garażach, gdzieś z tyłu na boisku, gdzie nikt tego nie widział. Potem 

zacząłem nabierać przekonania, że właśnie to chcę to robić, bo 

malowanie sprawia mi frajdę.  Zacząłem robić różne rzeczy farbami 

. Potem pracowałem przy renowacji zabytków, robiłem  zlecenia 

komercyjne . Ale z czasem  rozstałem się z firmą, w której pracowa-

łem i postanowiłem utrzymywać się z malowania artystycznego. 

Dalej malowanie sprawia Panu frajdę? 
- Tak. Czasem nawet po kilkunastu godzinach malowania jakichś 

komercyjnych rzeczy, chce mi się pomalować ścianę. Żona patrzy 

na mnie zdziwiona, ale  dla mnie to relaks. Jeśli tylko mam taką 

możliwość, to zawsze chętnie zrobię sobie jakąś kolorową ścianę, 

tylko dla przyjemności . 

Porozmawiajmy o Pana projektach. Tych pamiętnych, Pana zdaniem 
najciekawszych.
- To będzie trudne, bo dla mnie każdy projekt jest ciekawy. I 

wszystkie je pamiętam.  Nie narzekam  na monotonię., bo nawet 

jeśli tworzywo czy materiały, których używam się powielają, to 

kształty i oczywiście same projekty są  inne. Każde zlecenie to coś 

innego. Żona się ze mnie śmieje , bo przy dłuższych zleceniach 

nudzę się mniej więcej po trzech dniach. Lubię to, że jednego dnia 

maluję kask, drugiego ścianę, a trzeciego robię tatuaż. Cały czas 

to artystyczna praca, ale projekty zupełnie inne. To co klient sobie 

zażyczy staje się nową przygodą. Fajnie jeżeli mamy choć trochę 

wolną rękę. Nie lubię się powtarzać.  Jeżeli malujemy np. pokój dzie-

cięcy i kolejny raz pojawia się w nim Kubuś Puchatek, to staramy się 

malunki inaczej zaaranżować. 

Czytam w Państwa ofercie, że robicie Państwo projekty dla domu, dla 
dziecka. To ostatnie oznacza właśnie malowanie dziecięcego pokoju? 
- Nie tylko. Sporo malujemy kasków dla dzieci, desek snowboardo-

wych. Często jest tak, że dzieciak jest fanem jakiejś gry kompute-

rowej. Albo kreskówkowego bohatera. Ma już wszystko, co można 

było kupić  i w końcu rodzice przygotowują mu tematyczny pokój. 

Zwracają się do nas, my robimy projekt, np. całego pokoju, zdobiąc 

go ulubionym  motywem dziecka i przystępujemy do pracy. Gdy 

skończymy, dzieciak wchodzi do pokoju i nagle trafia do wnętrza 

swojej ukochanej gry komputerowej. 
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Przejdźmy do zleceń motoryzacyjnych, bo to chyba właśnie jej dostaje 
Pan najczęściej, prawda? 
- Oj, z tym bywa różnie. Mamy  szeroką ofertę. Nie skupiamy się tylko 

na aerografie i motocyklach, więc zlecenia miewamy najróżniejsze. 

W Państwa galerii widziałam m.in. ramy rowerowe.
- Tak, robimy bardzo dużo ram, od indywidualnych zleceń dla osób, 

które po prostu chcą się wyróżnić,  po zawodników różnych teamów. 

A wracając do motoryzacji, malowaliśmy np. Hondę Civic która zajęła 

II miejsce w konkursie Need for Speed. To honda naszego kolegi. 

Ostatnio bardzo mi się podobało i na pewno długo pozostanie w 

mojej pamięci malowanie Hondy CBR. Bazą była biała farba. Na niej 

robiliśmy grafikę specjalnymi markerami, ręcznie, malowaliśmy tak 

cały motocykl . Chyba ze dwa tygodnie zajęła nam ta grafika. Wy-

kończyłem ją matowym lakierem Troton DIABOLIC. Efekt jest taki 

jakby motocykl był cały zarysowany czarnym markerem naniesionym 

na białą kartkę. To bardzo drobna grafika. Bardzo mi się to podoba. 

Skąd pomysł na markery? 
- To specjalne markery z firmy Molotow. Staramy się robić takie nie-

tuzinkowe rzeczy. Ostatnio malując łódkę, a na niej motyw orła, też 

zaszaleliśmy . Efekt samego aerografu nie do końca mi się podo-

bał. Orzeł wychodził jak plastikowy. Zaczęliśmy malować tego orła 

pędzlami, bazami wodnymi. Efekt był świetny. Staramy się łączyć 

różne techniki. Przy malowaniu łączymy aerograf z markerami, z 

przetarciami, odbijanymi wzorami z folii itd. Nie ograniczamy się do 

pistoletu lakierniczego i aerografu. Próbujemy czegoś innego. 

Klienci są otwarci na takie propozycje? 
- Staramy się robić rzeczy niepowtarzalne. Zdarza się, że klient 

przynosi nam wzór kasku, który znalazł w Internecie. Próbujemy 

mu wtedy zaproponować projekt bazujący na tym, który znalazł, 

ale proponujemy jakieś zmiany, żeby to był jednak jego, niepowta-

rzalny projekt. No, chyba, że klient się uprze. Ale na tym etapie, 

mamy już wielu zaufanych klientów, którzy przychodzą, bo znają 

nasze prace, podobają się im. Przygotowujemy dla nich szkic, cza-

sem tylko omawiamy i coraz częściej słyszymy: „OK. róbcie swoje, ja 

wam ufam”. Przyznam się, że lepiej mi się wtedy pracuje, bo robimy 

wszystko tak, jak dla siebie. No i możemy poeksperymentować. 

Co sprawia Panu największą frajdę?  
- Malowanie rzeczy dla dzieci. Pokoje dziecięce  itd. Często jeste-

śmy obecni gdy dzieciak po raz pierwszy widzi naszą pracę, którą 

rodzice trzymali w tajemnicy. Dzieciak był kilka dni u babci, bo zmia-

na pokoju to niespodzianka. Widok takiego malca, który skacze pod 

sufit z radości, to ogromna frajda. Gdy cieszy się dorosły klient, 

oczywiście  też , ale dzieciaki są pod tym względem wyjątkowe.  Ich 

reakcje  dają nam  niezłego kopa  do dalszej pracy.  

Dziękuję bardzo za rozmowę, 
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Miejsce od 10 lat to samo: rozległa polana 

przy moście nad Parsętą, między wio-

skami Ząbrowo i Pustary, na pograniczu 

dwóch gmin: Gościno  Dygowo. To tu od 

10 lat spotykają się ci, którym bliska jest 

Parsęta. Każdego roku Wielkie Sprzątnie 

Parsęty przyciąga setki osób z bliższej i 

dalszej okolicy. Zgodnie z tradycją, naj-

pierw zakasują rękawy i na kilka godzin 

znikają na brzegach rzeki, penetrując je 

kilka kilometrów w górę i dół jej biegu. 

Wchodzą do okolicznych lasów. Tym ra-

zem uzbierali przyczepę śmieci, ale jak za-

uważali: - Co roku tych śmieci jest mniej. 

To dobry znak – powiedziała nam Halina 

Smykała, która przyjeżdża tu z Kołobrze-

gu. Tegoroczna impreza miała wydźwięk 

szczególny: - Podziękujmy sobie wszyscy 

razem! - krzyczał ze sceny rozpromie-

niony Jacek Bożek, prezes najstarszego 

w Polsce ekologicznego Klubu Gaja. To 

on i Jan Wołejszo, prezes firmy Troton w 

Ząbrowie, byli inicjatorami utworzenia Po-

rozumienia dla Parsęty, które przyłączyło 

się do programu Klubu Gaja - Zaadoptuj 

Rzekę.

Sygnatariuszami porozumienia były sa-

morządy, przez które płynie Parsęta, a 

także nadleśnictwo, wędkarze, szkoły, straż 

rybacka itd. - Porozumienie zakładało, że 

każdy dalej robi swoje - mówi Mirosław 

Orliński, wtedy prezes Klubu Wędkarstwa 

spinningowego Salmo. - Ale Troton i Klub 

Gaja sprawili, że mamy świadomość dzia-

łania ramię w ramię. Jan Wołejszo, prezes 

Trotonu, pamięta pierwszą imprezę: - Ba-

łem się, że nikt nie przyjdzie. Ale ludzie 

dopisali. Okazało się, że czekali na takie 

spotkanie. Wśród tych, którzy pojawiają 

się od początku na imprezie, są siostry, 76 

i 79 -letnie panie: Leokadia Olszak i Teresa 

Istoczak: - Jak długo będziemy  w stanie 

chodzić, tak długo tu będziemy – ogłosiły 

uśmiechnięte. Był tort, orkiestra, koncert 

zespołu Rzepczyno, prezentacje muzealne 

i zabawy. Była i wielka, smakowita biesiada.

Wielkie święto rzeki i ludzi 
- 10 lat Porozumienia dla Parsęty
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Pamięta Pan jaki 
był początek tej 
historii?
Zwrócił się do 
nas człowiek 
z firmy Troton, 
który przeczytał 
o nas artykuł w 
Gazecie Wybor-
czej. Przeczytał 
o programie Zaadoptuj Rzekę. Opo-
wiedział o Parsęcie, o tym jak niesa-
mowitą lokalizację ma firma Troton. 
Gdy już rozmawiałem z przyszłymi 
sygnatariuszami Porozumienia, Zale-
żało mi właśnie na tym, żeby było ich 
wielu. Żebyśmy stworzyli coś w rodzaju 
– choć może to nienajlepsze określenie 
- okrągłego stołu. Co ważne, Troton był 
w tamtych czasach pierwszym przed-
stawicielem biznesu, który zwrócił się 
do nas z podobną propozycją. Teraz to 
już nic wyjątkowego, bo firmy szukają 
partnerów w podobnych stowarzysze-
niach. To, co wtedy zrobił Troton, było 
absolutnie nowatorskie. I jak się oka-
zało, firma była bardzo otwarta. Nie 
chodziło np. o budowanie wizerunku 
firmy, co dziś często się zdarza. Tu od 
początku mówiło się przede wszystkim 
o współpracy ze społecznością lokalną 
i wszystkimi możliwymi partnerami. To 
było bardzo cenne.

Spodziewał się Pan, że Porozumie-
nie przetrwa tak długo?
Nie spodziewałem się tego, że będzie 
mieć taki wymiar społeczny. Tu mamy 
już do czynienia z działalnością wielo-
letnią, a więc skuteczną. Jednorazowe 
akcje nie mają takiego wymiaru. Dowo-
dem na tę skuteczność jest też coraz 
mniejsza ilość śmieci nad Parsętą. 
Dzięki długofalowości tych działań, 
zadziałał walor edukacyjny. Wielkie 
Sprzątanie przyciąga coraz więcej ludzi 
Zawsze podkreślam, że bardzo Nam 
zależy na budowaniu kapitału społecz-
nego. Przez wiele lat nie był wypraco-
wywany. Ludzie sobie nie ufają, trudno 
im ze sobą współpracować. Są raczej 
nastawieni na konfrontację i rywaliza-
cję. Tu, przez te 10 lat, udało się taki 
kapitał zbudować. To już jest impreza 
tych ludzi. Oczywiście bez lidera, jakim 
jest Troton, byłoby to trudne. Nie wiem 
czy w ogóle możliwe. Choćby dlatego, 
że różnie bywa ze zdobyciem funduszy 
na takie imprezy.
Podkreślam więc jeszcze raz, dzięki 
Porozumieniu dla Parsęty udało się 
zbudować kapitał społeczny - udało się 
skupić firmy, stowarzyszenia, szkoły itd. 
wokół rzeki. To wręcz unikatowe.

Rozmowa z Jackiem Bożkiem, 
prezesem Klubu Gaja
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Ostatnie ćwierćwiecze nie było – łagodnie rzecz ujmując - łaskawe 

dla szkolnictwa zawodowego. Nie wdając się w głębsze analizy 

przyczyn, stwierdzamy jedynie marne skutki, zamiast potrzeb-

nych techników mamy tysiące niepotrzebnych absolwentów szkół 

wyższych. Szkoły zawodowe, niedoinwestowane, wbrew logice 

traktowane jako gorsze nie są w stanie przygotować kadr dla 

dziesiątek małych i średnich firm. A przecież lepiej być dobrym 

rzemieślnikiem, niż słabym magistrem. Trudno dziś o młodych lu-

dzi przygotowanych do najróżniejszych zawodów, w tym również 

lakiernika. 

Problem leży między innymi w technologiach. Świat pędzi po-

szukując coraz lepszych materiałów, narzędzi i metod produkcji, 

ale i napraw, serwisowania i konserwacji. Widać to świetnie w 

branży motoryzacyjnej. Nieliczne szkoły zawodowe mają zaplecze 

pozwalające na nauczenie młodzieży współczesnych technologii. 

Nieco skostniały system oświaty niezbyt chętnie przyjmuje do 

wiadomości dynamicznie rozsnące potrzeby gospodarki. Wobec 

takiego stanu rzeczy wielkie firmy zaczynają wspierać szkolnictwo 

zawodowe. I czynią to w dobrze pomyślanym własnym interesie. 

Ich nowe technologie muszą być stosowane według określonych 

reżimów, inaczej cała ta nowocześność, ekonomika i ekologia nie 

będzie warta funta kłaków.

Z przykładem takiego 

działania mieliśmy okazję 

zapoznać się 12 czerwca w 

ośrodku szkoleniowym Ak-

zoNobel w Pruszkowie pod 

Warszawą. Odbył się tam 

finał konkursu, w którym 

uczniowie jednej ze szkół 

rywalizowali o tytuł Top Gun 

Junior. Konkurs jest swoistą 

wisienką na torcie, a tor-

tem jest stała współpraca 

AkzoNobel z Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 

w Warszawie. Stworzony przez specjalistów AkzoNobel program 

pomaga uczniom poznać najnowocześniejsze techniki lakierni-

cze i stosowanie współczesnych narzędzi w praktyce. Uczniowie 

mogą korzystać z wiedzy ekspertów oraz najlepszych materiałów 

lakierniczych ucząc się według autorskiego programu. Całoroczne 

szkolenie obejmuje ponad 150 godzin zajęć teoretycznych i prak-

tycznych, realizowanych w szkole oraz w Centrum Szkoleniowym 

AkzoNobel w Pruszkowie. Nauka odbywa się w kilkuosobowych 

grupach.

W efekcie absolwenci szkoły rozchwytywani są przez te zakła-

dy, które wykonują prace lakiernicze na najwyższym poziomie. 

Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem kadry na-

uczycielskiej i samych uczniów, natomiast konkurs jest niejako 

dodatkiem do trwającej już kilka lat współpracy koncernu i szkoły. 

Konkurs wspierają również firmy 3M oraz Sata, które udostępniają 

cały szereg narzędzi i środków niezbędnych w pracy lakiernika.

W czasie trwającego kilka godzin konkursu polegającego na wyko-

naniu dość skomplikowanej pracy lakierowania (z utrudnieniami) 

elementu samochodu jury wskazało zwycięzcę. My jednak pomi-

jamy klasyfikację, stwierdzając, że zawodowy poziom całej czwórki 

jest znakomity. Zadaniem jury było wskazanie tego, który otrzyma 

tytuł Top Gun Juniora. My, dzięki licentia poetica tytuł ten przyzna-

jemy całej czwórce finalistów: Wojtek Zientak, Bartek Trzebiński, 

Mateusz Podbielski i Bartłomiej Zgiet. Gratulacje.

Top Gun w lakiernictwie
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W prestiżowym, ogólnopolskim konkursie 
pokonał ponad 1600 rywali. Pula nagród, z 
którymi wrócił do swojego warsztatu Auto-
max w Zieleniewie, to ok. 130 tys. złotych. 
Pan Jacek,  36 – latek własny biznes pro-
wadzi od 8 lat. Zatrudnia osiem osób. To 
jeden z większych i lepiej wyposażonych 
warsztatów w Kołobrzegu i okolicy.  Ma pięć 
stanowisk z podnośnikami i dwa bez. 

Chyba lubi Pan rywalizację? Pytam, bo to 
Pana siódmy start w kilkunastoletniej tra-
dycji tego ko konkursu
- Coś w tym jest. Taka rywalizacja wciąga. To 
działa jak na zawodach sportowych, bardzo 
się chce stanąć na podium. Pierwszy raz 
wystartowałem jeszcze w czasie studiów. 
Byłem wtedy pracownikiem jednego z warsz-
tatów. Zająłem piąte miejsce. Udało się dojść 
daleko i chyba dlatego połknąłem bakcyla. Ale 
nie startowałem każdego roku. Czasem po 
prostu byłem zbyt zajęty, odpuszczałem. W 
sumie brałem udział w siedmiu edycjach, za 
każdym razem dostając się do półfinału, a trzy 
razy byłem w finale. Zdobyłem piąte, trzecie, 
no i teraz pierwsze miejsce. I na tym koniec, 
bo niestety zgodnie z regulaminem więcej 
startować nie mogę. Szkoda, zawsze sobie 
myślałem, że najlepiej w tym konkursie być 
drugim – też bardzo fajne nagrody, a można 
startować dalej. 

A tu pech! – wygrał Pan i zgarnął nagrody za 
ok. 130 tys. złotych z Golfem 7 włącznie…
-(śmiech) Jasne, że się cieszę, ale szkoda 
mi , że już nie przeżyję tych emocji. To fajna 
impreza. Niezła dawka adrenaliny. Do tego 
można poznać innych uczestników konkursu. 
Ci, którzy trafiają do półfinałowej grupy – teraz 
było ich 50 – powtarzają się przez lata. Rywa-
lizujemy „na wyjeździe” można więc poznać 
sympatycznych ludzi mających taką samą 
pasję. 

Jak odbywa się ten konkurs? 
- I etap to rozwiązywanie testów przez Internet. 
Na czas. Liczy się wszechstronna wiedza z 
motoryzacji. W ten sposób, rozwiązując kolej-
ne testy można dojść do półfinału. Tegoroczny 
półfinał odbywał się w Ustce. Pisaliśmy test 
wielokrotnego wyboru, czyli  taki, w którym 
prawidłowa mogła być więcej niż jedna od-
powiedź na pytanie, a trzeba było podać je 
wszystkie. Pytań było 30, czas na rozwiązanie 
pół godziny. Tego samego dnia, po 2 -3 godzi-
nach poznaliśmy wyniki i finałową piątkę, którą 
czekał egzamin praktyczny. 

Denerwował się Pan? 
- Dla mnie nie sam test czy egzamin były naj-
bardziej stresujące, a oczekiwanie na wyniki. 
Gdy już dostawałem zadanie starałem się jak 
najbardziej skupić i robić swoje. Do zadań 
praktycznych podchodziłem już prawie na 
luzie, choć tu już nie wystarczyła czysta wie-

dza książkowa. Trzeba zrozumieć problem, 
zdiagnozować go i rozwiązać jak najlepiej. 
Losowaliśmy pięć zadań. Mieliśmy czas po 30 
min na każde. Najtrudniejsze były dla mnie te 
mechaniczne, np. wymiana tulei w zawiesze-
niach. Moi pracownicy poradziliby sobie znacz-
nie szybciej. Zrobiłem to, ale troszkę punktów 
straciłem. Za to przy zadaniach dotyczących 
elektroniki byłem w swoim żywiole. Najlepiej 
poszły mi dwa zadania, jedno związane z 
diagnozą układu ładowania . Okazało się, że 
przyczyną usterki jest uszkodzony przewód 
między alternatorem a komputerem. Zrobiłem 
to zadanie w ok. 10 minut, mimo, że osoba, 
która je przygotowywała, była przekonana, że 
będzie trudne. W tym roku miałem szczęście, 
bo pytań z elektroniki było naprawdę dużo. 
Bywały edycje, gdy te proporcje układały się 
odwrotnie. To trochę jak w szkole: raz trafi się 
lepsze pytanie innym razem gorsze. 

Tu poszło niemal idealnie, bo na 50 moż-
liwych punków, zdobył Pan 47. Zdobywca 
drugiego miejsca miał zaledwie dwa punkty 
mniej. 
- Tak. Czekając na wyniki ogłoszone podczas 
uroczystej kolacji, wiedzieliśmy, że to raczej 
między nami rozstrzygnie się kto wygrał. Gdy 
usłyszałem swoje nazwisko, czułem się fan-
tastycznie.

Co jeszcze Pan wygrał? 
- Montażownicę do opon, wyważarkę, 30 
tys. zł w bonach na wyposażenie warsztatu, 
katalog warsztatowy z instrukcją obsługi sa-
mochodów itd. 

Od kiedy jest Pan w tej branży? 
Od czasu szkoły. Od 16 roku życia. Nikt w 
rodzinie nie był związany z motoryzacją, ale 
ja chyba od dzieciaka wiedziałem, że chcę się 
zajmować samochodami. 

Poszedł Pan do zawodówki? 
- Tak. 

To pewnie od rodziców słyszał Pan: „synu, 
idź do liceum, a potem na studia”

- Tak było. Ale ja zrobiłem po swojemu. Zaczą-
łem od zawodówki, potem liceum, i studia na 
Politechnice Koszalińskiej. To właśnie na stu-
diach dostałem dużą dawkę wiedzy o najnow-
szych rozwiązaniach, nowinkach. To nie było 
to, co w zawodówce. Studia jakby mi otworzyły 
nowe przestrzenie. I zaszczepiły ciekawość na 
wszystko co nowe. 

Jaki kierunek Pan studiował? 
- Eksploatacja pojazdów samochodowych. 
Specjalizuję się w elektronice. 

To zwycięstwo dowodzi, że ma Pan ogrom-
ną wiedzę. Teoretyczną i praktyczną. Ta 
branża, zwłaszcza elektronika, nie pozwala 
chyba osiąść na laurach? 
- Nie. Trzeba być cały czas na bieżąco. Non 
stop inwestować w siebie i sprzęt. Samocho-
dy są coraz bardziej skomplikowane. Trzeba 
sięgać po literaturę fachową. Nasłuchiwać 
co nowego na rynku. Sięgać po czasopisma, 
czytać ulotki, korzystać ze szkoleń. Nie da się 
osiągnąć sukcesu odpuszczając, bo natych-
miast zostanie się w tyle. 

Jak zareagowali bliscy i znajomi na Pana 
zwycięstwo? 
- Rodzina bardzo się cieszyła. Znajomi nie od 
razu uwierzyli, że nie żartuję. Oczywiście gra-
tulowali. Od znajomych z branży też zbierałem 
gratulacje. Cieszą się, że wreszcie wygrał ktoś 
z naszego terenu. 

Nowe auto, oklejone reklamą konkursu z 
dużym napisem mechanik roku. Lepszej re-
klamy nie można sobie wymarzyć dla firmy.  
Ile czasu spędza Pan w pracy? 
Od ósmej do ósmej. No może nie codziennie, 
ale zwykle jestem w warsztacie co najmniej 10 
godzin. 

Co na to rodzina? 
- Zdecydowanie za mało czasu spędzam 
z żoną i córką, ale nadrabiam to gdy tylko 
mogę. 

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

Jacek Bagiński z Kołobrzegu 
to Mechanik Roku 2015
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O tym, że to klient powinien być najważ-

niejszym podmiotem wszelkich działań 

związanych z promocją usług lub pro-

duktów firmy wspominaliśmy już nie raz 

w artykułach publikowanych na łamach 

magazynu Lakiernik. W niniejszym artykule 

zajmiemy się zagadnieniem ściśle związa-

nym z aspektem budowania trwałych relacji 

z klientami a mianowicie wszystkim tym co 

kryje się pod nazwą „marketing relacji” oraz 

tym jakie możliwości dają komputerwe sys-

temy pozwalające na gromadzenie infor-

macji o klientach czyli rozwiązania CRM. 

To właśnie z marketingiem usług najsilniej 

związany jest marketing relacji. Wg jednej 

z definicji celem marketingu powinna być 

przede wszystkim działalność zmierzającą 

do zaspokojenia pragnień i życzeń klientów 

poprzez procesy wymian. W marketingu re-

lacji, nacisk kładziony jest przede wszystkim 

na budowanie więzi z klientem i długotrwa-

łej współpracy a nie jedynie na samym mo-

mencie finalizacji transakcji wymiennych.

MARKETING RELACJI, MARKETING 
POWIĄZAŃ, MARKETING PARTNERSKI

Marketing relacji, marketing powiązań, 

marketing partnerski – wszystkie to 

określenia wykorzystywane są do opisania 

podejścia/filozofii promocji produktów 

czy usług poprzez skupienie na indywi-

dualnej komunikacji z każdym klientem. 

W tym właśnie ujęciu najważniejszy w 

relacjach z klientami powinien być dla 

firmy proces, który obejmuje nawiązanie 

i zbudowanie relacji z klientem, rozwój 

nawiązanej więzi oraz - co najistotniejsze 

dla długofalowego działania firmy – stałe 

podtrzymywanie pozytywnych stosunków 

z klientami. Istotne jest aby procesowi 

temu towarzyszyła świadomość, że aby 

działania związane z promocją produktów 

czy usług danej firmy przynosiły pożądany 

efekt to korzyści z budowania i podtrzy-

mywania relacji między klientem a firmą 

muszą być obustronne. 

Marketing partnerski kładzie nacisk na 

bezpośrednie relacje miedzy przedstawi-

cielem firmy w klientem i tzw. „miękkie” 

metody budowania relacji – innymi słowy 

chodzi o to aby zbudować z danym klien-

tem indywidualną relację opartą z jednej 

strony na dogłębnej znajomości potrzeb , 

upodobań i oczekiwań klienta z drugiej zaś 

na zaufaniu klienta do naszej firmy. Taka 

relacja możliwa jest jedynie kiedy między 

firmą a klientem możliwy jest dialog (bez 

względu czy mamy tu na myśli kontakt 

bezpośredni czy np. poprzez różnego ro-

dzaju inne kanały komunikacji – np. pocztę 

elektroniczną). Kluczową rolę zatem od-

grywa tu komunikacja, która łączy firmę 

i klienta oraz pozwala stworzyć trwałe 

relacje. W dobie szumu informacyjnego 

niejednokrotnie okazuje się, że dotych-

czas stosowane formy promocji i reklamy 

kierowanej „szeroko” nie przynoszą pożą-

danych efektów. Idealnym rozwiązaniem 

zwłaszcza dla firm usługowych (gdzie 

zazwyczaj mamy do czynienia z indywi-

Jak zgromadzić i wykorzystać informacje 
o klientach

Wypromuj własną firmę

moja firma
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dualnym i bezpośrednim kontaktem z 

klientem) jest właśnie marketing relacji. 

Oczywistym wydaje się, że jeśli wykażemy 

dogłębne zainteresowanie potrzebami 

klienta nasze szanse na ich zaspokojenie 

rosną – w efekcie możemy więc zapewnić 

klientowi jak najwyższy stopień satysfak-

cji, co z kolei powinno przełożyć się na bu-

dowanie relacji długofalowych i ponowne 

korzystanie z usług czy produktów naszej 

firmy.

CRM  CZYLI CO?

Z marketingiem relacji nierozerwalnie 

związane jest pojęcie CRM (Customer Re-

lationship Management czyli zarządzanie 

relacjami z klientami). Pojęcie to funkcjo-

nuje w dwojaki sposób. Po pierwsze – CRM 

może być rozpatrywany  jako całokształt 

działań firmy w stosunku do klienta, jako 

strategia i filozofia budowania wyżej 

wspomnianych relacji. Po drugie – CRM to 

nic innego jak skrót używany do określania 

narzędzi informatycznych, programów 

(działających niejednokrotnie również 

on-line) których zadaniem jest wspieranie 

działań z zakresu marketingu relacji.

W pierwszym ujęciu –  jest to więc świa-

dome zarządzanie klientami i ich obsługą. 

Celem takiego działania jest  zbudowanie 

lojalnej grupy stałych klientów. Podej-

mowane działania mają więc za zadanie 

zaspokojenie potrzeb klientów a nawet 

przekraczanie oczekiwań klientów. W 

praktyce budowanie trwałych relacji z 

klientami powinno następować nie tylko 

poprzez przewidywanie potrzeb klientów 

(dzięki nawiązanym relacjom) ale nawet 

oferowanie wartości dodanej do oferowa-

nych usług – tylko w ten sposób możliwe 

jest zbudowanie relacji trwałych a co za 

tym idzie – dochodowych. Priorytetem 

dla działań firmy funkcjonującej w oparciu 

o marketing relacji powinno być konkuro-

wanie jakością oraz wspomnianymi war-

tościami dodanymi a nie ceną. Co więcej, 

w strategię budowania trwałych relacji 

z klientami powinni być zaangażowani 

wszyscy pracownicy firmy.

Wśród korzyści z wprowadzenia do firmy 

działań opartych o zarządzanie relacjami 

z klientami wymienić można: podnie-

sienie poziomu satysfakcji klientów a w 

konsekwencji zwiększenie ich lojalności i 

podniesienie poziomu sprzedaży, wprowa-

dzenie spójnych zasad dotyczących obsługi 

klienta, obniżenie kosztów związanych z 

promocją, zwiększenie efektywności po-

dejmowanych przez firmę działań. 

JAK NAD TYM ZAPANOWAĆ 
CZYLI BEZPOŚREDNIE RELACJE 

ZE WSPARCIEM SYSTEMÓW CRM

W wielu firmach, w celu uporządkowania 

informacji o klientach, ich potrzebach, 

częstotliwości kontaktów, powtarzalności 

zakupów itd. wykorzystuje się wspomnia-

ne wyżej elektroniczne systemy zarzą-

dzania relacjami z klientem – czyli wspo-

mniane wyżej tzw. oprogramowanie CRM 

(Customer Relationship Management). 

Systemy CRM pozwalają na gromadzenie 

różnego rodzaju informacji o klientach.  

Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom nie 

tylko tworzymy samą bazę klientów ale 

przede wszystkim bazę klientów, która 

dzięki zawartym w niej informacjom 

pozwala na naprawdę indywidualne po-

dejście do klientów – zarówno w kwestii 

promocji naszych usług czy produktów 

jak i samej obsługi a ostatecznie finalizacji 

transakcji.

W przypadku firm małych i średnich za-

zwyczaj wystarczający jest program CRM 

który umożliwia zarządzanie kontrahenta-

mi, zarządzanie kontaktami, zarządzanie 

różnego rodzaju zadaniami , zarządzanie 

działaniami z zakresu marketingu, zarzą-

dzanie sprzedażą i serwisem oraz rapor-

towane wg różnych kryteriów.

Zastosowanie programów typu CRM 

umożliwia  wykorzystanie zgromadzonych 

informacji do całkiem nowych sposobów 

komunikacji z klientem – do tego co w 

marketingu relacji jest najistotniejsze – a 

więc np. do komunikacji elektronicznej w 

sposób spersonalizowany i dostosowany 

do danego klienta. Dzięki zgromadzonym 

w systemie CRM informacjom możliwe 

jest przygotowanie spersonalizowanych 

maili (np. zamiast Szanowny Panie, w ma-

ilu może pojawić się imię naszego klienta, 

system może nawet przypomnieć nam o 

urodzinach klienta abyśmy mogli wysłać 

mu np. życzenia lub chociażby kupon ra-

batowy jako prezent – o ile wprowadzimy 

odpowiednie dane). Możliwości wykorzy-

stania zgromadzonych w systemach CRM 

informacji w celu budowania trwałych 

więzi z klientem jest naprawdę bardzo 

dużo. Co więcej, klienci którzy otrzymy-

wać będą od nas informacje spersonalizo-

wane (a co z tym związane również oferty 

które najprawdopodobniej odpowiadać 

będą ich potrzebom)  poczują, że firma o 

nich naprawę dba. Dzięki zgromadzonym 

w systemie CRM informacjom (np. histo-

ria zamówień, informacja o tym z jakich 

usług klient korzystał u nas dotychczas) 

możemy z dużym prawdopodobieństwem 

ocenić, które z naszych produktów czy 

usług mogą danego klienta zaintere-

sować. Rozwiązania typu CRM nie tylko 

pozwalają na łatwiejsze budowanie indy-

widualnych relacji z klientem ale przede 

wszystkim pozwalają zapanować nad in-

dywidualnymi informacjami dotyczącymi 

klientów, nawet jeśli nasza firma ma ich 

bardzo dużo.

Umiejętne korzystanie z programów 

typu CRM może pozwolić firmie również 

na pogrupowanie klientów – od tych 

okazjonalnych i najmniej dochodowych 

przez takich których nazywa się klientami 

o dużym potencjale (w tej grupie miesz-

czą się klienci korzystający często z usług 

danej firmy ale o potencjalnych  niskich 

wartościach pojedynczych transakcji oraz 

ci którzy korzystają z usług stosunkowo 

rzadko ale za to potencjalnie przyniosą 

spore zyski z uwagi na planowany zakup 

dóbr droższych lub korzystanie z usług o 

wyższej wartości) po tych, których można 

określić mianem klientów kluczowych (w 

tej grupie znajdują się klienci którzy ko-

rzystają z usług firmy stosunkowo często 

oraz przynoszą relatywnie duże zyski). 

Wyselekcjonowanie poszczególnych grup 

klientów może być pierwszym krokiem do 

tego aby z wykorzystaniem CRM budować 

różnego rodzaju programy lojalnościowe 

oparte nie np. na zbieraniu punktów ale 

na budowaniu lojalności poprzez ofero-

wanie wartości dodanych (np. w zakresie 

obsługi klientów) które przekraczać będą 

oczekiwania klientów.

Przede wszystkim jednak warto pamiętać, 

że systemy informatyczne CRM to jedynie 

narzędzia, które umożliwiają i wspierają 

realizację działań związanych z marketin-

giem relacji a więc kompleksową strategią 

działania firmy w oparciu o filozofię zarzą-

dzania relacjami z klientami. Kluczowa jest 

tu więc kwestia świadomości co chcemy 

zrobić i jak zamierzamy przywiązać Klienta 

do naszej firmy.     Małgorzata Łukaszewicz

moja firma
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Zatrudniasz praktykanta? 
Pamiętaj o wykazie prac wzbronionych 

młodocianym
Wraz z początkiem roku 

szkolnego w wielu warsz-

tatach samochodowych 

oraz lakierniczych pojawią się uczniowie 

przyjęci na praktyczną naukę zawodu 

czyli tzw. praktykanci. W większości przy-

padków będą to uczniowie zasadniczych 

szkół zawodowych na podbudowie gim-

nazjów. Niejednokrotnie będą to osoby w 

wieku 16 – 18 lat a więc tzw. pracownicy 

młodociani. 

15 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków 

ich zatrudniania przy niektórych z tych 

prac. Przypomnijmy więc i zaktualizujmy 

informacje dotyczące kwestii związanych 

z obecnością pracowników młodocianych 

w firmie. Zacznijmy jednak od zasad orga-

nizacji praktyk zawodowych wynikających 

z Ustawy o systemie oświaty oraz z Roz-

porządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie praktycznej nauki zawodu.

ORGANIZACJA PRAKTYK

Zgodnie z aktualnymi przepisami, celem 

praktyk zawodowych jest umożliwienie 

uczniom zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności w rze-

czywistych warunkach pracy. Warto 

pamiętać, że zakres wiadomości i umie-

jętności nabywanych przez uczniów na 

praktykach zawodowych określa program 

nauczania dla danego zawodu. Kolejną 

istotną kwestią jest fakt, że szkoła do 

której uczęszcza dany uczeń sprawuje 

kierownictwo dydaktyczne nad praktyką 

zawodową poprzez kierownika szkolenia 

praktycznego i to  szkoła właśnie ma 

prawo przeprowadzać kontrolę praktyk. 

Jeśli przyjmujemy ucznia na praktykę 

zawodu powinniśmy wyznaczyć osobę, 

która jako opiekun praktyk będzie spra-

wowała nadzór nad przebiegiem praktyki 

oraz zapewni warunki do prawidłowego 

przebiegu praktyki. Wśród obowiązków 

opiekuna praktyki wymienia się między 

innymi: zapewnienie praktykantom przej-

ścia przez poszczególne stanowiska pracy, 

ujęte w programie praktyk, udostępnienie 

sprzętu, narzędzi i niezbędnej dokumen-

tacji oraz przede wszystkim zapewnienie 

pełnej realizacji programu praktyki. Co 

więcej, opiekun praktyk powinien opra-

cować harmonogram zajęć dla uczniów 

z uwzględnieniem specyfiki i możliwości 

danej firmy. Opiekun praktyk jest też oso-

bą, która nie tylko powinna nadzorować 

pracę uczniów ale też udzielać prakty-

kantom rad i wskazówek dotyczących 

prawidłowego przebiegu praktyk oraz 

zaznajomić uczniów z organizacją miejsca 

pracy i przepisami dotyczącymi dyscypli-

ny pracy a także przepisami bhp i ppoż. Po 

zakończeniu praktyki zawodowej opiekun 

praktyki powinien wydać opinię o prakty-

kancie i zaproponować ocenę końcową 

praktyki zawodowej.

W świetle przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (Dz. 

U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) możliwe 

jest zatrudnienie ucznia w celu nauki za-

wodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy. Jeśli uczniowie przyjęci 

na praktyczną naukę zawodu to osoby, 

które ukończyły 16 lat ale nie ukończyły 

jeszcze 18 lat to w świetle prawa są to 

pracownicy młodociani a co za tym idzie 

mogą oni wykonywać  jedynie określone 

w przepisach prace lekkie. Co więcej, przy 

wykonywaniu takich prac obowiązują 

pewne ograniczenia dotyczące wymiaru 

i rozkładu czasu pracy młodocianego. To 

jakie prace mogą wykonywać pracownicy 

młodociani określone zostało w Rozpo-

rządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierp-

nia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbro-

nionych młodocianym i warunków ich 

zatrudniania przy niektórych z tych prac 

oraz w przepisach zmieniających ww. akt 

prawny tj. rozporządzeniach zawartych w: 

Dz. U. 2005 nr 136 poz. 1145, Dz. U. 2006 

nr 107 poz. 724 oraz wspomnianym na 

początku artykułu Dz. U. 2015 nr 0 poz. 

929. W załączniku nr 1 do rozporządze-

nia w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym i warunków ich zatrudniania 

przy niektórych z tych prac znajdziemy 

wykaz prac wzbronionych młodocianym, 

natomiast załącznik nr 2 to wykaz niektó-

rych rodzajów prac wzbronionych mło-

docianym, przy których pod określonymi 

warunkami zezwala się na zatrudnianie 

młodocianych w wieku powyżej 16 lat.

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH 
MŁODOCIANYM

W części I wykazu prac wzbronionych 

młodocianym znajdziemy prace związane 

z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wy-

muszoną pozycją ciała oraz zagrażające 

prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 

wśród których wyszczególniono prace 

związane z nadmiernym wysiłkiem fi-

zycznym, oraz prace wymagające stale 

wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała. 

W przypadku prac związanych z nad-

miernym wysiłkiem fizycznym wyszcze-

gólniono prace polegające wyłącznie na 

podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu 

ciężarów oraz prace wymagające powta-

rzania dużej liczby jednorodnych ruchów, 

prace, przy których najwyższe wartości 

obciążenia pracą fizyczną, mierzone wy-

datkiem energetycznym netto na wyko-

nywanie pracy przekraczają określone w 

przepisach wartości (inne dla dziewcząt i 

inne dla chłopców), prace załadunkowe i 

wyładunkowe, przy przewożeniu cięża-

rów środkami transportu, przy przeta-

czaniu beczek, bali, kloców itp. a także 

prace polegające na ręcznej obsłudze 

dźwigni, korb i kół sterowniczych, noż-

nej obsłudze elementów urządzeń przy 

których niezbędna jest określona siła 

przekraczająca wartości wskazane w 

przepisach (inne dla dziewcząt i inne dla 

chłopców). Przepisy zabraniają również 

prac polegających na ręcznym dźwiga-

niu i przenoszeniu przez jedną osobę na 

odległość powyżej 25 m przedmiotów 

moja firma

WŁASNA FIRMA OD A DO Z
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o masie przekraczającej: - przy pracy 

dorywczej dla dziewcząt - 14 kg, a dla 

chłopców - 20 kg, natomiast przy ob-

ciążeniu powtarzalnym dla dziewcząt - 8 

kg, a dla chłopców - 12 kg. Uregulowano 

też kwestię prac związanych z ręcznym 

przenoszeniem pod górę, w szczegól-

ności po schodach, których wysokość 

przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, 

ciężarów o masie przekraczającej: - przy 

pracy dorywczej dla dziewcząt - 10 kg, 

a dla chłopców - 15 kg, natomiast przy 

obciążeniu powtarzalnym dla dziewcząt 

- 5 kg, a dla dla chłopców - 8 kg.

Wśród prac wymagających stale wymu-

szonej i niewygodnej pozycji ciała, których 

wykonywania zabraniają przepisy rozpo-

rządzenia znajdziemy: prace wykonywane 

w pozycji pochylonej lub w przysiadzie, 

prace wykonywane na kolanach, w tym w 

szczególności przy ręcznym cyklinowaniu 

podłóg, przy pracach brukarskich i po-

sadzkarskich oraz - co warte szczególne-

go podkreślenia w kontekście czytelników 

magazynu Lakiernik - prace wykonywane 

w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, 

w tym w szczególności przy naprawach 

pojazdów mechanicznych. Równocześnie 

załącznik nr 2 do rozporządzenia zezwala 

na wykonywanie pewnych prac wymaga-

jących stale wymuszonej i niewygodnej 

pozycji przy pracy a w szczególności prac 

przy naprawach pojazdów samochodo-

wych, układaniu podłóg oraz układaniu i 

naprawach nawierzchni drogowych, jed-

nak pod warunkiem wykonywania ich nie 

dłużej niż 3 godziny na dobę.

W części II wykazu prac wzbronionych 

młodocianym wymieniono  prace w na-

rażeniu na szkodliwe działanie czynników 

chemicznych, fizycznych i biologicznych. 

Z uwagi na długą i szczegółową listę  ww. 

czynników zachęcamy w tym miejscu do 

zapoznania się z tekstem rozporządzenia 

gdyż nie sposób opisać w jednym arty-

kule wszystkich czynników chemicznych, 

fizycznych i biologicznych jakie uwzględ-

nił ustawodawca. Ograniczając się do 

wybranych z listy prac zaznaczmy w tym 

miejscu, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami pracownicy młodociani nie 

powinni wykonywać prac w narażeniu 

na substancje, mieszaniny lub procesy 

technologiczne o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym, określone w przepisach 

w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin lub podczas procesów tech-

nologicznych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym w środowisku pracy, a 

także prac w narażeniu na substancje lub 

mieszaniny powstające w tych procesach. 

Zakazane są również prace wykonywane 

w narażeniu na ołów lub jego związki, w 

zakresie w jakim czynniki te są wchłaniane 

przez ludzki organizm, prace w narażeniu 

na azbest oraz prace z kadziami, zbiorni-

kami lub pojemnikami zawierającymi czyn-

niki chemiczne, o których mowa wyżej.

Pracownicy młodociani nie mogą też wy-

konywać prac podczas których występuje 

narażenie na szkodliwe działanie pyłów a 

w szczególności pyłów o działaniu zwłók-

niającym i drażniącym, których stężenia 

przekraczają 2/3 wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń określonych w 

przepisach w sprawie najwyższych do-

puszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy; pyłów o działaniu uczulającym 

oraz pyłów o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym, określonych w przepisach 

w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin, czynników lub procesów tech-

nologicznych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym w środowisku pracy. 

W przypadku jednak kiedy pracownik 

uzyska specjalistyczną opinię lekarską 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kontaktu z tymi pyłami prace takie 

mogą być wykonywane. Podobnie została 

uregulowana kwestia prac w kontakcie z 

czynnikami stwarzającymi ryzyko uczule-

nia – pracownicy młodociani mogą zostać 

do nich dopuszczeni ale jedynie pod wa-

runkiem uzyskania specjalistycznej opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdro-

wotnych do kontaktu z tymi czynnikami.

Wśród zabronionych młodocianym prac 

w narażeniu na szkodliwe działanie czyn-

ników fizycznych wymieniono m.in. prace 

w zasięgu pól elektromagnetycznych o 

natężeniach przekraczających warto-

ści dla strefy bezpiecznej, określone w 

przepisach w sprawie najwyższych do-

puszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy oraz prace w narażeniu na różnego 

rodzaju promieniowanie, hałas, drgania, 

określoną w różnych przypadkach tempe-

raturę czy warunki ciśnieniowe. Oddzielną 

kategorię prac wzbronionych młodocia-

nym stanowią prace w narażeniu na szko-

dliwe działanie czynników biologicznych  

(szczegóły w ww. rozporządzeniu). 

III grupa prac wzbronionych młodocianym 

to prace stwarzające zagrożenia wypad-

kowe. W tym miejscu również ograniczy-

my się do wymienienia jedynie tych prac 

które mogą być związane z działalnością 

warsztatów samochodowych lub lakierni 

(Czytelników zainteresowanych pełnym 

wykazem prac wzbronionych zachęcamy 

oczywiście do lektury rozporządzenia) 

– będą to więc między innymi: prace zwią-

zane z wytwarzaniem i stosowaniem środ-

ków wybuchowych i łatwo palnych oraz 

wyrobów zawierających te środki, prace 

obejmujące wytwarzanie, stosowanie i 

przechowywanie sprężonych, płynnych i 

rozpuszczonych gazów, prace w trans-

porcie oraz komunikacji samochodowej 

i tramwajowej, w tym w szczególności: 

prace kierowców pojazdów silnikowych 

i ich pomocników, prace konduktorów w 

autobusach i trolejbusach, przy ręcznym 

przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu wa-

gonów i przyczep, przy zdejmowaniu, 

nakładaniu i pompowaniu opon samocho-

dowych i ciągnikowych,

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW UE

Ostatnia ze zmian rozporządzenia a więc 

zmiana obowiązująca od 15 lipca 2015  

dostosowuje przepisy  polskie do regulacji 

unijnych - w szczególności do nowego 

systemu klasyfikacji, oznakowania i pako-

wania substancji i mieszanin opierającego 

się na globalnie zharmonizowanym syste-

mie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 

(GHS) na szczeblu międzynarodowym. 

Wprowadzono m.in. częściowo nową 

klasyfikację ze względu na zagrożenie 

oraz nowe kody zwrotów wskazujących 

rodzaj zagrożenia, zgodne z klasyfikacją 

danej substancji lub mieszaniny stwarza-

jącej zagrożenie, wraz z brzmieniem tych 

zwrotów. Zmiany wprowadzono także w 

części rozporządzenia odnoszącej się do 

pracy w narażeniu na szkodliwe działanie 

czynników biologicznych.

Na koniec przypomnijmy, że wykaz prac 

wzbronionych pracownikom młodocia-

nym bezwzględnie powinien znaleźć się 

w regulaminie pracy obowiązującym w 

danej firmie.

Małgorzata Łukaszewicz

moja firma
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moja firma

O korzyściach aut zastępczych wiedzą 

wszyscy właściciele warsztatów. Zyski z 

możliwości udostępniania klientom sa-

mochodów zastępczych polegają przede 

wszystkim na tym, że klient wybiera warsz-

tat, który oferuje mu kompleksową usługę 

– od naprawy po zabezpieczenie pojazdu 

zastępczego. Pamiętać należy, że konku-

rencja na tym rynku jest duża a oprócz 

konkurowania stawką za roboczogodzinę 

(ta niejednokrotnie jest już na granicy 

opłacalności) można zastosować podno-

szenie jakości usług poprzez np. posze-

rzenie oferty o dodatkowe usługi. Z tym, 

że jakość dodatkowych usług musi być 

na wysokim poziomie, gdyż klient będzie 

postrzegał nasz warsztat i naprawę przez 

pryzmat jazdy być może nie najnowszym 

samochodem zastępczym.

Jak jednak sprawić aby korzyści przewyż-

szały koszty utrzymania aut zastępczych? 

A mowa o kwotach wcale nie małych: 

zakup pojazdu, bieżące opłaty serwisowe, 

ubezpieczenia, paliwo, przechowywanie, 

likwidacja szkód, itp. Koszty utrzymywania 

własnych aut zastępczych są na tyle duże, 

że można rozważyć inną opcję – wynajem. 

Tym bardziej, że auta w wypożyczalniach są 

na ogół nowe, i tego spodziewają się rów-

nież klienci warsztatów.

Koszty wynajmowanych aut zastępczych 

praktycznie nie istnieją. Dotyczy to zarów-

no aut z OC sprawcy, kiedy koszt wynajmu 

pokrywa ubezpieczalnia jak też z AC, kiedy 

koszt wynajmu częściowo pokrywa towa-

rzystwo ubezpieczeniowe a częściowo sam 

klient. W przypadku napraw mechanicz-

nych, koszt wynajmowanych aut ponosi 

klient lub warsztat, w zależności od przy-

jętej strategii firmy. Koszt taki jest jednak 

mniejszy niż koszt utrzymania samochodu 

firmowego, gdyż ponoszony jest tylko w 

przypadku zaistnienia danego zdarzenia.

Komfort posiadania własnych aut za-

stępczych jest niewątpliwie duży, gdyż są 

dostępne od ręki. Ale warsztaty zazwyczaj 

nie obsługują tylko jednego klienta, więc 

poszerzenie oferty o własne samochody 

zastępcze wiązałoby się dla nich z utrzymy-

waniem kilku pojazdów. A co w przypadku 

gdy klientów będzie mniej? Flota samo-

chodów stoi i generuje koszty. Komfort 

wynajmu samochodu zastępczego z wy-

pożyczalni jest ogromny, gdyż dokonywany 

jest wyłącznie w momencie rzeczywistej 

potrzeby klienta. W wielu przypadkach 

(zwłaszcza napraw powypadkowych) wy-

najem taki rozliczany jest bezgotówkowo. 

Właściciele warsztatu nie mają oczywi-

ście czasu aby poszukiwać samochodów 

zastępczych, obdzwaniając wszystkie 

okoliczne wypożyczalnie. Stąd też nasza 

usługa polegająca na przyjęciu zlecenia 

od warsztatu i wynajęciu samochodu za-

stępczego klientowi. To my kontaktujemy 

się z klientem warsztatu i na podstawie 

informacji o jego potrzebach oraz o po-

jeździe, który został uszkodzony, wysyłamy 

samochód zastępczy bezpośrednio do 

klienta. Działamy w całej Polsce, stąd też 

możemy dotrzeć do klientów warsztatów 

praktycznie wszędzie. Właściciel warsztatu 

nawet z niewielkiej miejscowości, który 

postawił na rozwój warsztatu (a nie floty 

pojazdów zastępczych) i współpracuje z 

nami, osiąga korzyści w postaci możliwo-

ści zaoferowania klientom samochodów 

nowych z podstawieniem pod wskazany 

adres, nie ponosząc przy tym żadnych 

kosztów. Więcej informacji o nas na stronie 

www.netcar4u.pl

Wynajem aut zastępczych 
w warsztacie samochodowym
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DAM PRACĘ

Kontakt: autobodyman
email: lakus1982@tlen.pl
UWAGA! Ogłoszenie 
lakiernik miasto Darmstadt, 
Tomasz Mateja, nie ma tam 
takich pieniędzy chyba że na 
kwartał. 

Kontakt: Andrzej
email: Chefen@alekarosse-
riteknik.com Kontakt - tel.: 
0046 303337311
Zatrudnię pomocnika lakierni-
ka. Wymagana umiejętność 
polerowania. Praca w Szwe-
cji od 17-08-2015 mówimy po 
Polsku.

Kontakt: Paweł
email: autoprestige@wp.pl
tel.: 697097088
Zatrudnię lakiernika sa-
mochodowego atrakcyjne 
zarobki, umowa o pracę miła 
atmosfera.

Kontakt: Ale KArosseriteknik
email: Chefen@alekarosseri-
teknik.com
tel.: 0046 303337311
Poszukujemy pomocnika 
lakiernika. Praca na terenie 
Szwecji Wymagane minimum 
piec lat praktyki, umiejętność 
polerowania. Nie wymagana 
znajomość języków.

Kontakt: https:
//www.facebook.com/
lotniczaservice
email: 
kontakt@lotnicza-service.pl
tel.: 783 333 454
Poszukuję do pracy lakier-
ników samochodowych. 
Wymagamy doświadczenia i 
zaangażowania. Oferujemy: 
wysokie zarobki, pakiet socj.

Kontakt: Wesley
email: ilnicki@gmx.de
tel.: 785936654
Dam prace w rozwijającej się 
firmie lakiernikowi samo-
chodowemu. Przygotowanie 
i lakierowanie w komorze. 
Dobre warunki pracy i pracy. 
Zgorzele Zapraszam

Kontakt: Tomasz
email: tkkmateja@gmail.com
tel.: 0049 15115201985
Szukam lakiernika z własna 
działalnością gospodarczą  
do pracy w Niemczech, 
wynagrodzenie 3500 do 4500 
euro, Darmstadt

Kontakt: Thomas
email: tomsmolo@op.pl
tel.: +353878381084
Praca dla Lakiernika z umie-
jętnościami blacharskimi, 
wymagane min 5lat doświad-
czenia, praca na terenie 

Dublina, Irlandia, zarobki od 
11 do 15e/h brutto

Kontakt: Alcea Polska Sp. 
z o.o.
email: polska@alcea.com
Firma ALCEA Polska Sp. 
z o.o. poszukuje osoby na 
stanowisko: Przedstawiciel 
techniczno - handlowy ds. 
sprzedaży farb przemysło-
wych.

Kontakt: Grzegorz
email: cyrek15@gmail.com
tel.: 608399846
Szanowni Państwo, na bieżą-
co poszukujemy fachowców-
lakierników, blacharzy, mala-
rzy do pracy w Niemczech, 
okolice Schwelm. Uczciwe 
warunki, kwatera gratis

Kontakt: Aldiver Flexcraft
email: praca@flexcraft.eu
tel.: +31 088-730-79-10
Poszukujemy dwóch lakier-
ników od zaraz do pracy 
w Holandii! Gwarantujemy 
zakwaterowanie oraz dobre 
zarobki.

Kontakt: PRAN
email: d.grabowska@pran.eu
tel.: +48 58 88 103 15
Szukamy doświadczonego 
lakiernika samochodów 
ciężarowych do Holandii, 
wynagrodzenie: 419,50 € 
netto / 40, bezpłatne zakwa-
terowanie.

Kontakt: Maserati
email: carrozzeriautolegen-
d@gmail.com
Warsztat samoch.Francja 
Menton praca dla lakier-
nikow z doświadczeniem i 
pomocników wynagrodzenie 
około 2000euro+ mieszkanie. 
Dziekujemy wyslac dane.

Kontakt: PRAN SP. Z O.O.
email: m.wieronska@pran.eu
tel.: 48778881602
Zatrudnimy lakiernika 
samochodów ciężarowych z 
samochodem i językiem do 
Holandii. Darmowe zakwa-
terowanie, tygodniówka OD 
420 Euro na ręke. 

Kontakt: AFK Automobile
email: afkautomobile@a-
ol.com
tel.: 0049 40 725 420 11
Firma w Niemczech (Ham-
burg) zatrudni lakiernika i 
blacharza samochodowe-
go. Wymagane kilkuletnie 
doświadczenie. Prosimy o 
przesłanie aplikacji.

Kontakt: poszukuje blacharza
email: 
grzeszory30@gmail.com
tel.: +49 172 519 84 05
firma która zajmuje się 

blacharstwem lakiernictwem 
poszukuje blacharza samo-
chodowego 

Kontakt: Marcin
email: 
rekrutacja@beststaffltd.co.uk
tel.: (+48) 81 470 73 04 
Firma BestStaff Ltd zatrudni 
lakierników samochodowych 
i blacharzy do pracy na 
terenie UK (różne lokalizacje, 
wysokie zarobki)

Kontakt: warsztat sam.
email: 
jo1973la@googlemail.com
tel.: 032 418 84 71 
pilnie poszukiwany blacharz 
samochodowy do warsztatu 
w Niemczech wynagrodze-
nie 1500 euro. wymagane 
prawo jazdy. bez nalo-
gow.0048503479016

Kontakt: Masterjob Francja
email: 
masterjob74@gmail.com
tel.: 914217296
Masterjob. Poszukujemy 
blacharza samochodowego 
na umowę o pracę. Marsylia 
okolice zakwaterowanie po 
stronie pracodawcy stawka 
10.50 netto.

Kontakt: Jakub
email: info@autohaus-am-
rein.de
tel.: 004915163653036
Szukamy Blacharza/
Lakiernika do Firmy Amrein 
(www.autohaus-amrein.de) 
1500€/M + Mieszkanie Gratis. 

Kontakt: Jakub
email: 
info@autohaus-amrein.de
tel.: 015163653036
Szukamy Blacharza+Lakier-
nika od zaraz w Niemczech. 
www.autohaus-amrein.de. 
Mieszkanie na Miescu. 
1500€/M

Kontakt: Car Body repair
email: 
office@phinvestmentltd.co.uk
Poszukujemy do pracy 
blacharza-lakiernika z 
wieloletnim doświadcze-
niem, rzetelnego. Praca jest 
Manchesterze, UK. Proszę o 
CV na email

Kontakt: laktom
email: lakiernik@op.pl
tel.: 0048-881361712
Lakiernik-samochodowy z 
dużym doświadczeniem, 
szuka legalnej dobrze 
płatnej pracy za granicą. 
szpachlowanie, lakierowanie, 
polerowanie.

Kontakt: Robert
email: 
autoplazaltd@gmail.com

tel.: +447840856605
Szukam dobrego blacharza-
lakiernia do pracy w Lon-
dynie w polskim warsztacie 
samochodowym. angielski 
nie wymagany. praca od 
zaraz. Wynagrodzenie 1750 
F mies.

Kontakt: Lakiernik
email: opolanka35@op.pl
tel.: 004915736832800
Firma poszukuje lakiernika 
samochodowego i blacha-
rza od 01.07 Hildesheim, 
komunikatywny niemiec-
ki więcej info pod tel 
004915736832800

Kontakt: Lukasz
email: lukasz.glawinski
@euroforceltd.com
tel.: 0044 79499 06522
Praca w Anglii dla lakierni-
ków/ blacharzy. Stawka L11/h  
bez znajomości angielskiego. 
Praca stała, od zaraz.

Kontakt: auto cantrum
email: retrocars@onet.pl
tel.: 609744605
Praca przy renowacji 
pojazdów zabytkowych oraz 
lakierowanie elementów wiel-
kogabarytowych. Zachodnio-
pomorskie kamień pomorski 
od zaraz.

Kontakt: DARO
email: 
dariusz.wrzesien@wp.pl
tel.: 004877291331970
ANGIELSKA FIRMA SZUKA 
OSÓB NA STANOWISKO 
BLACHARZ ORAZ LAKIER-
NIK, praca dla ubezpieczalni. 
RZETELNE WYNAGRO-
DZENIE GWARANTOWANE 
NADGODZINY.

Kontakt: HNW
email: michal@hnw.com.pl
tel.: 606-469-160
Łódź -  serwis blacharsko-la-
kierniczy  zatrudni lakiernika. 
Wymagania: min. 5 – letnie 
doświadczenie, wykształce-
nie kierunkowe.

Kontakt: Paweł
email: autoprestige@wp.pl
tel.: 697097088
Od zaraz zatrudnię  lakier-
nika samochodowego z 
doświadczeniem 

Kontakt: Stegmann Personal 
Polska Sp. z o.o.
email: anna.antkowiak
@stegmann-personal.pl
tel.: 533 322 690
Poszukuję lakierników do 
Niemiec od zaraz. Język 
niemiecki na poziomie po-
zwalającym porozumiewanie 
się. Umowa niemiecka. Za-
pewnione zakwaterowanie.

Kontakt: zło garage piotr 
lachowicz
email: lacha76@interia.pl
tel.: 516031565
dam prace blacharz lakiernik 
szczecin.

Kontakt: Hanse-Tech Perso-
nalmanagement GmbH
email: info@ht-personalma-
nagement.de
tel.: 0049 47180 62 70 83 
Poszukujemy fachowców 
lakierników samochodowych 
z doświadczeniem zawodo-
wym oraz ze znajomością 
j.niemieckiego do pracy na 
terenie Niemiec.

Kontakt: Adecco Szczecin
email: barbara.olszewska-
@adecco.com
tel.: 609 222 935
Zatrudnimy Lakiernika z 
j. ang. - może być osoba 
zaraz po szkole w zawodzie 
lakiernik. Legalne zatrud-
nienie w Hiszpanii. Branża 
automotive. 

SZUKAM PRACY

Kontakt: LAMBORGHINI
email: viper79@O2.pl
tel.: +48729547642, 
+31685828778 
Lakiernik samochodowy 
z wieloletnim stażem w 
zawodzie podejmie pracę 
na terenie UE Classic Cars 
SmartRepair Lakierowanie 
H2O J.English
 
Kontakt: Lakiernik samocho-
dowy
email: elaprzemek@onet.pl
tel.: 661-977-209
Jestem Lakiernikiem z 19 
letnim stażem. Lakieruje auta 
takich marek ;Mercedes, 
VW,Ford, Kia farbami PPG, 
R-M. Interesuje mnie praca w 
Niemczech bez języka

Kontakt: Lakiernik
email: milektrus@wp.pl
tel.: +48501563001
Witam szukam pracy na 
stanowisku lakiernika samo-
chodowego doświadczenie 
w serwisie samochodowym 
systemy wodne i przemysło-
we obsługa mieszalnika.

Kontakt: KOMANDOS
email: bolek.84@wp.pl
tel.: 605 050 386
BLACHARZ z własną działal-
nością kraje EU.

Kontakt: misiu
email: arkadiusz81.19@wp.pl
tel.: 0048782095552
Poszukuje pracy jako lakier-
nik samochodowy mam po-
nad 10 letnie doświadczenie 
w tej branży tylko poważne 
oferty cala UE 782095552

OGŁOSZENIA
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Kontakt: ilona
email: ilona.matynia@o2.pl
tel.: 739046550
Lakiernik z 15 letnim 
doświadczeniem szuka 
pracy w Niemczech sam. 
osob.sam.ciężarowe 
spawanie spoter blacharka 
kilkuletnie doświadczenie za 
granicą

Kontakt: Bartek
email: bart_pike@wp.pl
tel.: 730 66 12 70
Lakiernik, wysokie kwalifika-
cje, bardzo dobra organizacja 
pracy, duże doświadczenie 
podejmie pracę od zaraz. 
Tylko konkretne propozycje. 

Kontakt: Mariusz
email: mariza3029@interia.pl
tel.: +33763012599
Blacharz lakiernik z językiem 
angielskim i francuskim.10 lat 
doświadczenia. Pracowity i 
dokładny .Podejmę prace za 
granicą

Kontakta: Slawek
email: slaw76@interia.eu
Szukam pracy w zawodzie 
lakiernik samochodowy. Po-
siadam kilkuletnie doświad-
czenie, lakiery konwencjonal-
ne i wodne.

Kontakt: Mariusz
email: mariza3029@interia.pl
tel.: +33763012599
Blacharz lakiernik samocho-
dowy z językiem angiel-
skim i francuskim , 10 lat 
doświadczenia, bez nałogów, 
pracowity i dokładny szuka 
pracy za granicą.

Kontakt: Paweł
email: czarny7666@wp.pl
tel.: 015211223553
Witam. Ja blacharz i kolega 
lakiernik szukamy nowej pra-
cy w Kolonii albo okolicach. 
Obecnie pracujemy ale nasz 
szef jest nie kompetentny.

Kontakt: arek
email: aras68@interia.pl
tel.: 0048 511 953 682
podejmę pracę  pomocnik 
lakiernika lakiernik blacharz 
kilkuletnie doświadczenie 
szpachla podkład lakier po-
lerka  najchętniej Niemiec

Kontakt: Marcin Drywa.
email: 
marcindrywa27@gemail.com
tel.: +48781066895
Szukam pracy jako za granicą 
jako lakiernik samochodowy z 
8 letnim doświadczeniem.

Kontakt: Jacek
email: 
misiewicz.jacek@wp.pl
tel.: 509798174
Podejmę pracę za gra-
nicą jako lakiernik. Mam 
wieloletnie doświadczenie 
w tej dziedzinie. Najchętniej 
wyrobów drzewnych okna i 
drzwi lub meble.

Kontakt: Mateusz
email: 
bosman_motoryzacja@wp.pl
tel.: 530899882
Prowadzę firmę-warsztat i 
lakierowanie. Pracuje po 16h 
dziennie. Wiem co umiem, 
dlatego szukam porządnej 
pracy. Chce wyjechać by 
zobaczyć coś innego

Kontakt: blacharz
email: blacharz.2@op.pl
tel.: 0048-739056053
Blacharz-samochodowy, 
wieloletnie doświadczenie, 
szuka legalnej dobrze płatnej 
pracy, prace na ramie, multi-
spot, spawanie, cynowanie

Kontakt: Mateusz
email: 
bosman_motoryzacja@wp.pl
tel.: 530776119
lakiernik i blacharz poszukuję 
pracy na terenie Niemiec. 
solidny i doświadczony.

Kontakt: robex
email: robex323@wp.pl
tel.: 781996941
szukam lakiernika do wspól-
nego wyjazdu do pracy za 
granicę. tel.781996941

Kontakt: PAWEŁ
email: pawelpiecko@wp.pl
tel.: 507952876
Witam mam 32 lat lakiernik 
doświadczenie przy sam.cię-
żarowych i osobowych 
drobne prace blacharskich 
lakierowanie spawanie pole-
rowanie poszukuje pracy 

Kontakt: Grzegorz
email: 
gniewierkiewicz@wp.pl
tel.: 0048787823222
szukam pracy na terenie Nie-
miec jako blacharz renowacja 
aut, motocykli dorabianie 
elementów karoserii (koło 
angielskie itp.),j.niem.,j.ang, 
bez nałogów

Kontakt: Dariusz
email: daro392@interia.pl

tel.: 015217164121
Ich suche nach Arbeit als 
Autolackierer Jahrzehnt 
Erfahrung Kenntnisse der 
deutschen Sprache im 
Primarbereich (um bei der 
Arbeit zu kommunizieren) Ich 
habe einen Führerschein und 
eigenes Auto CVs können 
gesendet werden an E-Mail 
daro392@interia.pl

Kontakt: misiu
email: arkadiusz81.19@wp.pl
tel.: 782095552
Poszukuje pracy jako lakier-
nik i drobne prace blachar-
skie na terenie ue mam 11 
letnie doswiadczenie w tej 
branzy prosze powarzne 
oferty 

Kontakt: Marcin.
email: 
marcindrywa27@gemail.com
tel.: +48781066895
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy za granicą z 
8 letnim doświadczeniem i 3 
lata praktyki. 

INNE

Kontakt: chemiczna-hurtow-
nia.pl
email: 
info@chemiczna-hurtownia.pl
tel.: 784 970 088 
chemiczna-hurtownia.pl
Zapraszamy do zakupów 
na naszej stronie, Zawsze 
najlepsze ceny!

Kontakt: Piotr i Adrian
email: gosz5@o2.pl
tel.: 888-436-554
Doświadczona firma LA-

KIERNICTWO naprawia sa-
mochody od 25 lat przyjmie 
zlecenia naprawy samo-
chodów także zabytkowe i 
z zagranicy.Zobacz nasze 
prace na www.facebook.com/
Lakeirnictwo

Kontakt: Mariusz Pięta
email: matrixhydrologysystem
@gmail.com
tel.: 537 50 73 73
Nowa marka lakierów na 
rynku poszukuje dystrybuto-
rów, hurtowników i sklepów 
z lakierami. Strona na FB:
https://www.facebook.com/
MatrixHydrology

Kontakt: oldtimer
email: natakam@interia.pl
tel.: 0048536251098
OLD TIMER posiadam do 
sprzedania  kompletne, nowe 
i oryginalne zestawy uszcze-
lek silnika, różne marki i 
modele, z lat 40 do 80, około 
400 kompletów.

Kontakt: Byłem to Wiem
email: kili@wp.pl
tel.: 0225352000
Uważajcie na zakład lakier-
niczo-blacharski we Francji 
w mieście Grenoble. Oferują 
1300 wynagrodzenie przez 
tel. a póżniej ręce trzeba 
rozłożyć. UWAGA!!!
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 jego czystość jest niezwykle ważna przy lakierowaniu. 
A9 zakład w którym buduje się lub remontuje statki. A11 Marek Kondrat w 
filmie „Psy”. A15 w parze z lakierem i utwardzaczem. A18 owad lub popu-
larny samochód dostawczy w czasach PRL. C4 …. hydrauliczny, stosowa-
ny w blacharni. C6 inaczej defekt powłoki lakierowej. C12 ważny czynnik 
wpływający na czas schnięcia lakieru. C17 kaustyczna lub oczyszczona. 
I7 wilk syty i ona cała. I10 przesyłane pocztą kurierską. K3 materiał budul-
cowy karoserii samochodowej. K18 silny rozpuszczalnik. M1 fachowiec w 
jakiejś dziedzinie. N5 gdy jest głęboka trzeba ją szpachlować. N7 słona w 
morzu. N9 identyfikuje i określa. N11 Clapton. N13 szarak pod miedzą. P3 
Umberto, włoski pisarz. P16 ból nerwu kulszowego.

Pionowo: A1 miejsce do postoju samochodów. A9 lina do manew-
rowania żaglem. A14 sportowa gra w karty. C6 pływa nad powierzchnią 
wody. C14 efekt produkcji. D1 jedna z części pistoletu natryskowego. E6 
element gaźnika. E12 stop miedzi z cynkiem. F1 Prius i Yaris. G7 możne 
je zamówić u tapicera. H1 pochylać, schylać, nachylać. H12 antonim 
dochodu. J4 rzucana ze statku. J12 kolega frezera. K1 zabezpieczenie 
przed blokadą kół. L3 w salonie obok Vectry. L9 kolor utwardzacza do 
szpachlówki Uniwersalnej firmy TROTON. N1 obróbka wykańczająca 
mająca na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni. N13 
kierowcę zmusza do szczególnej uwagi. Q2 podstawowa część tzw. stre-
fy przygotowawczej. R8 discopolowe mydełko. 

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 po-
radników - „Lakiernictwo samo-
chodowe”, „Poradnik blacharza 
samochodowego”.

RADOSŁAW ORYL BYDGOSZCZ 
KINGA MACIEJEWSKA  ROSNOWO 
ANDRZEJ JAŚKIEWICZ  WŁOCŁAWEK 

ŁAPAJ JÓZEF BYTOM 
MONIKA WOŹNIAK WŁOCŁAWEK 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 47
Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Milena Lewandowska
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