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Rząd poważnie rozważa wprowadzenie do 

Kodeksu Cywilnego zapisu, który uzależni 

wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia 

OC sprawcy od przedstawienia faktury z 

warsztatu. Dotąd kierowca, którego auto 

nie z jego winy uległo uszkodzeniu miał 

do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich to 

rozliczenie bezgotówkowe, które bierze na 

siebie warsztat. Takie rozwiązanie oszczę-

dza nerwy poszkodowanego kierowcy, bo 

to prowadzący warsztat kontaktuje się z 

ubezpieczycielem, a to jak wiadomo może 

nie być najmilszym doświadczeniem. 

Druga opcja umożliwia kierowcy odbiór 

pieniędzy z ubezpieczenia na konto. To od 

decyzji kierowcy zależy u kogo i w jakim 

zakresie naprawi swoje auto. 

Inna rzecz, że towarzystwa ubezpiecze-

niowe bywają w takich przypadkach mniej 

hojne, podejrzewając, że kierowca chce na-

prawić swoje auto jak najtańszym kosztem, 

np. w małym warsztacie, który nie wysta-

wia rachunku i nie płaci VAT-u. To właśnie 

te ostatnie okoliczności zmobilizowały 

Ministerstwo Finansów do poszukiwania 

właśnie w procedurach odszkodowaw-

czych dodatkowego zastrzyku pieniędzy 

do budżetu. Co więcej, z wstępnych obli-

czeń wynika, że uzależnienie wypłaty od-

szkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy 

od przedstawienia faktury z warsztatu, ma 

sprawić, że do budżetu wpłynie dodatkowo 

ok. 1,5 mld zł (z podatku VAT). 

Ministerialne plany budzą sporo kontro-

wersji, bo zdaniem specjalistów wybór spo-

sobu, w jaki właściciel auta naprawi swoją 

szkodę to jego prawo. Nie powinno się go 

ograniczać.

Odszkodowanie na konto 
tylko z fakturą?

w numerze

Nowy podatek bankowy i działania Komisji Nadzoru Finansowego 

mogą poskutkować tym, że także za ubezpieczenie naszych aut 

zapłacimy więcej niż do tej pory. Wspomniany podatek będą mu-

siały płacić także firmy ubezpieczeniowe. Nie ma się co łudzić - za-

pewne część kosztów nowego obciążenia, przerzucą na klientów. 

Sprawa jest poważna, bo już dziś ubezpieczyciele ostrzegają swoich 

klientów: podwyżka w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 

50 procent. Trudno na razie o precyzyjne wyliczenia, zwłaszcza, 

że na ostateczną wartość polisy składa się kilka czynników. Zmiany 

mają też dotyczyć w rożnym stopniu różnych grup kierowców. 

Najbezpieczniej mogą się czuć 

kierowcy, którzy mają bardzo 

dobrą przeszłość ubezpiecze-

niową.

Co ciekawe, podstawowe ubez-

pieczenie komunikacyjne ucho-

dziło dotąd w firmach ubezpieczeniowych jako produkt nierentow-

ny, m.in.  z powodu wojen cenowych o klienta. Ceny polis albo nie 

szły w górę, albo nawet spadały, podczas gdy wartość wypłacanych 

odszkodowań systematycznie rosła. To również ma się zmienić. 

Uwaga kierowcy! Polisa OC podrożeje
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W jubileuszowym wydaniu naszego pisma, 
zapraszamy naszych Czytelników na spo-
tkanie z niezwykłą postacią, człowiekiem, 
który 20 lat temu uwierzył w ten wydawni-
czy projekt i niezmiennie go wspiera. Mowa 
o Janie Wołejszo, założycielu i prezesie fir-
my Troton z Ząbrowa pod Kołobrzegiem. 
Budowę swojej firmy zaczynał blisko 38 
lat temu, mieszając pierwszą szpachlówkę 

w wiadrze, w budynku starej remizy stra-
żackiej. Dziś jego firma zatrudnia ponad 
160 osób, a produkty zyskały uznanie 
klientów z kilkudziesięciu krajów świata. 
Troton to firma, która osiągnęła  nie tyl-
ko rynkowy i finansowy sukces. Zdobywa 
uznanie i laury jako podmiot prowadzący 
tzw. odpowiedzialny biznes, z dbałością  
o otoczenie w którym działa (z naciskiem 
na ochronę środowiska), z szacunkiem i 
wsparciem dla społeczności lokalnej. Jana 
Wołejszo od lat wyróżniano m.in. presti-
żowymi dla przedsiębiorców nagrodami 
Fair Play, imiennym tytułem Ambasadora 
Fair Play. Wśród wielu nagród znajdziemy 
także statuetkę Wykrzyknik Newsweeka, 
przyznawaną przez  tygodnik Newsweek 
i Fundację Kronenberga. To Nagroda Do-
brego Biznesu, przyznawana za wieloletnie 
zaangażowanie firmy w rozwiązywanie 
problemów społeczności lokalnej i ochronę 
środowiska naturalnego.

38 lat to kawał czasu. Myśli Pan czasem 

o początkach firmy? O tych pierwszych, 

pionierskich latach? 

- Niedawno znalazłem nakładkę na wier-

tarkę. W tych pierwszych latach mieszałem 

nią szpachlówkę. Sam ją zaprojektowałem. 

Pamiętam jak starałem się opracować naj-

właściwsze ułożenie śmigiełek… (uśmiech). 

To i tak nie było moje pierwsze narzędzie, 

bo o ile pamiętam do pierwszych prób 

uzyskania szpachlówki, naprawdę używa-

liśmy z żoną wiadra i zwykłego kijka. 

A skąd pomysł na taki biznes? Ma Pan 

chemiczne wykształcenie? 

- Nie. Nie jestem chemikiem z wykształ-

cenia. Pokończyłem jakieś szkoły tech-

niczne i zawsze chciałem być artystą.  

Interesowało mnie malarstwo, grafika. To 

techniczne wykształcenie wykorzystałem 

z kolei  m.in. przy tworzeniu pierwszych 

maszyn. Żałuję, że przed laty sprzedałem 

zaprojektowaną przeze mnie i wykonaną  

trójwalcarkę. Z moimi patentami była lep-

sza niż wszystkie oryginalne, które dotąd 

widziałem. Powstała z poniemieckich wal-

ców do mielenia nie pamiętam już dokład-

nie czego. To były walce Kruppa z białego, 

modyfikowanego żeliwa. Jeździłem do 

szlifierza i mówiłem jak ma szlifować. On 

się bronił, że: „tak nie można!”, a ja swoje: 

„właśnie, że można!”. Była niezwykle pre-

cyzyjna, majstersztyk.

O sukcesie blisko ludzi i natury 
– rozmowa z Janem Wołejszo. 

Prezesem firmy TROTON z Ząbrowa

Firma TROTON to nowoczesna firma położona w niezwykle urokliwej okolicy.

Jan Wołejszo z wilkiem w Stobnicy.
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Jak wpadł Pan na pomysł żeby produko-

wać szpachlówkę? 

- Przede wszystkim chciałem pracować 

„na swoim”. Przez ok. trzy lata  byłem kie-

rownikiem czegoś w rodzaju bazy powia-

towego zarządu drogowego. Dokładnej 

nazwy nie pamiętam, bo też w tym czasie 

gdy tam pracowałem, jej nazwa zmieniała 

się chyba siedem razy. Siedziałem za tym 

samym biurkiem zmieniając tylko piecząt-

ki. Jak ja wtedy tęskniłem za wolnością, 

za robieniem czegoś co ma sens, co mnie 

rozwinie… Tę potrzebę wolności wynio-

słem z domu, bo ojciec też pracował na 

swoim. Moja artystyczna dusza dała o so-

bie znać i zacząłem produkcję do sklepów 

pamiątkarskich. Z żoną, mającą już za sobą 

pracę plastyka, robiliśmy takie kasetony 

ze znakami zodiaku. Były ładne, całkiem 

nieźle się sprzedawały. Żeby je odlewać z 

gipsu, potem malować i zdobić, potrzebne 

były formy. A do form żywica poliestrowa. 

Firmę zarejestrowaliśmy w Charzynie, 

też pod Kołobrzegiem i tam tworzyliśmy 

te nasze pamiątki. Zamówienia na żywi-

cę trzeba było składać w jakiejś centrali 

zaopatrzenia przez cech rzemiosł. Nasłu-

chałem się: „chłopie, zamówisz tonę, do-

staniesz 50 kg, zamawiaj od razu więcej”. 

No to zamówiłem z dużą „górką” i ku mo-

jemu przerażeniu stałem się posiadaczem 

10 sztuk 50 – kilogramowych hoboków 

żywicy. „Co ja z tym zrobię?” myślałem. 

Ktoś z Koszalina podrzucił pomysł: dosyp 

talku, zrobisz szpachlówkę, warsztaty ci to 

kupią. Zabraliśmy się do szpachlówki, ukrę-

ciliśmy w wiadrze. Wydawało się, że jest 

nieźle. Utwardzała się, dawała się obrabiać. 

Potrzebne były puszki, no to jeździłem po 

warsztatach, zbierałem stare, a żona je 

myła. Kręciliśmy tę szpachlówkę metodą 

prób i błędów. Któregoś razu dodaliśmy 

aluminiowego proszku kupowanego w 

sklepach z artykułami dekoracyjnymi. Ależ 

pięknie się nam ta szpachlówka prezento-

wała z metalicznym połyskiem! Zaglądamy 

do niej po ok. 3 dniach, a tam – beton! 

Aluminium zadziałało jak katalizator. Ale ja 

się uparłem na tę szpachlówkę. Nie wiem 

skąd wziął się ten mój upór. Metodą prób 

i błędów, kombinowałem jak tu wydłużyć 

czas,  w którym mój produkt nadawał się 

do użycia. 

Pamięta Pan pierwszy warsztat, który 

kupił od Pana szpachlówkę? 

Tak (śmiech). To była jesień 1978 roku. Da-

lej robiliśmy te znaki zodiaku, a ja równole-

gle walczyłem ze szpachlówką. Literatury 

nie było, więc słuchałem każdej podpowie-

dzi. Zarabialiśmy marne pieniądze. Gdyby 

je przeliczyć na współczesne, uzbierałoby 

się może tysiąc złotych. Rodzina się z nas 

podśmiewała, a ja do późna  siedziałem w 

tym naszym „laboratorium”, czyli w gara-

żu i ciągle coś tam mieszałem. Rok później 

produkowałem już ok. 200 kg miesięcznie. 

Nadal bez jednego pracownika. Produkcja, 

walka z puszkami z odzysku, docieranie 

do warsztatów, zbieranie pieniędzy. Ta 

szpachlówka szybko się psuła, utwar-

dzała w puszce, ale lakiernicy bali się o 

tym powiedzieć, żebym się nie obraził i 

nie przestał produkować (śmiech). No bo 

produkty zachodnie były ponad 10 razy 

droższe. Na początku lat 80-tych, termin 

przydatności szpachlówki miał już 1-1,5 

miesiąca. Biznes się rozkręcał. Swoim 

„garbusikiem” jeździłem przez Koszalin do 

Słupska, Gdańska. Wszędzie już na mnie 

czekano. Koszmarny był brak opakowań. 

Utwardzacz sprzedawaliśmy w tubkach 

po paście do zębów. Była najtańsza. Pastę 

wypychaliśmy z tubek kijem od szczotki, 

bo idealnie pasował średnicą. Myliśmy je i 

napełnialiśmy utwardzaczem.

To faktycznie pionierskie początki…

- Ale miałem już satysfakcję, że krok po 

kroku idę dalej. Te pozytywne uczucia bra-

ły w łeb, gdy przychodziło się mierzyć z 

pogardą z jaką wtedy traktowano prywat-

ny biznes w państwowych przedsiębior-

stwach. Tragedią były wyprawy po żywicę 

do producenta. Jechałem 900 km w jedną 

stronę, z pełną reklamówką jakichś ryb, 

przetworów, rolmopsów itp. Gdy wreszcie 

stawałem przed biurkiem pewnej okropnej  

kobiety z działu zaopatrzenia, ta bez słowa 

wyciągała rękę po tę reklamówkę z łapów-

ką, jakby oczywiste było, że to wszystko 

jej się należy i łaskawie wypisywała kwit 

na 100 kg żywicy. Do dziś pamiętam jej 

nazwisko i upokorzenia, na które byliśmy 

skazani. Z talkiem też były problemy. Ten 

dobrej jakości był dostępny tylko w apte-

kach, więc kupowało się go tyle ile się dało 

jeżdżąc od apteki do apteki. 

Kiedy zatrudnił Pan pierwszego pracow-

nika? 

- To był rok 1981. Rozlewał szpachlówkę 

do puszek. Wreszcie nowych, kupowanych 

u krakowskiego producenta. Potwornie 

brzydkich, cieknących, ale już nie z od-

zysku. Biznes się rozkręcał. Produkcja się-

gnęła 500-600 kg miesięcznie. Na rynku 

pojawiła się żywica NRD-owska, droższa, 

ale po dodaniu do tej polskiej, wydłużają-

ca czas przydatności szpachlówki do pół 

roku. Dystrybucje zaczęły przejmować 

sklepy, a pod naszym zakładem zaczęły się 

ustawiać kolejki.  

Jan Wołejszo wielokrotnie odbierał nagrody Fair Play. W 2015 roku został ambasadorem tej nagrody.

Receptury produktów firmy TROTON powstają 
w firmowym laboratorium.
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A przenosiny do Ząbrowa? 

- Było to w 1982 albo 1983 roku. Z remizy 

trafiliśmy do obory. Za to 20 m kw. zamie-

niliśmy na ok. 100 m! Ależ to się wydawała 

wielka przestrzeń! Do tego strych, który 

służył nam za magazyn. Poczułem, że mam 

wielką firmę (śmiech). Ileż ja wtedy miałem 

zacięcia, zapału, siły. Pamiętam jak strasz-

nie przeszkadzały mi niedziele bo mnie mo-

głem pracować. Nie uchodziło, a traciłem 

dzień. Pracowałem od świtu do późnego 

wieczora, ale byłem  dumny, że to wszyst-

ko coraz lepiej wychodzi, szpachlówka jest  

coraz lepsza. Wzorcem była ta zachodnia. 

W 1990 r. zobaczyłem  puszkę szpachlówki 

poznańskiego Novolu . Ależ ona była pięk-

na! Zrozumiałem, że powstała w Polsce. 

Wreszcie! Pojechałem do producenta tych 

puszek. Podpisałem umowę. Wreszcie bez 

zabiegania o względy, bez upokorzeń, mo-

głem kupować nowe puszki. 

A potem przyszła końcówka lat 80-tych…  

- …i reforma Balcerowicza. Żywica po-

drożała, cena skoczyła do tej zachodniej. 

W Kołobrzegu powstała hurtownia ze 

szpachlówką niemieckiej firmy Akemi. 

Pięknie opakowana, tańsza od mojej o 

5-10 procent. Pomyślałem, że to koniec. 

Nie ma już sensu. Wtedy zająłem się też 

produkcją kiosków z żywic poliestrowych. 

Dziwne, że zostali przy nas najwierniejsi 

klienci. Dziś myślę o nich raczej „nasi fani”, 

bo trudno mi  racjonalnie wytłumaczyć to 

ich przywiązanie. Wtedy nie miałem poję-

cia o cenach dumpingowych, a to właśnie 

dumping zastosowały zachodnie firmy 

chcąc zawojować polski rynek. Sprzedawali 

poniżej kosztów i faktycznie wiele firm 

podobnych do mojej upadło. Po roku czy 

dwóch ceny zachodnich marek skoczyły w 

górę. Były o 30-50 procent  droższe od 

moich. Nabraliśmy wiatru w żagle. Otwo-

rzyliśmy produkcję na Litwie, szło świetnie. 

Ruszyliśmy z pierwszym eksportem. Poja-

wiły się szkolenia w zachodnich firmach. W  

połowie lat 90-tych zatrudniłem pierwszą 

laborantkę, dziewczynę po studiach che-

micznych. Ja ją uczyłem praktyki, ona 

uzupełniała moją wiedzę teoretyczną. 

Kiedy zdecydował Pan o budowie nowego 

zakładu w Ząbrowie?  

- Właśnie wtedy. Żeby móc zdobyć ziemię 

musiałem kupić gospodarstwo rolne, na 

miejscu którego powstała firma. Ale mu-

siałem też wyrobić sobie papiery rolnika. 

Zbudowaliśmy zakład – 800 m kwadrato-

wych. Znowu byłem przerażony: „jak ja to 

wykorzystam? co tu będę robić?” 

Bał się Pan? Zdarzały się nieprzespane 

noce?

- Miałem taką zasadę, że nie pożycza-

łem pieniędzy. Nie byłem zadłużony w 

bankach. Ryzykowałem sam. Ale potem, 

przed 1999 r. postanowiłem jeszcze bar-

dziej powiększyć zakład, zbudować  sys-

tem zbiorników zewnętrznych itd. Wtedy 

banki były krwiożercze. Musiałem zastawić 

nie tylko źle wyceniony zakład, własny 

dom, ale i dom ojca. Wtedy faktycznie 

nie sypiałem dobrze. No bo wiedziałem, że 

gdyby cokolwiek się zdarzyło, my z żoną 

sobie poradzimy. Ale co miałbym powie-

dzieć ojcu? „Tato, wynieś się z domu bo w 

biznesie nie poszło”? 

Ale nic się nie wydarzyło, firma pięła się 

w górę eksportując na wschód, zachód, 

południe…

- Ale też nie było bajkowo. Zaliczyliśmy 

pierwszą wpadkę w Rosji – klient nie za-

płacił 50 tys. dolarów. Ktoś w Polsce też. 

Z końcem lat 90-tych wycofaliśmy się z 

produkcji na Litwie, bo pokonała nas tam-

tejsza korupcja i biurokracja. Ale faktycz-

nie firma rozwijała się świetnie. W latach 

1999-2001r. mieliśmy 50 – procentowy 

przyrost produkcji. Lata 2004-2005, to 

spokojniejszy czas, porządkowanie rynku 

polskiego i walka o eksport, duże kontrak-

ty. Potem bardzo lokalny problem, oskar-

żenie przez naszą sąsiadkę o to, że firma 

zanieczyszcza środowisko. Seria chyba 20 

agresywnych kontroli, atak lokalnej gazety. 

Dużo mnie to kosztowało, bardzo bolało, 

bo zaatakowano mnie od strony dla mnie 

świętej – przyrody. A dbanie o środowi-

sko, o nasze otoczenie, o Parsętę, to było 

i jest moje hobby, moja misja. Byliśmy już 

mocno zaangażowani w ekologię. Sadzili-

W procesie produkcji firma korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań.

W ramach Akcja Sprzątania Brzegów Parsęty pracownicy TROTONU wraz z mieszkańcami sprzątają 
brzegi najpiękniejszej rzeki w Polsce.
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śmy drzewa w okolicy, dbaliśmy o Parsętę 

nad którą znajduje się zakład. W naszym 

logo mamy wilka. Współpracowaliśmy już 

z ośrodkiem reintrodukcji wilka w Stobni-

cy, prowadzonym przez Akademię Rolni-

czą, współpracowaliśmy z Klubem Gaja, 

dokonując symbolicznej adopcji Parsęty 

przez specjalnie powołane Porozumienie 

dla Parsęty, jednoczące samorządy, ludzi 

biznesu, szkoły, organizacje społeczne, w 

dbałości o naszą piękną rzekę. Sprawę z 

sąsiadką oddaliśmy do sądu. Skończyła 

się naszą wygraną. A ja z satysfakcją 

przypominam sobie reakcję dendrologa z 

Poznania, który na naszą prośbę oceniał 

kondycję drzew w okolicy. Był zachwyco-

ny. Cała ta sprawa miała więc też i dobrą 

stronę. 

Dziś Pana firma zatrudnia blisko 170 osób 

i jest znana w wielu krajach świata.

- To prawda. Nawet gdy kontaktujemy 

się z egzotycznymi rynkami typu Chiny, 

Emiraty Arabskie, okazuje się, że wielkie 

korporacje już nas znają. Mam satysfakcję 

gdy widzę, że czasem nawet nas naśladu-

ją. Jesteśmy docenianymi partnerami. 

Czy nadal Pana firma produkuje głównie 

szpachlówkę? 

- Szpachlówka, podkłady i lakiery to na-

sza oś. Ale już parę lat temu zaczęliśmy 

myśleć o dywersyfikacji produkcji. Ok. 8 

lat temu zainteresowaliśmy się rynkiem 

żeglarskim. Przemysł jachtowy mocno się 

rozwija. Także w Polsce. Przybywa łódek, 

więc jakoś trzeba będzie je naprawiać. 

Zdecydowaliśmy się wejść w tę branżę. 

Zajęła się tym nasza pracownica, bardzo 

ambitna kobieta, dzięki której zwiększamy 

naszą obecność na tym rynku. Jesteśmy 

otwarci, umiemy słuchać. Na życzenie 

naszych klientów produkujemy też więc 

np. pasty polerskie i kosmetyki samocho-

dowe. 

Jak duża jest teraz Państwa produkcja? 

- Łatwiej będzie mi podać wynik finanso-

wy. Rocznie mamy ok. 75 mln zł obrotu. 

Czy Pana firma nadal odczuwa kryzys 

związany z wojną i zamknięciem rynków 

rosyjskich? 

- Zdecydowanie tak. Na konflikcie rosyjsko 

- europejskim straciła nie tylko Rosja. Tra-

ci cała Europa. 

Jaka przyszłość rysuje się więc przed 

Trotonem? 

- Patrząc w przyszłość  jestem wielkim 

optymistą. Patrzę na swoją załogę i wi-

dzę ludzi, którzy mają mnóstwo energii, 

wielki potencjał, są twórczy, chce się im 

podejmować nowe wyzwania, zdobywać 

nowe rynki. Mamy w Trotonie specyficzny 

sposób zarządzani, kierowania ludźmi. 

Sam nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale 

wprowadziłem demokratyczne zasady. 

Nowe pomysły dyskutujemy w większym 

gronie. Wygrywają najmocniejsze argu-

menty. Bywa, że sam daję się przekonać, 

odstępuję od pewnych planów, bo prze-

konuje mnie opinia zespołu, że może to 

nienajlepszy czas, że inne rozwiązanie 

może być korzystniejsze dla firmy. Moi 

pracownicy wiedzą, że nie muszą się mnie 

bać. Przychodzą ze swoimi pomysłami. 

Bywają świetne, innym razem kompletnie 

nietrafione, ale nie szkodzi. Ważne, że lu-

dzie myślą o przyszłości firmy, którą trak-

tują jak swoja własną.  Mam szczęście do 

ludzi i najfajniejszy zespół pod słońcem. 

Ci ludzie mnie inspirują, dodają energii. 

Gdyby nie oni, kto wie czy nie zrezygno-

wałbym już z prowadzenia firmy. Pewnie, 

że bywają zawirowania. Mieliśmy poważny 

kryzys gdy odszedł od nas dyrektor mar-

ketingu i kilka osób z nim związanych. 

Obawiałem się konsekwencji tej nagłej 

luki, ale załoga zmobilizowała się fanta-

stycznie i odnotowaliśmy potężny wzrost 

sprzedaży. Lubię tych ludzi. Utożsamiam 

się z tym miejscem. To zdecydowanie nie 

tylko zakład produkcyjny. Co ciekawe, do 

naszego zespołu dołączają obcokrajowcy. 

Mamy nawet dziewczynę z Brazylii, była 

Hinduska, Czech, jest Kirgiz, dziewczyna 

z Kazachstanu. Zrobiło się u nas między-

narodowo. 

Mówi się, że nieźle się też w Trotonie 

zarabia.

- Każdy ma szansę zajść wyżej, rozwijać 

się. Zawsze wychodziłem z założenia, 

że lepiej mieć mniejszy zespół dobrze 

wynagradzany, niż cały tłum źle opłaca-

nych, który czeka na godz. 15 żeby stąd 

pomknąć gdzieś dorabiać. 

Rozpamiętuje Pan niepowodzenia? 

- Nie ma co ronić łez nad błędami, które 

się kiedyś popełniło. Każdy ma jakieś na 

koncie. Ja też. Ważne, żeby się na nich 

uczyć i unikać w przyszłości. Gdybym 

kiedyś miał taką wiedzę jak dziś, zapew-

ne inaczej pokierowałbym firmą, pewnie  

Troton byłby już w innym miejscu, ale nie 

ma co rozwodzić się nam tym, czego już 

nie cofniemy.

Jaką powierzchnie zajmuje dziś firma? 

- To ponad 10 tys. m2 pod dachem na ob-

szarze blisko 50 tys. m2. Część produkcji, 

akryle, przenieśliśmy do naszego nowo-

czesnego zakładu w Gościnie. Przed nami 

budowa centrum szkoleniowego, które 

powstanie tu, w Ząbrowie. Zajmie ok. 700 

m kw., będzie supernowoczesne, z częścią 

do nauki teoretycznej i praktycznej, z ka-

biną do pracy itd. 

Proszę powiedzieć na koniec, kto wymyślił 

nazwę Troton?

- Ja (uśmiech). Wymyśliłem ją kiedyś sie-

dząc z kolegą przy piwie. Szukałem krót-

kiej, wpadającej w ucho nazwy, która nie 

byłaby dotąd wykorzystywana. Wydawało 

mi się, że Troton to nazwa jakiejś gwiazdy. 

Podobała mi się. I tak zostało. 

Dziękuję bardzo za rozmowę

Iwona Kalinowska

W firmie TROTON obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa.
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Proces przygotowywania powierzchni do lakierowania przed nało-

żeniem powłoki lakierniczej jest równie ważny, dla jakości uzyskanej 

powierzchni jak sam etap nakładania lakieru. Zakres wszystkich prac 

przygotowawczych poprzedzających naprawę lakierniczą uzależ-

niony jest od charakteru i skali występujących uszkodzeń. Niemniej 

zasady postępowania na tym etapie naprawy są takie same we 

wszystkich przypadkach. 

Jest to etap podstawowy w procesie napraw lakierniczych, lecz 

zarazem bardzo trudny, bez którego położenie elastycznej i trwałej 

powłoki lakierniczej jest praktycznie niemożliwe. Proces ten jest 

bardzo pracochłonny i wymaga znacznego czasu. W trakcie procesu 

przygotowywania elementów do nakładania lakieru równie ważne 

jest zarówno samo przygotowywanie elementu do lakierowania, jak 

również i otoczenia, w którym proces ten jest prowadzony. 

Środowisko, w którym proces ten jest realizowany ma także ogrom-

ny wpływ na końcowy wygląd powłoki. Bardzo istotne jest ograni-

czenie ilości unoszącego się pyłu i kurzu, co zmniejsza prawdopodo-

bieństwo uszkodzenia niewyschniętej warstwy lakieru. 

W celu uniknięcia jak największej ilości zanieczyszczeń, należy 

przeprowadzać częste przemywania elementów przeznaczonych 

do lakierowania. Pierwszy etap mycia w celu usunięcia trudnych za-

nieczyszczeń należy przeprowadzić z użyciem wody z detergentem. 

W późniejszych etapach stosuje się rozpuszczalnik (np. benzynę 

ekstrakcyjną) w celu usunięcia tłustych zanieczyszczeń. Istotne jest 

również przedmuchiwanie elementów przygotowanych do lakiero-

wania sprężonym powietrzem w celu usunięcia pyłu. 

Równie istotne w trakcie prac przygotowawczych w procesie na-

kładania lakieru na elementy nadwozia pojazdów samochodowych 

jest zapewnienie odpowiedniego procesu szpachlowania. Dzięki 

temu etapowi możliwe jest wypełnienie wszelkich nierówności oraz 

odtworzenie utraconych kształtów. Proces ten należy realizować 

etapami, poprzez nakładanie warstw po około 2-3 mm, dobierając 

odpowiedni rodzaj szpachli i zapewniając właściwy proces schnięcia, 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

Równie istotnym etapem w całym procesie przygotowywania po-

wierzchni do lakierowania jest szlifowanie powierzchni. Zazwyczaj 

stosuje się w tym celu papier ścierny o gradacji 80-180, a do wykoń-

czenia 240-320. 

Ostatnim etapem przygotowań do właściwego lakierowania jest na-

łożenie lakieru podkładowego. Zwykle wykonuje się w tym celu dwie 

cienkie warstwy, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu schnięcia 

pomiędzy nimi. Po całkowitym wyschnięciu lakieru, konieczne jest 

jego przeszlifowanie z użyciem papieru ściernego o gradacji 800-

1000. 

Prace renowacyjne w lakiernic-

twie samochodowym wykony-

wane są w dwóch wariantach 

technologicznych. W pierw-

szym przypadku, suszenie 

nałożonych powłok lakieru od-

bywa się na wolnej przestrzeni. 

W drugim realizowane jest 

natomiast przy intensywnym 

suszeniu w podwyższonej temperaturze, wynoszącej około 80 0C. 

Obie metody lakierowania wymagają tego samego zakresu przygo-

towania powierzchni do malowania, tych samych sposobów nakła-

dania materiałów lakierniczych, lecz odmiennego przygotowania 

pojazdu do całego procesu technologicznego. 

Przy suszeniu powłoki lakierniczej w podwyższonej temperaturze 

konieczne jest usunięcie z pojazdu:

-  akumulatora,

-  zbiornika paliwa,

-  wszelkich elementów wykonanych z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych, stanowiących wyposażenie wnętrza pojazdu. 

Ważnym elementem w procesie przygotowywania pojazdu do na-

prawy lakierniczej jest dogodny dostęp do samego miejsca naprawy, 

jak również i stref nadwozia bezpośrednio z nimi sąsiadujących. W 

tym celu przeprowadza się demontaż wszystkich usytuowanych 

przy miejscu naprawy elementów wyposażenia niepodlegających 

malowaniu (zderzaków, uszczelek, szyb, listew ozdobnych, osłon 

wywietrzników, lamp, zamków, klamek itp.). Demontażu muszą być 

poddane również elementy i części nadwozia przeznaczone w części 

lub całości do naprawy lakierniczej, które nie są trwale, na stałe (na 

sztywno) połączone z kadłubem pojazdu (drzwi, klapa silnika, czy 

bagażnika, spojlery, osłony reflektorów, lusterka boczne itp.). 

W przypadku napraw lakierniczych, w których cała powłoka lakierni-

cza ma być nakładana na nowo (czyli przy zmianie koloru) nieunik-

niony jest całkowity demontaż pojazdu (łącznie z wyposażeniem 

wewnętrznym, wszelkimi mechanizmami oraz instalacją elektryczną) 

w celu dokonania naniesienia pokrywy lakierniczej całkowicie pokry-

wającej pierwotny lakier (fabryczny). 

Przy przeprowadzaniu czę-

ściowych napraw lakierniczych 

nadwozia pojazdu po zapew-

nieniu pełnego dostępu do 

obsługiwanej strefy nadwozia 

pojazdu konieczne jest szczel-

ne pokrycie wszystkich pozo-

stałych części pojazdów (wnęk 

błotników, szczelin wokół klap, 

Prace przygotowawcze 
w lakiernictwie

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

W zależności od stanu podłoża i ro-
dzaju uszkodzeń powłoki konieczne 
jest szpachlowanie.

Do pokrywania elementów nadwozia 
nie przeznaczonych do lakierowania 
stosowane są folie i taśmy samo-
przylepne.

Do pokrywania elementów nadwozia nie przeznaczonych do lakierowania 
stosowane są specjalne arkusze papieru.

strefa lakiernika
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osłon i drzwi oraz kół itp.) przede wszystkim w celu zachowania 

sterylności procesu nanoszenia powłoki lakierniczej, jak również i 

zabezpieczenia elementów niepokrywanych przed przypadkowym 

naniesieniem na nie lakieru. 

Zwykle do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju folie i 

samoprzylepne taśmy malarskie, do przyklejania foli oraz ewentual-

nego przykrycia drobnych elementów. Rzadziej stosowany jest rów-

nież papier, lecz jest to rozwiązanie mniej praktyczne, ze względu 

na możliwość przesiąkania substancji płynnych lakieru. Następnym 

bardzo ważnym etapem prac przygotowawczych przed wykonaniem 

pokrycia lakierem nadwozi jest odpowiednio staranne przygotowa-

nie powierzchni, od której w znacznej mierze zależy końcowy efekt 

naprawy lakierniczej oraz uzyskanie trwałych powłok ochronnych.

Prace przygotowawcze podłoża uzależnione są od stanu powłoki 

i materiału pokrytego nią elementu. Materiał podłoża decyduje o 

doborze właściwego systemu szlifowania, gruntowania i nanoszenia 

podkładu, czy kolejnych czynności wykonywanych przed właściwym 

procesem lakierowania. Jeśli stara powłoka lakiernicza łuszczy się, 

jest porowata lub pokryta pęcherzami konieczne jest jej całkowite 

usunięcie do czystego podłoża. Realizowane jest to poprzez szlifo-

wanie powierzchni na sucho gruboziarnistym papierem ściernym 

przy użyciu szlifierki oscylacyjnej lub ręcznie na klockach szlifierskich 

pokrytych warstwą filcu lub gumy. 

Praktyczniejszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest stosowanie 

zabiegów termicznych i chemicznych. Te metody wykorzystywane 

mogą być jedynie przy podłożach wykonanych z blachy stalowej lub 

ocynkowanej. W przypadku zabiegów termicznych proces polega na 

rozmiękczaniu powłoki strumieniem gorącego powietrza z opalarki i 

usunięcia jej szpachelką lub szczotką drucianą. Przy chemicznych spo-

sobach rozmiękczania powłok wykorzystywany jest preparat ługujący, 

nakładany na powłokę od kilku do kilkunastu godzin wcześniej. 

Przy elementach wykonanych z blach stalowych stosowane jest 

również w praktyce piaskowanie. Nie można jednak tej metody sto-

sować w przypadku blach cynkowanych, ponieważ wraz ze starą po-

włoką lakierniczą usuwa się również ochronną warstwę galwaniczną. 

Proces przygotowania powierzchni może być realizowany wyłącznie 

w oddzielnych, dobrze izolowanych pomieszczeniach w celu zabez-

pieczenia nowej powłoki lakierniczej przed późniejszym zapyleniem 

w trakcie nanoszenia. 

Jakiekolwiek ślady korozji i wgnieceń widoczne na etapie przygo-

towywania powierzchni muszą zostać bezwzględnie usunięte. Po 

usunięciu starej powłoki lakierniczej konieczne jest również odrdze-

wienie podłoża, z użyciem szczotek rotacyjnych lub piaskowanie po-

wierzchni. W przypadku miejsc zniszczonych przez korozję koniecz-

na jest ich naprawa blacharska, polegająca na całkowitej wymianie 

uszkodzonego fragmentu blachy. 

Podobnie należy postępować w trakcie prac przygotowawczych 

z drobnymi wgnieceniami fragmentów nadwozia. Pokrywanie ich 

szpachlówką nie może zastępować naprawy blacharskiej, polegającej 

na likwidacji odkształcenia. Szpachlówka ma na celu jedynie pokrycie 

(zamaskowanie) optycznych niedoskonałości tego procesu. W przy-

padku, gdy stara powłoka lakiernicza mocno przylega do nadwozia, 

nie ma konieczności jej usuwania. W takiej sytuacji w zupełności wy-

starczy staranne oszlifowanie dla zapewnienia dobrej przyczepności 

nowej warstwy nakładanego lakieru. 

Szlifowanie powierzchni powinno być wykonywane przy doborze 

odpowiedniej ziarnistości materiału ściernego i właściwych parame-

trach pracy narzędzia szlifierskiego (przy obróbce mechanicznej). 

Następnym etapem w procesie przygotowywania powierzchni przed 

lakierowaniem jest jej odtłuszczenie przy użyciu odpowiednich roz-

puszczalników. Po dokonaniu odtłuszczenia realizowany jest proces 

gruntowania, przeprowadzany najczęściej metodą natryskową. Na-

kładana w ten sposób warstwa może być cieńsza. Przy innych me-

todach nanoszenia warstwa powinna być grubsza, w celu wykonania 

ewentualnego zapasu do późniejszego procesu szlifowania. 

Natryskowo nanosi się również wypełniacze, a następnie szlifuje 

się je na mokro. Przy większych nierównościach podłoża istnieje 

konieczność nałożenia szpachlówki. Nakłada się ją na zagłębienia 

podłoża lub ubytki powłoki lakierniczej narzędziami ręcznymi lub 

metodą natryskową. 

W przypadku znacznych ubytków lub wgłębień zalecane są ela-

styczne, dwuskładnikowe szpachlówki wypełniające. Natomiast w 

miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powinno stoso-

wać się szpachlówkę z domieszką włókna szklanego. Bez względu na 

stosowaną metodę nakładania szpachlówki powinna wypełnić ubytki 

z pewnym nadmiarem, w celu zapewnienia możliwości dokładnego 

wygładzenia jej powierzchni przed szlifowaniem. Powierzchnie po-

kryte szpachlówką muszą się łączyć w sposób płynny z sąsiednimi 

obszarami powłoki lakierniczej, odtwarzając dokładnie pierwotny 

kształt elementu.

Po ostatecznym szlifowaniu, wyrównaniu i odpyleniu szlifowanej 

powierzchni pokrywa się ją warstwą rozcieńczonego lakieru renowa-

cyjnego. Dzięki temu ujawniają się ewentualne miejsca wymagające 

jeszcze poprawek przed właściwym procesem lakierowania. 
W zależności od stanu podłoża i rodzaju uszkodzeń powłoki konieczne jest 
szpachlowanie i szlifowanie powierzchni.

Jednym z etapów prac przygotowawczych jest demontaż elementów 
przeznaczonych do lakierowania.
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Zacznijmy jednak od warunków magazyno-

wania i przewożenia, bo te są ważne jeszcze 

przed samym lakierowaniem. Transport i 

przechowywanie lakierów powinno odby-

wać się w temperaturach powyżej 5 st. C. 

Farby przechowywane w niższej tempera-

turze tracą swoje parametry i nie nadają 

się do użycia. O ile w magazynie kontrola 

temperatury jest łatwa to jaka pewność, że 

lakier który zamówiliśmy w trakcie transpor-

tu nie utarci swych właściwości? Każdy pro-

ducent rozwiązuje to we własnym zakresie. 

Lakiery Aqua2G marki Profix, dla przykładu 

wyposażone są na czas transportu w spe-

cjalne znaczniki. Pokazują one czy w trakcie 

transportu ich temperatura nie spadła po-

niżej 5 st. C. Jeśli tak się stanie znacznik na 

stałe zmienia barwę. To informacja dla od-

biorcy czy przewoźnik dotrzymał warunków 

w trakcie przewozu. Sam znacznik to jedna 

sprawa druga to sposób zabezpieczenia 

ładunku, który w wielu przypadkach może 

ustrzec lakier przed zimnem.  

Cały proces przygotowawczy elementów 

samochodu do lakierowania w warunkach 

letnich, jesiennych czy zimowych odbywa 

się na takich samych zasadach. W większości 

stosujemy materiały tradycyjne takie jak: 

szpachle poliestrowe, grunty reaktywne i 

epoksydowe czy podkłady akrylowe, speł-

niające wymagania norm niskiej emisji VOC. 

W warunkach zimowych elementy na-

prawiane powinny być najpierw ogrzane 

do temperatury panującej w warsztacie. 

Możemy również częściej wykorzystywać 

promienniki IR w celu przyspieszenia pracy i 

wyeliminowania wpływu wyższej wilgotności 

powietrza na przygotowywane podłoże. 

W trakcie samego procesu lakierowania w 

warunkach zimowych podstawowe para-
metry o prawidłowość których powinniśmy 

zadbać to temperatura, wilgotność i odpo-

wiednia wentylacja.

Temperatura w pomieszczeniu powinna być 

utrzymana w zakresie 20 do 25 st. C. Mowa 

tutaj o wartości rzeczywistej, a nie usta-

wieniach na panelu sterowania. Wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać 70%. 

Pomieszczenie w którym odbywa się lakie-

rowanie musi posiadać czynną wentylację.

Do suszenia warstw lakierów wodnych 

korzystamy z różnych sposobów. Może 

to być dysza powietrzna (np. Venturi) 

pojedyncza lub zestawie kilku - kilkunastu 

dysz do suszenia, nawet całego pojazdu. 

Przy lakierowaniu miejscowym najprostsze 

rozwiązanie to skorzystanie z suszarki do 

włosów, oczywiście tylko w momencie gdy 

nie dysponujemy odpowiednim sprzętem. 

Spotykamy też systemy podgrzewające 

powietrze doprowadzane do pistoletu la-

kierniczego. 

Aplikacja lakieru bezbarwnego przebiega w 

identyczny sposób niezależnie od rodzaju 

użytego lakieru bazowego.

Podsumowując, lakierowanie w zimie wy-

maga takich samych środków ostrożności 

niezależnie od tego czy korzystamy z 

lakierów wodorozcieńczalnych czy konwen-

cjonalnych.

Lakierowanie „wodą” w zimie

Już na samą myśl niektórym mrozi krew w żyłach, ale zupełnie niepotrzebnie. Lakiery wodorozcieńczalne wy-
magają szczególnej uwagi w okresie zimowym jeśli chodzi o ich przechowywanie i transport, sposób aplikacji 
jest jednak taki sam jak w sezonie letnim.

Marek Lemiszewski
Technik lakiernictwa

Centrum Szkoleniowe Multichem Sp. z o.o.

strefa lakiernika



str. 12   www.lakiernik.com.pl str. 13   www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika

Pokrycia lakiernicze nadwozi pojazdów samochodowych zabezpie-

czają przede wszystkim wszystkie metalowe elementy nadwozia 

przed czynnikami atmosferycznymi, spełniając jednocześnie funkcje 

dekoracyjne. Niestety w trakcie eksploatacji powłoki lakiernicze ule-

gają uszkodzeniu, zwłaszcza w wyniku destrukcyjnego oddziaływania 

zjawisk fizycznych i chemicznych (promieni słonecznych, wilgotności 

powietrza i zmian temperatury), ale również i z powodu uszkodzeń 

mechanicznych (otarć i zadrapnięć lakieru). 

W technologii lakiernictwa samochodowego wyróżnić można dwa 

niezależne procesy:

 produkcyjny – realizowany na linii produkcyjnej,

 renowacyjny – wykonywany w warsztacie (lakierni samochodo-

wej).

Lakiernictwo renowacyjne, obejmujące cały szereg procesów ma-

jących na celu odtworzenie powłoki lakierniczej na pojeździe lub 

wytworzenie pełnej nowej 

powłoki na elementach wy-

mienianych w trakcie naprawy 

samochodu wykonywane jest 

w zupełnie innych warunkach 

niż na etapie produkcyjnym, 

przy użyciu innych produktów 

i z wykorzystaniem innego wy-

posażenia. Pomimo istotnych 

różnic w obu tych procesach 

technologicznych wytworzo-

na powłoka lakiernicza przy 

współczesnych procesach 

technologicznych stosowanych 

w warunkach warsztatów la-

kierniczych nie ma gorszych 

parametrów jakościowych niż 

ta wykonywana w warunkach 

fabrycznych. 

Odpowiednio nałożona powłoka renowacyjna, wykonywana z warstw 

podkładu gruntującego, wypełniającego oraz lakieru nawierzchnio-

wego gwarantuje nadanie jej identycznych parametrów, jak w przy-

padku oryginalnej, tzn. fabrycznej powłoki w zakresie zabezpieczenia 

antykorozyjnego, grubości, twardości oraz ścieralności. Różnice 

pomiędzy lakierowaniem renowacyjnym, a fabrycznym polegają na 

zastosowaniu innych metod i materiałów lakierniczych. Materiały 

stosowane w lakiernictwie renowacyjnym pozwalają uzyskać te 

same parametry jakościowe i estetyczne, co w przypadku lakieru 

produkcyjnego, lecz różnią się składem chemicznym i charakteryzują 

się innymi czasami i temperaturami schnięcia. 

Na cały proces lakierowania renowacyjnego składa się wiele ko-

lejnych etapów technologicznych, do których zalicza się: mycie i 

odtłuszczanie, szlifowanie, gruntowanie, szpachlowanie, nakładanie 

podkładów, lakierowanie nawierzchniowe oraz polerowanie wykoń-

czeniowe. Dzięki odpowiednim technologiom produkcyjnym lakierów 

Lakiernictwo renowacyjne 
nadwozi pojazdów samochodowych

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Podstawą w poprawnym nanoszeniu 
lakieru jest odpowiednie prowadze-
nie pistoletu lakierniczego.

W trakcie prac przygotowawczych 
konieczne jest szlifowanie po-
wierzchni elementów nadwozia.
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oraz stosowanym metodom nakładania lakieru, we współcześnie 

produkowanych pojazdach samochodowych, renowacyjnej naprawie 

lakierniczej poddawane mogą być elementy wykonane z różnych 

materiałów (blachy, zarówno stalowej, jak również i ocynkowanej, 

aluminium, a także tworzyw sztucznych).  Dla każdego z tych rodza-

jów podłoża stosowane muszą być różne produkty lakiernicze oraz 

sposoby przygotowania powierzchni. 

W praktyce warsztatowej w lakiernictwie renowacyjnym wyróżnić 

można kilka zakresów napraw lakierniczych, uzależnionych od cha-

rakteru i rozmiarów uszkodzeń powłoki:

 zaprawkową – mającą na celu wypełnienie drobnych ubytków 

wierzchnich warstw powłoki,

 częściową – polegającą na pokryciu wyłącznie uszkodzonych 

fragmentów nadwozia do najbliższych granic optycznych jego 

zewnętrznej struktury,

 normalną – obejmującą malowanie z zewnątrz całego nadwozia, 

bez konieczności usunięcia pewnie przylegającej poprzedniej 

powłoki wraz z gruntową naprawą uszkodzonych fragmentów,

 całkowitą – polegającą na usunięciu starej powłoki, aż do podłoża 

i ponownym naniesieniu wszystkich nowych powłok.

Niezmiernie istotną kwestią przy wykonywaniu czynności związa-

nych z lakierowaniem renowacyjnym jest odpowiedni dobór sto-

sowanych w procesie materiałów lakierniczych. Sprowadza się to 

do zachowania chemicznej zgodności wszystkich warstw (starych i 

nowych) tworzących odnowioną powłokę. Zwykle dane o zastosowa-

nych w odpowiednich modelach pojazdów materiałach lakierniczych 

udostępniane są przez ich producentów. Jeśli w praktyce występuje 

problem z dostępem do tego typu informacji lub powłoka lakiernicza 

przewidziana do renowacji nie jest powłoką fabryczną, stosuje się 

identyfikację jej składu chemicznego przy wykorzystywaniu jednej z 

dostępnych metod. 

W lakiernictwie renowacyjnym wykonywana powłoka składa się z 

warstw:

 podkładu,

 wypełniacza,

 lakieru nawierzchniowego.

Farba podkładowa (gruntująca) to stykająca się bezpośrednio z 

podłożem warstwa powłoki, zapewniająca odpowiednią przyczep-

ność całej powłoki do podłoża i chroni podłoże przed korozją. W 

praktyce wykorzystywane są dwa rodzaje podkładów:

 reagujące (aktywne) – do podłoży stalowych lub cynkowych,

 przyczepne – do malowania tworzyw sztucznych.

Następną warstwą powłoki lakierniczej jest wypełniacz, którego za-

daniem jest wyrównanie drobnych nierówności powierzchni. Stoso-

wane są w lakiernictwie renowacyjnym dwa rodzaje wypełniaczy:

 zwykłe – wymagające podkładu,

 podkładowe.

Pokrywanie wypełniaczem można przeprowadzić metodami:

 „mokrym na mokre”,

 warstwa po warstwie po uprzednim oszlifowaniu.

Końcową warstwą powłoki lakierniczej jest lakier nawierzchniowy. W 

przypadku lakierowania jednowarstwowego (standardowego) jest 

on ostatnią warstwą powłoki. Przy lakierach wielowarstwowych, 

poza lakierem bazowym, nanoszone mogą być również warstwy 

wprowadzające specjalne efekty wizualne (np. metalizujące) oraz 

zewnętrzna warstwa ochronna z twardego lakieru bezbarwnego. 

Bardzo zróżnicowana kolorystyka produkowanych pojazdów, po-

woduje coraz więcej problemów z ich wiernym odwzorowaniem w 

trakcie lakierowania renowacyjnego. Każdy kolor lakieru określany 

jest przez producenta pojazdu poprzez nazwę i specjalny kod li-

terowo-cyfrowy, umieszczany w ustalonych miejscach pojazdów. 

Ponadto każdy kolor posiadać musi odpowiedni odcień. W związku z 

tym, że barwa lakieru zmienia się z upływem czasu, producenci lakie-

rów samochodowych sporządzają również kolejne próbki, nazywane 

„niuansami”, opisywane w formie poprawek do koloru pierwotnego, 

jako np. warianty ciemniejsze, jaśniejsze, mniej lub bardziej nasycone. 

Dzięki temu powstają katalogi dostępnych odcieni i odpowiadających 

im receptur, które udostępniane są obecnie w większości przypad-

ków w postaci zapisów w formie elektronicznej lub uniwersalnych 

wzorników kolorów, uporządkowanych chromatycznie. Do każdego 

z wzorników opracowana jest procedura przygotowania, ze składni-

ków oferowanych przez danego producenta. 

Istotnym etapem w procesie lakiernictwa renowacyjnego są prace 

przygotowawcze. Rozpoczyna się je od dokładnego umycia, zarówno 

nadwozia, jak i podwozia. Przy stosowaniu metody suszenia nakłada-

nych powłok lakierniczych w podwyższonej temperaturze, konieczne 

jest usunięcie z pojazdu akumulatora, zbiornika paliwa oraz wszelkich 

elementów wykonanych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. 

Konieczne jest również zdemontowanie wszystkich usytuowanych 

przy miejscu naprawy elementów wyposażenia, niepodlegających 

malowaniu (zderzaków, uszczelek szyb, listew ozdobnych, osłon wen-

tylatorów, lamp, zamków, klamek itp.). Demontażowi powinny być 

poddane również te elementy i części nadwozia, które przeznaczone 

są w części lub całości do naprawy lakierniczej, a nie są trwale i na sta-
Bardzo istotne w lakiernictwie renowacyjnym jest właściwe przygotowa-
niu materiału lakierniczego.

W lakierniczych pracach renowacyjnych we wspólczesnych pojazdach 
ważnym etapem procesu jest lakierowanie.
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łe (na sztywno) połączone z kadłubem pojazdu (drzwi, klapa silnika, 

czy bagażnika, spojlery, osłony reflektorów, lusterka boczne itp.).

Przy lakierniczych naprawach częściowych pojazdu konieczne jest 

szczelne zakrycie wszystkich pozostałych części pojazdu (wnęk 

błotników, szczelin wokół klap, osłon i drzwi, koła itp.) w celu za-

bezpieczenia elementów niepokrywanych przed przypadkowym 

naniesieniem lakieru. Lakiernictwo renowacyjne całego nadwozia 

wymaga przeprowadzenia całkowitego demontażu pojazdu wraz z 

wyposażeniem wewnętrznym, wszelkimi mechanizmami oraz insta-

lacją elektryczną. 

Przed pokryciem elementów nadwozia lakierem konieczne jest od-

powiednie przygotowanie powierzchni. Zakres tych prac uzależniony 

jest od dotychczasowego stanu powłoki i materiału pokrytego nią 

elementu. Przed właściwym procesem lakierowania należy prze-

prowadzić czynności: szlifowania, szpachlowania, gruntowania i 

nanoszenia podkładu.

W lakiernictwie renowacyjnym, przy nanoszeniu powłoki, stosowane 

są natryskowe metody aplikacji. Nanoszenie lakieru realizowane jest 

z użyciem pneumatycznych pistoletów lakierniczych, zasilanych z in-

stalacji o ciśnieniu 3-4,5 bar, działających na zasadzie współosiowego 

przepływu sprężonego powietrza i materiału lakierniczego w głowicy 

rozpylającej. 

W praktyce stosowane są pistolety lakiernicze:

 wysokociśnieniowe – tradycyjne, o wartości ciśnienia powietrza 

rozpylającego, zbliżonej do wartości wejściowej z instalacji,

 niskociśnieniowe – HVLP, o wartości ciśnienia rzędu 0,6-0,7 bar. 

Kształt przekroju natryskiwanego strumienia jest regulowany i jest 

zmieniany w zależności od ukształtowania i rozmiarów pokrywanych 

elementów nadwozia. Przy malowaniu płaskich, dużych powierzchni 

wskazany jest strumień silnie spłaszczony o dużej szerokości. Kołowy 

strumień zalecany jest natomiast przy niewielkich powierzchniach o 

skomplikowanych kształtach. Zalecana odległość pistoletu od malo-

wanej powierzchni wynosi około 20 cm. Strumień lakieru powinien 

być prostopadły do powierzchni malowanego elementu. Malowanie 

należy prowadzić równoległymi pasami, obejmującymi połowę sze-

rokości poprzedniej powierzchni. Szybkość przesuwania pistoletu w 

trakcie nanoszenia powłok, zagwarantować musi zachodzenie wy-

konywanych uprzednio pasów lakieru, dlatego też przy pokrywaniu 

dużych powierzchni należy je dzielić na mniejsze, osobno pokrywane 

płaszczyzny. 

Lakierowanie rozpoczynać należy od trudno dostępnych miejsc, pro-

wadząc pistolet ukośnie, wzdłuż zewnętrznego obwodu, w celu ich 

dokładnego pokrycia. Następnie pokrywa się pozostałą powierzchnię 

w dwóch, trzech kolejnych przejściach. Pokrycie wewnętrznych kra-

wędzi i narożników należy wykonywać, prowadząc pistolet wzdłuż 

krawędzi dwu lub trzykrotnie. Malowanie nadwozia prowadzone 

powinno być zgodnie z kierunkiem osadzania się mgły (od góry do 

dołu) oraz w tą samą stronę, w którą płynie powietrze owiewające 

pokrywany pojazd. Równocześnie należy zapewnić ciągłość tworzo-

nej powłoki oraz właściwy, następujący w odpowiednim czasie ruch 

powrotny na miejsce już pokryte, w celu nałożenia kolejnej warstwy 

lakieru.

Malowanie nadwozia rozpoczynać należy od dachu, dzieląc go na po-

łowę, wyznaczoną przez wzdłużną oś symetrii. Po pokryciu połowy 

stosuje się zwykle przejście na bezpośrednio z nią sąsiadujące, górne, 

pionowe fragmenty nadwozia, a następnie maluje się drugą połowę 

dachu nadwozia i pozostałe elementy. 

W przypadku częściowych napraw lakierniczych nadwozi pojazdów 

samochodowych istotnym problemem jest uzyskanie optycznej 

zgodności odcieni lakierów nakładanych w trakcie napraw z powło-

kami fabrycznymi. Rozwiązaniem tego problemu jest tzw. technika 

cieniowania, czyli tworzenia stref przejściowych pomiędzy starym 

i nowym pokryciem. Po naprawie strefy uszkodzeń położonej na 

znacznej powierzchni, należy ją wyszlifować, a pas wokół niej zma-

towić. Dalej nanoszone są kolejne warstwy lakieru, wychodząc coraz 

szerzej poza granicę obszaru szlifowanego, aż do chwili całkowitego 

pokrycia strefy zmatowionej. W końcowym etapie całą powierzchnię 

pokrywa się warstwą rozrzedzonego lakieru bazowego. Przy ma-

lowaniu uszkodzonych stref nadwozia znajdujących się na granicy 

elementów uszkodzonych z nieuszkodzonymi, konieczne jest cienio-

wanie powierzchni nieuszkodzonych w bliskim sąsiedztwie naprawia-

nej strefy z wyjątkiem sytuacji, w których różnica odcieni jest tak 

niewielka, że zanika przy optycznej szczelinie pomiędzy elementami. 

We współcześnie produkowanych pojazdach samochodowych znacz-

na część nadwozi wykonywana jest z elementów wytworzonych z 

tworzyw sztucznych, które są pokrywane lakierem w kolorystyce 

pozostałych metalowych elementów nadwozia. Przy lakierowaniu 

renowacyjnym tworzyw sztucznych istotnymi parametrami są: tzw. 

zwilżalność podłoża oraz elastyczność powłoki. Niedogodnością przy 

pokrywaniu lakierem elementów wykonanych z tworzyw sztucznych 

jest porowatość ich podłoża, dlatego też konieczne jest stosowanie 

odpowiednich podkładów wypełniających. W procesie lakiernictwa 

renowacyjnego tworzyw sztucznych, przy doborze materiałów 

lakierniczych należy uwzględnić rodzaj tworzywa użytego do jego 

produkcji. W związku z tym, przed przystąpieniem do prac lakier-

niczych i przygotowawczych należy dokonać właściwej identyfikacji 

tworzywa.

Niezmiernie ważnym etapem procesu lakierowania renowacyjnego 

jest suszenie powłoki lakierniczej. Przyspieszenie utwardzania się 

powłoki uzależnione jest od ilości dostarczonej z zewnątrz energii 

cieplnej. Dla większości stoso-

wanych obecnie lakierów opty-

malna temperatura suszenia 

lakieru wynosi 600C. Suszenie 

powłok realizowane może być 

w kabinie lakierniczej poprzez 

nadmuch ciepłego powietrza i 

z wykorzystaniem grzewczych 

urządzeń promiennikowych. 

Przy suszeniu powłok w podwyższo-
nej temperaturze konieczny jest de-
montaż między iinymi akumulatora.

W procesie lakiernictwa renowacyjnego konieczne jest zastosowanie 
kabiny lakierniczej
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Kwik Color - rozwiązanie do tymczasowej naprawy lakieru - to ko-

lejna propozycja Cromax, którą nasze warsztaty lakiernicze mogą 

zaoferować swoim klientom. Małe odpryski i zarysowania lakieru 

zdarzają się często, jednak właściciele samochodów nie mają czasu 

na ich natychmiastową naprawę. Kolor Kwik to proste i tymczaso-

we rozwiązanie, z którego właściciele samochodów mogą samo-

dzielnie skorzystać.

JAK TO DZIAŁA?
Podczas naprawy powłoki lakierowej, lakiernik aplikuje tę samą 

mieszankę - lakieru bazowego i lakieru bezbarwnego - na spe-

cjalnie zaprojektowaną, plastikową kartę Kwik Color. Karta Kwik 

Color jest przekazywana właścicielowi samochodu, gdy pojazd jest 

odbierany z warsztatu. Jeśli w późniejszym czasie lakier zostanie 

znów uszkodzony odpryskami lub zarysowaniami, właściciel sa-

mochodu może samodzielnie tymczasowo naprawić uszkodzenie 

postępując zgodnie z poniższymi, trzema krokami:

1. Na odwrocie karty wybiera się określony kształt lub nanosi kształt, 

który najlepiej pokrywa się z kształtem wady powłoki lakieru.

2. Następnie wycina się kształt z karty Kwik Color za pomocą zwy-

kłych nożyczek i odkleja polakierowaną warstwę.

3. W końcu, nakleja się wycięty kształt na wadę ostrożnie dociska-

jąc do karoserii i delikatnie pocierając.

W rezultacie otrzymuje się w prosty sposób dobrze wyglądającą 

tymczasową korektę uszkodzonego miejsca, w doskonale dopaso-

wanym kolorze, która zamaskuje uszkodzenie do czasu, gdy samo-

chód nie znajdzie się ponownie w warsztacie lakierniczym.

Zrób to sam, 
tymczasowa naprawa lakieru

Marcin Raczkowski, Doradca Techniczny marki Cromax mówi: „Od-

powiednie oświetlenie w warsztatach lakierniczych to ważny ele-

ment na każdym etapie procesu naprawy. Marka Cromax wspiera 

swoich klientów nie tylko w zakresie produktów lakierniczych, o 

czym świadczy wprowadzenie przez nas nowego narzędzia - dio-

dowego źródła światła ChromaLamp.”

Urządzenie ChromaLamp zostało zaprojektowa-

ne w celu stosowania podczas całego procesu 

renowacji. Może zostać użyte do wykrywania 

wad lakierniczych, porównywania próbek 

kolorów, weryfikacji pasowalności kolory-

stycznej, jak również określenia grubości 

ziarna. ChromaLamp pomoże również w 

odnalezieniu ewentualnych niedoskonałości 

powstałych podczas naprawy, jak np. ślady po 

polerowaniu. 

Wykorzystując diody LED ChromaLamp umożliwia 

odtworzenie dwóch typów oświetlenia: jedno ustawienie 

symuluje jasne światło dzienne, drugie imituje światło zachodzą-

cego słońca. Lampa jest bardzo przydatna podczas sprawdzania 

pasowalności kolorów. ChromaLamp ma trzy poziomy inten-

sywności oświetlenia, co sprawia, że może być stosowana do 

sprawdzania nawet najbledszych odcieni srebra, które w świetle 

dziennym mogą wydawać się jaśniejsze.

„ChromaLamp jest niezastąpionym narzędziem pracy w warszta-

cie lakierniczym. Długa żywotność baterii to prawdziwa korzyść 

dla firm realizujących wiele zleceń. Lampa działa bezprzewodo-

wo, co sprawia, że jest niezwykle łatwa w obsłudze, wygodna 

oraz bezpieczna w użyciu. Ponadto urządzenie jest bardzo lekkie 

- razem z baterią waży mniej niż 500g” – dodaje Marcin 

Raczkowski.

Więcej informacji dotyczących marki Cro-

max można uzyskać odwiedzając stronę 

www.cromax.pl

ChromaLamp rozświetla drogę 
– nowa lampa od marki Cromax

Marka Cromax® wprowadziła do sprzedaży ChromaLamp - źródło światła LED. Lampa stanowi niezbędne na-
rzędzie pracy w warsztatach lakierniczych, które pragną osiągać jeszcze lepsze efekty renowacji. 
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Z urządzenia ColorSpot od marki Spies 

Hecker można korzystać w trakcie całego 

procesu naprawy lakierniczej, zaczynając od 

dopasowania koloru, poprzez ocenę szkody 

aż po kontrolę świeżej warstwy lakieru w celu 

wykrycia ewentualnych wad czy niedocią-

gnięć. Tomasz Kazakidis, Doradca Techniczny 

marki Spies Hecker powiedział: „ColorSpot to 

niezbędne narzędzie pomagające lakiernikom 

w identyfikacji nawet najmniejszych różnic 

kolorystycznych oraz różnic w efektach.”

Trzy poziomy intensywności światła
Intensywność energooszczędnych diod LED 

można ustawić na jednym z trzech różnych 

poziomów. Pierwszy z nich umożliwia do-

kładne porównanie jasnych lakierów solido-

wych oraz lakierów z efektem. Drugi poziom 

intensywności oświetlenia jest odpowiedni 

dla średnich i jasnych lakierów z efektem. 

Dla ciemnych lakierów z efektem odpowiedni 

jest poziom trzeci, który pokaże nawet naj-

drobniejsze różnice kolorystyczne pomaga-

jąc dobrać odpowiednią recepturę. 

„Poza jasnym światłem dziennym, lampa 

może symulować nieco cieplejsze światło 

panujące popołudniu. Narzędzie ColorSpot 

pozwoli lakiernikom szybko i niezawodnie 

zidentyfikować różnice w kolorze” – przeko-

nuje Tomasz Kazakidis.

Długa żywotność baterii
Długa żywotność baterii pozwala na ko-

rzystanie z urządzenia przez długi czas bez 

konieczności ładowania. „Dzięki niewielkiemu 

zużyciu energii przez diody LED, z lampy 

można korzystać przez cały dzień. Jej mini-

malna waga i ergonomiczny kształt sprawiają, 

że lampa ColorSpot jest bardzo wygodna w 

użyciu. ColorSpot to niezbędne narzędzie 

każdego warsztatu” – dodaje Kazakidis. 

Urządzenie ColorSpot od marki Spies Hecker 

oferuje łatwiejszą oraz dokładniejszą iden-

tyfikację kolorów tym samym pomagając 

profesjonalnym lakiernikom w osiągnięciu 

jeszcze lepszych efektów ich pracy. 

O Spies Hecker
Spies Hecker, jedna z globalnych marek 

renowacyjnych systemów lakierniczych 

Axalta Coating Systems, tworzy optymalne 

i praktyczne rozwiązania, które nie tylko w 

znacznym stopniu ułatwiają pracę warsz-

tatów lakierniczych, ale również sprawiają, 

że staje się ona znacznie bardziej wydajna. 

Bazując na ponad 130 latach sukcesów, Spies 

Hecker przede wszystkim koncentruje się na 

swoich klientach. Wysokiej jakości systemy 

produktowe, zindywidualizowana obsługa i 

odpowiednio ukierunkowane szkolenia pod-

kreślają znaczenie relacji z klientami. Marka 

mająca swoją siedzibę w Kolonii, Niemcy, 

jest w czołówce światowych marek lakierów 

renowacyjnych, a jej produkty są dostępne w 

76 krajach na całym świecie.

Spies Hecker – po prostu bliżej!

Jeszcze lepsza identyfikacja kolorów 
z lampą ColorSpot od marki Spies Hecker

Oferta marki Spies Hecker wzbogaciła się o nowe diodowe źródło światła. Możliwość imitacji różnych warun-
ków oraz intensywności oświetlenia sprawia, że nawet niewielkie różnice kolorystyczne lakierów solidowych 
oraz tych z efektem są widoczne. 
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Spies Hecker wprowadził trzy nowe pig-

menty z efektem dla systemu Permahyd: 

drobnoziarnista niebieska perła, turkusowa 

perła oraz głęboka czerń. Pigmenty po-

zwolą na renowację kolorów specjalnych 

z rynku OEM.

Nowe lakiery z efektem oferowane przez 

producentów samochodów, jak np. nie-

bieski kolor Kona Blue czy czarny Shadow 

Black z bieżącej serii Forda, wymagają 

odpowiednich rozwiązań i specjalnych 

pigmentów, które umożliwią lakiernikom 

poprawną renowację. 

BLUE PEARL 
– NIEBIESKA PERŁA

Permahyd Mixing Colour WT 315 Extra 

Fine Blue Pearl zawiera niebieskie ziarno z 

transparentnym flopem. Przy renowacji ko-

loru Shadow Black wymagana jest zaledwie 

niewielka ilość tego pigmentu do uzyskania 

doskonałego efektu. W odpowiednim świe-

tle, na czarnym wykończeniu zobaczymy 

delikatny odcień koloru niebieskiego.

GREENISH BLUE 
– NIEBIESKI O ZIELONYM ODCIENIU

Turkusowa perła - Permahyd Mixing Colour 

WT 316 Turquoise Pearl zawiera wysoce 

nasycone turkusowe ziarno, które nadaje 

lakierom imponujący efekt. Niebieski kolor 

Kona Blue może zostać odtworzony po 

dodaniu tego pigmentu z efektem.

Oba pigmenty są dostępne w w ekono-

micznych i łatwych w użyciu opakowaniach 

o pojemności 250ml. Dietmar Wegener, 

Spies Hecker Colour Management Specia-

list powiedział: „Nowe pigmenty WT 315 

oraz WT 316 wymagają jedynie wstrząśnię-

cia przed użyciem.” 

Oba pigmenty mogą być stosowane z ba-

zami Permahyd Hi-TEC 480 oraz Permahyd 

280/285. – „Nowe produkty pozwolą la-

kiernikom osiągnąć pożądane nasycenie co 

pomoże w dokładnej i wydajnej renowacji 

lakierów specjalnych z sektora OEM” – do-

daje Wegener.

ULTRA DEEP BLACK 
- CZERŃ O SZCZEGÓLNEJ GŁĘBI

Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt w przy-

padku niektórych czarnych lakierów spe-

cjalnych z rynku OEM, Spies Hecker oferuje 

nowy czarny pigment Permahyd Mixing 

Colour 280 WB 809 Ultra Deep Black. 

Pigment został użyty w kolorze Forda 

- Shadow Black. Produkt jest dostępny w 

opakowaniach o pojemności 1 litra.

Receptury zawierające nowe pigmenty są 

już dostępne w oprogramowaniu kolory-

stycznym Phoenix. Dodatkowe informacje 

można znaleźć na stronie internetowej 

www.spieshecker.pl.

Nowe pigmenty Spies Hecker dla kolorów 
specjalnych z rynku OEM

Firma NOVOL wprowadza właśnie na rynek nową szpachlówkę wy-

kańczającą klasy premium SPECTRAL GLAZE. Jest to szpachlówka 

oparta na najnowszej generacji żywic o niższych lepkościach, które 

zapewniają doskonałą rozlewność pozwalając na uzyskanie bardzo 

gładkiej powierzchni. Dzięki nowoczesnym nanowypełniaczom jest 

idealnym wyborem przy szpachlowaniu wykańczającym w cien-

kich warstwach lub uzupełnianiu niewielkich ubytków, jeśli zależy 

nam na uzyskaniu jak najgładszego przejścia po szlifowaniu przy 

jednocześnie dobrej obróbce. GLAZE posiada wskaźnik schnięcia 

i stopnia wymieszania szpachlówki z utwardzaczem (MIXING INDI-

CATOR), dzięki któremu mamy pewność, że szpachlówka utwardzi 

się równomiernie. 

SPECTRAL GLAZE NOWA TECHNOLOGIA 
NA RYNKU POLSKIM

strefa lakiernika
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Utrzymujący się stale popyt na sprowadzane z zagranicy pojazdy 

samochodowe (zwłaszcza powypadkowe), odradzająca się pomału 

sprzedaż nowych samochodów oraz wzrastająca liczba poruszających 

się po drogach pojazdów i wynikająca z tego powodu ilość kolizji dro-

gowych powoduje popyt na tworzenie lakierni samochodowych i to 

zarówno nowych wyspecjalizowanych obiektów, jak również i tych o 

określonej działalności, stanowiącej uzupełnienie prac czysto mecha-

nicznych pod kątem świadczenia napraw szkód komunikacyjnych. W 

trakcie prowadzenia rozpoznania inwestycyjnego w zakresie tworze-

nia obiektu lakierniczego, działania należy rozpocząć od analizy cha-

rakteru lokalnego rynku i potencjalnego zapotrzebowania na usługi 

lakiernicze. Przyjmuje się, że w praktyce najczęściej zapotrzebowanie 

lakierni posiadającej cztery stanowiska do pracy przeznaczona jest do 

obsługi około 20-30 napraw lakierniczych w miesiącu. Budowa nowe-

go warsztatu lakierniczego od podstaw jest niestety najdroższą formą 

jego tworzenia. Daje jednak ona inwestorowi możliwość realizowania 

w całości własnej koncepcji funkcjonowania firmy, stopniowego jej 

rozwoju w przyszłości i rozszerzania zakresu świadczonych usług. 

Koszt stworzenia nowego obiektu lakierniczego obsługującego 

nadwozia pojazdów samochodowych jest znaczny. Przy założeniu, 

że inwestor dysponuje budynkiem i dokona zakupu używanej kabiny 

lakierniczej, koszt inwestycji zwróci się po około 2-4 latach. W przy-

padku konieczności budowy obiektu od podstaw inwestycja powinna 

się zwrócić w okresie 4-6 lat.

Inwestycję należy rozpocząć od nabycia działki budowlanej, na której 

obiekt lakierni ma powstać. Istotna jest zarówno jej wielkość, jak i jej 

lokalizacja. Właściwe rozlokowanie przestrzenne obiektu na działce 

konieczne jest nie tylko ze względu na zachowanie prawidłowości 

realizowanych procesów naprawczo-technologicznych, lecz również 

ze względów marketingowych. Konieczne jest wcześniejsze sprecy-

zowanie planów zagospodarowania terenu wokół obiektu, z uwzględ-

nieniem ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych oraz parkingu 

dla klientów. 

Po ustaleniu założeń dotyczących samego obiektu lakierni należy 

określić wymagania dotyczące jego lokalizacji i wynikających z niej 

konsekwencji. Przy doborze działki pod planowaną inwestycję lakierni 

należy brać pod uwagę:

  możliwość budowy i eksploatacji obiektu w sensie uzyskania zgo-

dy właściwego terytorialnie organu administracji państwowej oraz 

jego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  warunki wkomponowania w nią zaprojektowanego obiektu warsz-

tatowego, a równocześnie w nim ciągów komunikacyjnych i dróg 

wewnętrznych oraz miejsc parkingowych,

  uzbrojenie w media (wodę, energię, odprowadzenie ścieków itp.) 

niezbędne do funkcjonowania obiektu.

Przy inwestowaniu w nowo powstający obiekt lakierni samochodo-

wej warto pomimo posiadanej własnej wizji, wykorzystywać wiedzę, 

Czy warto inwestować 
w usługi lakiernicze?

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Wydajność lakierni uzależniona jest od ilości stanowisk roboczych.

strefa lakiernika
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umiejętności i doświadczenie kompetentnych projektantów. Pozwoli 

to w końcowym efekcie osiągnąć sukces ekonomiczny, techniczny i 

organizacyjny. Tworzenie obiektu lakierniczego powinno być poprze-

dzone analizą jego lokalizacji pod kątem zanieczyszczeń, czy hałasu, 

względem funkcjonujących już zabudowań, działek, czy innych posesji. 

Dokonać tego można poprzez sprawdzenie w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego. 

Przy tworzeniu obiektu lakierniczego od podstaw należy przewidzieć 

czas oczekiwania na różnego rodzaju decyzje urzędowe. Konieczne 

jest powiadomienie lokalnego urzędu gminy o zainicjowaniu nowej 

działalności. Również inwestycja budowlana wymaga odpowiedniej 

zgody. Niezbędne jest także złożenie odpowiednich zgłoszeń we 

właściwych instytucjach i urzędach, związanych z bezpieczeństwem i 

higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska. 

W zakresie ochrony środowiska, przy tworzeniu lakierni należy uzy-

skać tzw. decyzję środowiskową. Odpowiedni wniosek złożyć należy w 

wydziale ochrony środowiska lokalnego starostwa powiatowego. Kar-

ta informacyjna w tym zakresie zawiera informacje o planowanej dzia-

łalności: rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, powierzchni zaj-

mowanego obiektu oraz stosowanej technologii lakierniczej.  Zawarte 

muszą być w niej również informacje dotyczące przewidywanej ilości 

wykorzystywanej wody, materiałów, paliw i energii oraz rozwiązań 

chroniących środowisko naturalne. Kolejnym etapem przy sprawach 

administracyjnych jest uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 

oraz emisję gazów i pyłów do atmosfery. W składanym wniosku muszą 

się znajdować informacje o rodzajach materiałów, surowców, paliw i 

energii wykorzystywanych w zakładzie oraz przewidywana skala emisji 

gazów lub pyłów. 

Ostatnią niezbędną decyzją administracyjną jest zatwierdzenie pro-

gramu zagospodarowania odpadami. Program powinien zawierać listę 

wyszczególnionych rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych prze-

widzianych do wytwarzania oraz opis ich dalszego zagospodarowania 

z uwzględnieniem odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia. 

Niezbędne jest też wskazanie miejsca i sposobu magazynowania 

odpadów. Muszą być one przekazywane do unieszkodliwienia firmom 

posiadającym odpowiednie instalacje, umożliwiające ich neutralizację. 

Ponadto przepisy prawne nakładają na właścicieli lakierni obowiązek 

prowadzenia bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz ewiden-

cji ilości i rodzajów gazów i pyłów wprowadzanych do środowiska.

Warsztat lakierniczy jest obiektem specyficznym, w którym wyjątko-

we znaczenie ma właściwe jego zaprojektowanie, czyli rozmieszczenie 

pomieszczeń, doprowadzenie mediów oraz zorganizowanie pracy. 

Przy organizacji warsztatu lakierniczego należy bezwzględnie pamię-

tać o zapewnieniu wyposażenia obiektu w odpowiednie instalacje, 

urządzenia i ich osprzęt. 

Warsztat wykonujący usługi lakiernicze posiadać powinien następują-

ce pomieszczenia lub wydzielone z nich stanowiska:

  przyjęcia samochodu,

  rozbrajania samochodu połączone z magazynem części i elemen-

tów,

  przygotowania powierzchni,

 mieszalni lakierów,

 kabiny lakierniczej,

 montowania i kompletowania pojazdu,

  myjni,

 stanowiska wydawania pojazdu po wykonanej usłudze.

W przypadku projektowania warsztatu blacharsko-lakierniczego dla 

zapewnienia właściwej organizacji pracy zachowane muszą być od-

powiednie proporcje pomiędzy ilością i powierzchnią poszczególnych 

stanowisk. Konieczne jest określenie ilości pojazdów, które mają być 

objęte obsługą. Zapewnić należy przepustowość dla ustalonej liczby 

pojazdów. Najistotniejszym miejscem wyznaczającym przepustowość 

całego obiektu blacharsko-lakierniczego jest kabina lakiernicza, w któ-

rej w trakcie pojedynczej dziennej zmiany wykonać można pokrycie 

lakiernicze dla od 3 do 6 pojazdów. Jej wydajność zwiększyć można 

dodatkowo o 50 do 70% poprzez dołożenie do niej dodatkowej su-

Najistotniejszym ogniwem lakierni jest kabina lakiernicza.

Tworząc lakiernią należy zadbać o odpowieni obekt oraz infrastrukturę zewnętrzną.

strefa lakiernika
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szarni. Przy takim rozwiązaniu w kabinie lakierniczej odbywa się tylko 

proces lakierowania, natomiast etap suszenia przejmuje dodatkowo 

zorganizowana suszarnia.  

Wymiary wewnętrzne kabin lakierniczych mieszczą się w granicach 

4,5x7x3m, natomiast typowych suszarni 3,5x7,5x2,5m. Zakłada się, 

że liczba stanowisk przygotowania powierzchni przed lakierowaniem 

w całym obiekcie lakierni odpowiadać musi przepustowości i liczbie 

kabin lakierniczych w przypadku dużych obiektów lub samej tylko 

przepustowości kabin lakierniczych w przypadku małych i średnich 

obiektów. Każde pojedyncze stanowisko przygotowania powierzchni 

powinno mieć wymiary 5x7m. Kabina lakiernicza powinna spełniać 

szereg podstawowych cech:

  zapewnić właściwą prędkość przepływu powietrza (około 24000 

m3 na godzinę), 

 umożliwiać odpowiednie podgrzewanie powietrza w zakresie 

przyrostu temperatury, o co najmniej 300C,

 zagwarantować oświetlenie zapewniające kontrolowanie wyglądu 

lakierowanej powierzchni,

  zapewnić odpowiednie nadciśnienie (3-6 Pa),

  zagwarantować dopływ czystego powietrza poprzez zastosowa-

nie odpowiednich filtrów.

Warunkiem niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego funk-

cjonowania kabiny lakierniczej pracującej w trybie suszenia w cyklu 

zamkniętym jest dozowanie dopływu świeżego powietrza w ilości 

10% ogólnej objętości przepływającej przez komorę kabiny. Ma to 

na celu zabezpieczenie przed wytwarzaniem się mieszanki wybu-

chowej powstającej z rozpuszczalników uwalniających się z lakieru 

podczas suszenia. 

Niezmiernie ważnym miejscem w całym obiekcie lakierniczym poza 

samą kabiną lakierniczą jest stanowisko przygotowywania powierzch-

ni do lakierowania. W trakcie procesu przygotowywania powierzchni 

przeznaczonej do lakierowania powstaje mnóstwo kurzu, pyłu i mgły, 

dlatego też należy odizolować to stanowisko i wyposażyć je w system 

wyciągowo-nadmuchowy. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie w 

posadzce kanałów do zasysania zanieczyszczonego powietrza. Indy-

widualne stanowiska przygotowania powierzchni przeznaczonych do 

lakierowania muszą być, zatem wyposażone w instalacje sprężonego 

powietrza oraz system odsysania pyłów, które powstają przy szlifo-

waniu. Najczęściej są to rękawy odsysające podłączone do głównego 

systemu dla całego obiektu lub końcówki zakładane bezpośrednio 

do szlifierek używane w trakcie szlifowania z odprowadzeniem do 

odkurzaczy stanowiskowych. Do oddzielenia od siebie poszczególnych 

stanowisk używane są dodatkowo różnego rodzaju osłony w formie 

rękawów foliowych opuszczanych z góry, obejmujących całe stanowi-

ska lub foliowych kotar przesuwanych na podwieszonych pod sufitem 

prowadnicach szynowych. Stanowisko przygotowania powierzchni 

powinno być wyposażone również w promienniki podczerwieni, ze 

względu na fakt konieczności skrócenia czasu suszenia warstw mię-

dzy lakierniczych (gruntów, podkładów i warstw nawierzchniowych) 

związanego z wydajnością pracy lakierni. Dzięki ich zastosowaniu czas 

schnięcia gruntów skraca się do 6-8 minut, podkładu do 10-15 minut, 

a warstw powierzchniowych do 15-15 minut.

Kolejnym ważnym pomieszczeniem w obiekcie lakierni samochodowej 

jest pomieszczenie do przygotowywania farb i lakierów wraz z mie-

szalnią lakierów. Zwykle pomieszczenie to pełni jednocześnie funkcję 

magazynu produktów lakierniczych, wyposażenia i sprzętu lakiernicze-

go, a także znajduje się w nim myjka pistoletów lakierniczych.  

strefa lakiernika
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Axalta Coating Systems, wiodący globalny 

dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, 

wydał swój Globalny Raport Popularności 

Kolorów Samochodów 2015 (Global Au-

tomotive 2015 Color Popularity Report), z 

którego dowiadujemy się, że biel nadal zy-

skuje na popularności utrzymując pierwszą 

pozycję w rankingach na całym świecie. Od 

roku 2011, w którym biel wyprzedziła ko-

lor srebrny, biały wciąż zyskuje na popular-

ności wśród wszystkich typów pojazdów. 

“Od 1953 roku raporty firmy Axalta do-

tyczące popularności kolorystycznej lakie-

rów samochodowych, stawały się coraz 

ważniejszym narzędziem we współpracy 

z producentami samochodowymi. Raport 

przewiduje preferencje klientów dotyczące 

kolorów karoserii w nadchodzących latach” 

- mówi Nancy Lockhart, Colour Marketing 

Manager firmy Axalta w Ameryce Północnej. 

“Po raz piąty biel okazała się najbardziej 

popularnym kolorem na świecie. Jednak 

przyglądając się poszczególnym regionom, 

zauważyliśmy, że w niektórych częściach 

świata żywe kolory wciąż są popularne. 

Na przykład, w Ameryce Południowej po-

pularność koloru czerwonego wzrosła aż 

o dziesięć procent. Średnie odcienie niebie-

skiego wciąż odgrywają bardzo ważną rolę 

w Europie, natomiast jasny niebieski stał się 

bardziej popularny w Ameryce Północnej.”

Raport firmy Axalta od 63 lat jest uzna-

wany za najbardziej kompleksowy roczny 

raport rynku motoryzacyjnego. 

KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW 
Z OSTATNIEJ EDYCJI:

Kolory na świecie
  Kolor srebrny przez cztery lata tracił 

na popularności, jednak ostatnio utrzy-

muje swoją pozycję na poziomie 13 

procent.

  Podczas gdy popularność żywych kolo-

rów znacznie spadała, niebieskie lakiery 

przez cały rok 2014 utrzymywały swoją 

pozycję. 

Ameryka Północna
 To jedyny region gdzie popularność 

czerwieni sięga aż 11 procent. Ten 

trend został odzwierciedlony w kolorze 

Radiant Red, który został Kolorem Roku 

2015 w Ameryce Północnej. 

 Kolor niebieski zyskał na popularności 

osiągając wynik 8 procent sprzedaży.

Ameryka Południowa
 Biel jest najpopularniejszym kolorem 

w tym regionie; to najwyższy wynik ze 

wszystkich obszarów.

  Drugim najbardziej popularnym kolo-

rem jest srebrny. 

Europa
  Na kontynencie wciąż popularny jest ko-

lor niebieski, ze sprzedażą wynosząca 9 

procent - największym zainteresowaniem 

cieszą się średnie odcienie niebieskiego.

 Popularna jest również czerń stano-

wiąca 21 procent sprzedaży. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się lakiery o 

wysokim połysku, szczególnie wśród 

samochodów średnich i dużych.

Azja
 W tym regionie popularność brązów i 

odcieni beżu wzrosła o 3 procenty. 

  W Chinach popularność bieli wzrosła o 

19 procent.

Według Lockhart, Globalny Raport Popular-

ności Kolorów Samochodów jest cennym 

obrazem zmian, jakie miały miejsce w 

preferencjach kolorystycznych w ostatnich 

latach.

“Zespół Axalta zajmujący się trendami 

kolorystycznymi przewiduje preferencje 

kolorystyczne, które mają pojawić się w 

najbliższej przyszłości” - mówi Lockhart. 

“Kolejna generacja kolorów lakierów sa-

mochodowych przyniesie wysoce nasy-

cone kolory takie jak jaskrawa czerwień, 

głęboki błękit czy żywe odcienie fioletu. 

Kolory niszowe, takie jak jasny niebieski, 

zielony czy złoty przewidywane są dla 

mniejszych samochodów. Ciepłe barwy 

zyskają popularność, zwłaszcza brudne 

odcienie zieleni, brązu, czerwieni czy 

beżu. Zainteresowanie zimniejszymi bar-

wami takimi jak biel, kolor szary i czarny 

również będzie rosło.”

Biel górą! 

63. wydanie corocznego raportu dotyczącego popularności kolorów lakierów, pokazuje, 
że 35 procent wszystkich kupujących preferuje białą karoserię.
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Oczywiście pojęcie „na kanale” przywołujemy tu w sporej przenośni, 

bo zarówno obiekt wymagający serwisowania bądź lakierowania jak 

i przestrzeń potrzebna do przeprowadzenia tych czynności w żaden 

sposób nie mogą być porównane z zakładem lakierniczym, w którym 

szpachluje się jakiekolwiek dwuślady. Jednakże sam proces, patrząc 

na rzecz z właściwej każdemu lakiernikowi filozoficznej perspektywy, 

polega na tym samym. Najpierw trzeba usunąć starą powłokę, 

później zagruntować, kolejna czynność to naniesienie podkładu 

pośredniego, by na koniec nanieść powłokę nawierzchniową i 

wypisać klientowi fakturę mówiąc „będzie pan zadowolony”.

Farby na samolotach są znacznie bardziej odporne na usuwanie 

niż jakiekolwiek inne. Oczywiście wynika to z warunków, w których 

eksploatowane są samoloty; to m.in. skoki ciśnienia i temperatury, 

nieporównywalne przyspieszenia i osiągane prędkości jak również 

specyficzne naprężenia i drgania. Z tych powodów przystosowane 

do ekstremalnych warunków stare farby usuwa się metodą Plastic 

Media Blasting, co w słowniku lakiernika sprowadzić możemy do 

śrutowania na sucho. W porównaniu z konwencjonalnym śrutem 

używane ścierniwo jest stosunkowo miękkie i podawane pod 

niższym ciśnieniem, co powoduje, że nie oddziałuje ono praktycznie 

w żadnym stopniu na poszycie samolotu.

Rodzaj użytego materiału ściernego (jego twardość i kruchość) 

pozwala na selektywne usunięcie wyłącznie warstwy nawierzchniowej 

bądź wraz z podkładem. Sam proces śrutowania prowadzony jest 

maksymalnie przez czterech pracowników operujących dyszami 

roboczymi. Miejsca na fantazję i improwizację jest tu niewiele; 

zarówno rodzaj ścierniwa jak i kąt jego uderzania w strumieniu 

powietrza, nie mówiąc o ciśnieniu jest ściśle zdefiniowany.    

Myśliwce, a szpachla polska

W Bydgoszczy w ramach przygotowań do podjęcia pełnego serwiso-
wania technikę Plastic Media Blasting stosowano na dwóch, przeka-
zanych przez producenta, nielotnych egzemplarzach F-16. Dziś moż-
na je oglądać w Krzesinach i w Dęblinie, a w ręce fachowców z WZL 
trafiają już egzemplarze bojowe.

Proces znany z każdego zakładu lakierniczego: zużyte moduły wymienić, 
stare powłoki usunąć, zagruntować, nałożyć podkład i nawierzchnię. Na 
zdjęciu MiG 29 z historycznymi „kosami”.

Fot Andrzej Rogucki

Kiedy kolejny samolot bojowy holowany jest z hangaru i po krótkiej chwili z ogłuszającym rykiem wzbija się w powietrze 
na nikim nie robi to tutaj większego wrażenia. Jednak to pozory, bo ekipa Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 
w Bydgoszczy, która remontuje, serwisuje, usuwa i nakłada powłoki lakiernicze oraz zdobi kamuflażem statki powietrzne 
pracuje według ściśle określonych norm w ramach licznych, obowiązujących wspomniane procesy certyfikatów. Podczas 
wizyty „Lakiernika” w WZL-2 na kanale stało kilka samolotów bojowych, a w tej liczbie słynny F-16.

Mig-29 z bazy w Mińsku Mazowieckim
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Oczywiście wszystkie środki, podkłady, ścierniwa oraz farby 

dedykowane są statkom według karty danych technicznych 

konkretnego producenta i przestrzeganie procedur przypominać 

może reguły panujące na sali operacyjnej szpitala wojewódzkiego. 

Tylko zachowanie ścisłego reżimu całego procesu gwarantuje 

- przy zakładanej nadchodzącej, a raczej nadlatującej eksploatacji 

– skuteczność, realizację zadań bojowych i cywilnych oraz 

bezpieczeństwo pilotów i obsługi naziemnej.   

Nakładanie farby i postępujące później procesy schnięcia w ogólnym 

zarysie nie różnią się od tego, z czym mamy do czynienia w naszych 

kabinach lakierniczych. Mniejsze elementy w Bydgoszczy lakieruje 

się pistoletami, a większe wymagają użycia agregatów malarskich. 

Inna rzecz, że w roku 2014 wspomniane procedury oraz „syndrom 

debiutu” pozwoliły wymalować pierwszego F-16 (czyszczenie, 

odtłuszczanie, warstwa wstępna, końcowe malowanie w odcieniach 

szarości) w czasie pięciu tygodni. Dziś analogiczny proces skrócił się 

do miesiąca.

Cześć i chwała bohaterom
Prócz realizacji czysto technicznego serwisowania i remontowania 

samolotów działalność Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w 

Bydgoszczy miewa również charakter estetyczno-artystyczny. 

Kamuflaż oraz projekt zdobień określa szczegółowo właściciel 

samolotu, a Bydgoszcz również takie zamówienie współrealizuje. 

Świadczy o tym namacalnie stojący w jednym z hangarów MiG-29.

Jego statecznik zdobi postać ppłk pilota Zdzisława Krasnodębskiego 

walczącego m.in. w Bitwie o Anglię. Stateczniki innych samolotów 

upamiętniają Stanisława Skalskiego, Gustawa Sidorowicza, Mariana 

Pisarka czy Mirosława Ferića. - Migi-29 należące do 23 Bazy 

Lotniczej w Mińsku Mazowieckim są malowane od maja 2012 

w ramach programu Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego 

„Kosynierzy Warszawscy” – przypomina Robert Gretzyngier, 

projektant i współrealizator okolicznościowego zdobienia. 

- Na początku, w roku 2012, była to jak najbardziej partyzantka, 

bo choć materiały i farby mieliśmy dedykowane dla samolotów, to 

niestety zawsze brakowało czasu. Samolotu bojowego nie da się na 

tydzień wstawić do kabiny! Jest w bieżącej eksploatacji i bywało, że 

mieliśmy zaledwie 24 godziny na swoją robotę. Na dodatek zarówno 

oklejanie jak i malowanie często odbywało się w warunkach dla nas 

bojowych czyli na świeżym powietrzu… – Gretzyngier wspomina 

pionierskie czasy jeszcze z Mińska Mazowieckiego. Dzisiaj zakłady 

WZL 2 na zlecenie wojska odtwarzają profesjonalnie te projekty już 

bez wspomnianej „partyzantki”.

Rozbudowa i praca dla lakiernika
Obecnie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy ulegają 

rozbudowie. Ma to ścisły związek z tym, że WZL-2 realizują usługi dla 

nie tylko dla wojska stanowiąc jednocześnie serwis Cessny, Cirusa czy 

Skytrucka. Dlatego też uznano, że potrzebna jest nowa Hala Obsług 

i Hala Malarni.

Robert „Gretza” Gretzyngier:  Jedną z nietypowych form mojej aktyw-
ności było i jest projektowanie okolicznościowego malowania samolo-
tów. Projektowanie, a później realizacja takiego przedsięwzięcia to wy-
zwanie, którego nie zrozumie ten, kto tego nie przeżył. Biurokratyczny 
kierat, przez jaki się należy przedrzeć, by na samym końcu stanąć z 
pistoletem natryskowym przy prawdziwej maszynie może zniechęcić 
każdego. Ale czasem coś się udaje...

6. eskadra lotnicza z Krzesin pod Poznaniem od kilku lat należy do rodziny 
„NATO Tiger Association” (stowarzyszenie skupiające „tygrysie” eskadry 
z całego świata). To również wyzwanie dla projektantów i lakierników, 
gdyż nasze F-16 malowane są we wzory przywołujące skojarzenia z tymi 
drapieżnymi kotami. Podczas międzynarodowych manewrów „tygrysie” 
eskadry współpracują, ale też rywalizują ze sobą. Ciekawostką jest, że 
po zakończeniu ćwiczeń piloci w mundurach galowych spotykają się na 
bankiecie i zobowiązani są zjeść deser, jak na tygrysa przystało: bez użycia 
sztućców i rąk.  

Fot. Robert „Gretza” Gretzyngier
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Nowe obiekty i powiększenie oferty oznacza również powstające 

miejsca pracy. W związku z tym, ze każdego miesiąca planowane 

są dwa nowe malowania potrzebni będą również nowi lakiernicy. 

Wszyscy aplikujący kandydaci przejść muszą  wewnętrzne 

przeszkolenie uwzględniające specyfikę prac prowadzonych w 

Bydgoszczy. Lakierników wpuszcza się „na samolot” po sześciu 

miesiącach szkolenia.  Informację o planowanych naborach znaleźć 

można na http://wzl2.mil.pl/.

Wizytując WZL-2 byliśmy nieco zaskoczeni otwarciem i łatwością w 

nawiązywaniu kontaktów z tym, bądź co bądź, strategicznym dla 

polskiego lotnictwa przedsiębiorstwem. Amatorów filmów i książek 

szpiegowskich musimy rozczarować: nie ma tutaj (a przynajmniej 

nam nie pokazano) podziemnych silosów, gniazd karabinów 

maszynowych, żmudnego cenzurowania powstających fotografii 

czy tekstu. Wszystko jest, z zachowaniem proporcji, podobne do 

każdego, profesjonalnego serwisu obsługi czy zakładu lakierniczego. 

Bo i wszystkim przyświeca podobny cel: pozyskać i zrealizować 

zamówienie, zachować normy, dobrać maszyny i materiały, wystawić 

gwarancję, skasować. I na dodatek: czerpać z tego wszystkiego 

satysfakcję.Jr

Zdobienia samolotów Mig-29 z bazy w Mińsku Mazowieckim na górnych 
powierzchniach układają się w Odznakę Kościuszkowską, a na usterzeniu 
pionowym w portrety najwybitniejszych pilotów walczących o Polskę w 
składzie Eskadry Kościuszkowskiej i Dywizjonu 303 czyli jednostek, któ-
rych tradycję dziedziczy 23. Baza Lotnictwa Taktycznego. Fot Andrzej Rogucki

WZL-2 Bydgoszcz

WZL-2 Bydgoszcz
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Wyniki badań wskazują, że prawidłowa przyczepność nowych 

warstw powłok lakierniczych do podłoża, możliwa jest wyłącznie 

w wyniku występowania zjawisk „adhezji” oraz „kohezji”. Łacińskie 

słowo adhesio oznacza przyleganie. W tym przypadku przyleganie 

to stan w którym dwie powierzchnie (powłoki lakiernicze) połączą 

się ze sobą. Kohezja – łacińskie cohaesio oznaczające ‘łączyć się; 

stykać się’ - to fizyczne zjawisko wzajemnego przyciągania się czą-

steczek substancji w wyniku działania sił międzycząsteczkowych.

W systemach lakierniczych, stosowanych w branży jachtowej, 

odpowiednią  przyczepność oraz właściwą ochronę powierzchni 

gwarantują podkłady epoksydowe. Nie zastosowanie farb podkła-

dowych w systemach lakierniczych często skutkuje obniżeniem 

adhezji farb nawierzchniowych aplikowanych bezpośrednio na 

podłoże. Przykładem produktu zwiększającego przyczepność jest 

podkład epoksydowy Sea-Line Lightprimer 5:1. Ten produkt ma 

szeroką gamę zastosowań – ochrona powierzchni przed osmozą, 

właściwości wypełniające oraz podkład zwiększający przyczep-

ność.  Sea-Line Lightprimer 5:1 można aplikować na powierzch-

nie wykonane zarówno z laminatu (żelkot) jak i stal i materiały 

pasywne jak np. aluminium. Podkładem który poza zwiększeniem 

przyczepności zapewnia wysokie właściwości antykorozyjne jest 

Sea-Line Epoxy Primer 4:1.

Przyczepność farb stosowanych podczas malowania jachtów i 

łodzi możemy podzielić na dwa rodzaje:

 adhezje właściwą powstałą w wyniku łączenia się cząsteczek 

farb w łańcuchy.

 adhezję mechaniczną gdzie farba łączy się ze strukturą podłoża.

Dostępne metody badań przyczepności to: siatka nacięć Cross Cut 

zgodna z normami ISO 2409, ASTM D3359 lub metoda odrywowa 

Pull Off  którą można zmierzyć opierając się na normie ISO 4624, 

ASTM D 4541.

Proces powstawania przyczepności farb jachtowych możemy 

opisać  następująco. W pierwszym etapie rozpoczęty proces 

utwardzania powoduje, że cząsteczki zawarte w farbie tworzą 

wiązania chemiczne, czyli łączą się w łańcuchy wielocząsteczkowe. 

W zależności od wybranego systemu lakierniczego oraz rodzaju 

farb, cząsteczki farby mogą łączyć się również w łańcuchy z far-

POGROMCA MITÓW 
– przyczepność lakierów

Jednym z problemów z jakim spotykamy się podczas wykonywania prac lakierniczych to uzyskanie prawidło-
wej przyczepności podkładów, farb, lakierów czy farb przeciwporostowych. W czym tkwi problem łuszczenia i 
odpadania farby po kilku tygodniach od malowania?
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bami aplikowanymi jako wcześniejsze warstwy. Wykorzystanie tej 

właściwości farb do prac remontowych jest największe podczas 

gdy pracujemy zgodnie z systemem lakierniczym przygotowa-

nym przez jednego producenta. Marka Sea-Line przygotowała 

kilka systemów (standardowy, antykorozyjny, antyosmotyczny, 

do drewna), stosowanych w zależności od rodzaju podłoża i ko-

nieczności ochrony tej powierzchni przed degradacją (np. korozją, 

osmozą).  Podczas trwania pierwszego etapu cześć cząsteczek 

farby penetruje również powierzchnię przygotowaną do malo-

wania. W końcowym etapie procesu utwardzania farby, cząsteczki 

które spenetrowały powierzchnię podłoża zostają mechanicznie 

zablokowane w wyniku utwardzenia się farby. Adhezja właściwa, 

czyli łańcuchy wielocząsteczkowe powstałe w procesie utwardza-

nia, odpowiada za około 25% siły przywierania powłoki lakierniczej 

do podłoża.

Pozostałe 75% siły przyczepności farby uzyskujemy w wyniku 

adhezji mechanicznej. Adhezja mechaniczna dotyczy nie tylko po-

szczególnych warstw farb pomiędzy sobą, ale także farb aplikowa-

nych bezpośrednio na powierzchnię wykonaną z laminatu, stali czy 

aluminium. Adhezja mechaniczna występuje również na podłożu 

naprawianym szpachlówkami oraz żywicami. Za prawidłową adhe-

zję mechaniczną odpowiada przygotowanie podłoża, a zwłaszcza 

odpowiednie oszlifowanie powierzchni przeznaczonej do aplikacji 

farb papierami ściernymi. Przygotowana powierzchnia nie może 

być gładka lecz odpowiednio „porysowana” papierem ściernym. 

Stosownie do rodzaju podłoża powinny zostać oszlifowane papie-

rem ściernym odpowiedniej gradacji:

 żywice, żelkoty, stal, drewno – oszlifowane papierem ściernym 

do P240

 szpachlówki oraz podkłady epoksydowe – oszlifowane papie-

rem ściernym do P240

 farby oraz lakiery poliuretanowe – oszlifowane papierem ścier-

nym do P600

Podczas wykonywania prac szlifierskich bardzo ważne jest za-

chowanie odpowiedniej zmiany gradacji papierów, by powstałe w 

wyniku szlifowania rysy na powierzchni nie były zbyt głębokie. Nie-

prawidłowe wykonanie tego elementu przygotowania powierzchni 

spowoduje, iż w ostatnim etapie lakierniczym (na warstwach deko-

racyjnych) na powierzchni może pojawić się skaza lakiernicza (uwi-

dacznianie się rys szlifierskich), którą usuniemy wyłącznie przez 

ponowne szlifowanie i lakierowanie. 

Teoria przyczepności mechanicznej mówi, że powłoka lakiernicza 

powinna wnikać w nierówności, powodując wypieranie uwięzione-

go w szczelinach powietrza (rys.1). Dlatego niezmiernie ważne jest 

stosowanie dedykowanych przez producenta rozcieńczalników, 

które gwarantują odpowiednią rozlewność farb oraz odpowiedni 

czas otwarcia powłoki lakierniczej, niezbędny do odparowania roz-

cieńczalników i uwięzionego w szczelinach powietrza. Prawidłowo 

przygotowana mieszanina farby z rozcieńczalnikami posiadać 

będzie nie tylko zakładane przez producenta właściwości adhezji 

mechanicznej (odpowiednie parametry penetrujące) ale również 

adhezji właściwej (prawidłowa budowa łańcuchów wielocząstecz-

kowych). 

Drugim bardzo ważnym elementem przygotowania powierzchni 

jest jej prawidłowe umycie. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, 

zakurzenia, zatłuszczone, zasolenia pozostałe na powierzchni 

zmniejszają siłę działania adhezji mechanicznej. Do mycia po-

wierzchni powinno stosować się także dedykowane preparaty 

chemiczne (np. Cleaner Sea-Line) oraz odpowiednią technikę. De-

dykowane zmywacze charakteryzują się dłuższym czasem odparo-

wania z powierzchni, dzięki czemu po chemicznym rozpuszczeniu 

zanieczyszczeń na powierzchni możemy usunąć je mechanicznie 

(ręcznikiem lub szmatką). Podczas mycia powierzchni wskazane 

jest również stosowanie techniki „dwóch ręczników”. Brak pra-

widłowego usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni powoduje nie 

tylko utratę siły adhezji lecz jest także przyczyną powstawania 

wielu skaz lakierniczych (kratery, rybie oczy). 

Trzeci czynnik czyli kompatybilność chemiczną wpływająca na 

utratę adhezji (przyczepności) farby najłatwiej przedstawić na 

przykładzie farb przeciwporostowych. Kompatybilność chemiczna 

farb, nie dotyczy wyłącznie farb czy produktów jednego produ-

centa. W przypadku antyfoulingu Sea-Line kompatybilność farby 

antyporostowej z innymi produktami pozostałych producentów 

możemy sprawdzić na stronie www.sea-line.eu. W przypadku 

zgodności chemicznej / kompatybilności Antyfoulingu Sea-Line 

Selfpolishing ze starą powłoką, powierzchnię przeciwporostową 

przygotowujemy wyłącznie przez jej zmatowienie i dokładne 

umycie. Po wykonaniu tych czynności, aplikacja nowych warstw 

farby antyporostowej jest możliwa bezpośrednio na starą (kom-

patybilną) powłokę przeciwporostową. Jednak w przypadku gdy 

nie znany nam jest wcześniejszy rodzaj farb przeciwporostowych 

lub gdy farby nie są ze sobą kompatybilne, bezpieczniej jest usu-

nąć starą farbę mechanicznie (zeszlifować). Następnie postępując 

zgodnie z zaleceniami producenta nałożyć dedykowany podkład 

epoksydowy i dopiero w ostatnim etapie aplikować nowy rodzaj 

antyfoulingu. Gdy farby będą miedzy sobą niekompatybilne che-

micznie, składniki zawarte w nowych farbach mogą spowodować 

rozpuszczenie starych powłok i w efekcie utratę adhezji właściwej 

oraz mechanicznej skutkujące łuszczeniem się, odpadaniem farby 

z powierzchni.

Utrata przyczepności do podłoża czyli łuszczenie się, odpadanie 

farb jest najczęściej spowodowana popełnieniem przez osobę wy-

konująca prace remontowe błędów lakierniczych. Nieprawidłowe 

przygotowanie powierzchni, pominięcie podstawowych elemen-

tów systemów lakierniczych jak podkłady, stosowanie rozcieńczal-

ników uniwersalnych lub ich zamienników, brak kompatybilności 

farb, nie stosowanie się do informacji zawartych w kartach TDS to 

podstawowe przyczyny problemów z brakiem przyczepności farb 

do podłoża.

www.sea-line.eu
www.jachtowe.com.pl

Prawidłowa przyczepność mechaniczna

Farba nawierzchniowa

Farba podkładowa

rys.1
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Firma NOVOL po sukcesie szpachlówki SPECTRAL SOFT LIGHT, 

poszerza ofertę o szpachlówkę klasy premium - FIBER LIGHT. 

Szpachlówka  wypełniająca oparta jest na kompozycji specjalnie 

wyselekcjonowanych włókien i wypełniaczy sferycznych. Włókna 

szklane tworzą wewnętrzną konstrukcję, która wzmacnia struktu-

rę i jednocześnie hamuje skurcz objętościowy żywicy poliestrowej, 

natomiast wypełniacze sferyczne eliminują powstawanie dziurek i 

zapewniają łatwą obróbkę szpachlówki. Dzięki zastosowaniu odpo-

wiednio elastycznych żywic i włókna szklanego FIBER LIGHT stano-

wi doskonały wybór na wypełnienie dużych ubytków podwyższając 

wytrzymałość mechaniczną i zachowując odporność na pękanie. 

Szpachlówka posiada wskaźnik schnięcia i stopnia wymieszania 

szpachlówki z utwardzaczem, dzięki któremu mamy pewność, że 

szpachlówka utwardzi się równomiernie (MIXING INDICATOR).

Lakier bezbarwny CP 2015 HS X-Speed 

o ekstremalnie krótkim czasie schnięcia 

cieszy się coraz większą popularnością. Na 

życzenie klientów marki Profix do sprzeda-

ży wprowadzono lakier w nowym rozlaniu 

– w 5-cio litrowych opakowaniach.

Lakier zapewnia przy temperaturze ele-

mentu 60 st. C czas schnięcia wynoszący 5 

minut z kolei w temperaturze 20 st. C. czas 

nie przekracza 1 godziny. Istotne jest to, że 

mimo krótkiego czasu schnięcia otrzymu-

jemy najwyższej jakości powłokę bezbarw-

ną – odporną na zarysowania, o wysokiej 

głębi i gładką jak lustro. Produkt łatwy w 

aplikacji – do przygotowania gotowej mie-

szanki potrzebujemy tylko dedykowanego 

utwardzacza (CP 3015, sprzedawany w ze-

stawie), a w trakcie malowania nie spływa z 

pionowych powierzchni. Istnieje możliwość 

nałożenia tylko jednej warstwy. Lakier o ni-

skiej zawartości LZO, poniżej 420g/l.

Więcej informacji na stronie www.multi-

chem.pl  lub telefonicznie 61 893 37 31.

Najszybszy klar w rozmiarze 5L

strefa lakiernika

Nowość w linii SPECTRAL 
– szpachlówka FIBER LIGHT

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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Marka Cromax® opublikowała nowy materiał wideo prezentujący 

wartości marki takie jak wydajność czy rentowność. Film został 

zrealizowany na terenie Centrum Szkoleniowego Cromax dla re-

gionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w Mechelen, w 

Belgii. Klip to połączenie wartkiej akcji i trójwymiarowych animacji.

Film jest już dostępny na stronie www.cromax.pl w zakładce „o 

nas”. Materiał pokazuje jak szybko, dokładnie, a przede wszystkim 

wydajnie przebiega proces renowacji, dzięki produktom i usłu-

gom marki Cromax. Film przedstawia przebieg naprawy pojazdu 

- począwszy od przyjęcia zlecenia, aż do momentu odbioru samo-

chodu przez klienta i przyznania warsztatowi pięciogwiazdkowej 

oceny. Na każdym etapie pracy widać w jaki sposób marka Cromax 

wspiera swoje warsztaty w zdobywaniu lojalności klientów.

Mariusz Safarzyński, Brand Sales Leader marki Cromax powiedział: 

„Nowy, trzyminutowy film to proste, przydatne i skuteczne na-

rzędzie komunikacji z naszymi klientami. Materiał wideo pozwala 

potencjalnym odbiorcom poznać naszą markę, nasze produkty 

oraz usługi. Film ma na celu pokazanie jak dynamicznie przebie-

ga praca z dostarczanymi przez nas materiałami. Zarówno nasi 

dystrybutorzy jak i klienci mogą umieścić film na swoich stronach 

internetowych lub wykorzystać go wyświetlając klip w swoich 

punktach sprzedaży. Film niesie jasny przekaz: marka Cromax 

oferuje innowacyjne systemy lakierów renowacyjnych i wspiera 

swoje warsztaty w ich codziennej pracy, podnosząc jednocześnie 

ich wydajność.” 

W filmie zaprezentowano narzędzia dopasowania kolorów, takie 

jak najnowszej generacji spektrofotometr – ChromaVision Pro 

oraz ChromaWeb - kompleksowe oprogramowanie służące do 

wyszukiwania i zarządzania kolorami.

„Film, w innowacyjny i wizualnie atrakcyjny sposób, pokazuje 

kim jesteśmy i co robimy, jednocześnie wzmacniając etos naszej 

marki. Film uzyskał bardzo pozytywne opinie i mamy nadzieję, 

że pomoże zrozumieć założenia naszej marki” – mówi Mariusz 

Safarzyński.

Dynamika i wydajność – marka Cromax 
prezentuje nowy materiał wideo
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Wyprofilowanie żądanego kształtu w przy-

padku najbardziej zmyślnych karoserii sa-

mochodów wymaga nie tylko doskonałych 

umiejętności, ale również odpowiedniego 

produktu.

Z pomocą fachowcom przychodzi nowy 

produkt marki Profix – szpachlówka Hot Rod 

(CP 342). Wysokiej jakości lekka szpachlówka 

poliestrowa przeznaczona do napraw karo-

serii samochodowych jednorodna w całej 

objętości. Uzyskując bardzo niską gęstość 

otrzymaliśmy produkt o doskonałym wypeł-

nieniu. Jest ona przy tym prosta w aplikacji 

oraz łatwo mieszalna przed użyciem.  Jednak 

cechą wyjątkową szpachlówki jest prostota i 

jakość szlifowania. To te czynniki decydują, 

że praca z Hot Rod to prawdziwa przyjem-

ność. Produkt dostępny w rozlaniu 1L.

Więcej informacji na stronie 
www.multichem.pl  

lub telefonicznie 61 893 37 31.

Hot Rod - szpachla lekka w obróbce

Dwanaście zdjęć z nowego kalendarza Standox True Stories to 

wizualizacje baśni braci Grimm, które przemawiają do wyobraźni 

osób w każdym wieku.

Bajki o Jasiu i Małgosi czy Królewnie Śnieżce są znane nam wszyst-

kim. Opowieści zostały napisane w Niemczech i stały się integralną 

częścią światowej literatury. „Żabi Król” został przetłumaczony na 

wiele języków, tytuł jest rozpoznawany na całym świecie pod ta-

kimi nazwami jak: Froschkönig, Principe Ranocchio, Roi Grenouille, 

Rey Rana czy Kikkerkoning. Niemiecki fotograf Andreas Fechner, z 

miejscowości Düsseldorf, wybrał dwanaście baśni z wyjątkowego 

zbioru braci Grimm. Zobrazowani przez samochody bohaterowie 

baśni stworzyli wyjątkową oprawę dla tegorocznego kalendarza 

marki Standox.

W wersji Fechnera, wyścig pomiędzy jeżem a zającem toczy się 

między potężnym amerykańskim samochodem typu pickup, które-

go wyraźnie rozpiera moc silnika, a dużo mniejszym autem BMW 

Isetta. Jaś i Małgosia nie są wabieni przez dom z piernika, lecz przez 

przyjazne światło VW Bulli. Wystarczy niewielka wiedza o samocho-

dach aby zrozumieć wizję autora fotografii.

Zdjęcia Fechnera dopełniają wyraziste kolory karoserii samochodo-

wej. Dwie piękne siostry Białośnieżka i Różyczka, zostały sportreto-

wane przez dwa typy Jaguara E, oczywiście w kolorze czerwonym 

oraz białym.  Na innym zdjęciu, wilk patrzy na samochód Mini z 

czerwonym dachem z pewnością rozmyślając o Czerwonym Kap-

turku. Na innej planszy widzimy Żabiego Króla pod postacią Porsche 

911, którego sylwetka zawsze przypominała żabę przygotowującą 

się do skoku. Wizualizacji dopełnia klasyczny zielony lakier porsche 

Condagreen.

Standox tworzy kalendarze już od ponad 30 lat. W prace nad nimi 

marka angażuje uznanych na całym świecie fotografów. Kalendarz 

nie jest dostępny dla każdego. Limitowana edycja jest przeznaczo-

na wyłącznie dla klientów i partnerów niemieckiej marki.

Kalendarz Standox na rok 2016: 
Zielone porsche jak z bajki
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Kierowcy, którzy już od dłuższego czasu biorą czynny udział w 

ruchu ulicznym, na pewno z tęsknotą wspominają swój pierwszy 

samochód. Przed 50-cioma laty do wyboru były jedynie lakiery 

matowe, trafiała się rezedowa zieleń lub beż, dopiero później 

zastąpiły je bardziej jaskrawe kolory z hipisowskich lat siedemdzie-

siątych. Następnie,  od około 1980 roku, królowała wszechobecna 

czerwień, podobno jeden na cztery samochody były tego koloru. 

Długi okres dominacji czerwieni zastąpiło kilka lat zieleni, później 

przyszła moda na srebro, a następnie na czerń, która zajęła szczyt 

listy najpopularniejszych kolorów aut i utrzymuje się aż do teraz.

Ta mała podróż przez dziesięciolecia pokazuje, jak bardzo zmie-

niają się lakiery samochodowe. Zmiana jest, jak widać, całkowita 

i dość skomplikowana. Producenci aut zamawiają obecnie, obok 

popularnych i często spotykanych lakierów, również całkiem nowe, 

niepowtarzalne kolory. Aby wiedzieć, który lakier jest istotny w 

asortymencie, czy jest to lakier uniwersalny czy jest przypisany do 

konkretnej marki, stworzyliśmy dla Państwa unikatową i prostą w 

użyciu aplikację. Bazą do jej stworzenia były dla nas badania rynku, 

przeprowadzone w kraju i za granicą. Aplikacja ta została stwo-

rzona zarówno dla użytkowników pojazdów - by mogli odszukać 

pożądany kolor, jak również dla sprzedawców – gdyż zawiera bazę 

najpopularniejszych kolorów na rynku motoryzacyjnym. 

AKTUALIZACJA TO OBOWIĄZEK
W naszym obszernym programie lakierów samochodowych zosta-

ły zawarte wszystkie istotne kolory używane obecnie w motory-

zacji. Klient z łatwością odnajdzie poszukiwany kolor, jeśli znajduje 

się on w naszej bazie. Aplikacja podpowie, jaki jest numer naszego 

produktu oraz w jakiej pojemności ten produkt jest dostępny i 

czy ma on postać aerozolu czy sztyftu zaprawkowego. Obecnie 

przeprowadzona aktualizacja zawiera zarówno najnowsze kolory 

obecne na rynku, jak również dopasowanie dotychczasowych 

lakierów do nowych modeli samochodów. Możemy się więc po-

chwalić wprowadzeniem 46 nowych kolorów oraz przyporządko-

waniem kolejnych 643 referencji.  Obecnie mają Państwo już do 

dyspozycji całkowicie uaktualnioną wersję wyszukiwarki kolorów 

MOTIP i DUPLI-COLOR dostępnej w wersji online na www.motipdu-

pli.pl oraz jako aplikacja do pobrania na Android i iOS. Zachęcamy 

do korzystania!

Aktualizacja kolorów
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Polska to jeden z potentatów w dziedzinie transportu drogowego 

w Europie. Jak wynika z danych przedstawionych w opracowaniu 

GUS po polskich drogach jeździ aktualnie około 21,5 mln samocho-

dów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. Niestety nie są to 

najnowsze pojazdy. Ich średnia wieku sięga 15 lat. Pomiary i kon-

trola stanu układu jezdnego pojazdów stanowi o bezpieczeństwie 

ruchu drogowego jak i wpływa na stronę ekonomiczną. W przypad-

ku pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t pomiary wykonywane są 

w zasadzie już rutynowo, a użytkownicy tych pojazdów mają coraz 

częściej świadomość konieczności kontroli i regulacji podstawo-

wych parametrów geometrii układu jezdnego. Co prawda głównie 

wiąże się to z obawą wcześniejszego zużycia opon, a nie bezpie-

czeństwem ale liczy się efekt czyli wizyta w serwisie... W przypadku 

pojazdów użytkowych, potocznie zwanych ciężarowymi (lub nie-

stety często „tirami”) pomiar i regulacja geometrii układu jezdnego 

wiąże się bezpośrednio ze sprawdzeniem kształtu ramy nośnej. 

Pomiar osi tylnej (stałej)
Układ jezdny pojazdu zbudowanego w oparciu o karoserię samo-

nośną badany jest jako niezależny od niej układ pomiarowy. Nawet 

jeżeli oś środkowa karoserii nie pokrywa się osią geometryczną 

pojazdu to nie ma to bezpośredniego wpływu na jakość toczenia 

się układu kół. Badanie układu kół w pojazdach zbudowanych w 

oparciu o ramę nośną jest całkowicie inaczej. Tutaj jednym z ele-

mentów bazowych podczas prowadzenia pomiarów jest rama.

Fot. 1. Zawieszanie liniału synchronicznego z ekranami na przednich koń-

cówkach ramy nośnej.

Pomiary rozpoczyna się od skontrolowania tylnej osi pojazdu ba-

zując na ramie nośnej (Fot.1). Na kołach badanej osi mocowane są 

zaciski do obręczy kół oraz głowice pomiarowe wraz z projektora-

mi laserowymi. Po przeprowadzeniu procesu kompensacji bicia kół 

lub zastosowania zacisków „samokompensujących” dokonuje się 

odczytu kątów pochylenia kół: lewego i prawego (ang. Camber). 

Fot.2. Odczyt kątów pochylenia kół tylnych.

W środkowej części pojazdu mocowany jest kolejny liniał synchro-

niczny wraz z ekranami symetrii. Przy zastosowaniu promienia 

laserowego z głowicy, ekranów symetrii oraz ekranów zbieżności 

dokonuje się odczytu zbieżności kół tylnych oraz stwierdzenia 

ewentualnego przesunięcia osi jazdy względem osi ramy.

Fot. 3. Ekran symetrii oraz założony ekran 

zbieżności (po prawej).

Rys. 1 . Pomiar ustawienia kół osi tylnej.

Warto tutaj zauważyć, że w przypadku pojazdów wieloosiowych 

czynności pomiarowe wykonywane są dla każdej osi oddzielnie. 

Dotyczy to oczywiści osi niekierowanych (stałych). W przypadku 

pojazdów wieloczłonowych czyli zestawów ciągnik naczepa itp. po-

miary wykonywane są oddzielnie i niezależnie. Pomiar osi naczepy 

wykonuje się bazując na sworzniu mocującym i tak jak w przypad-

ku innych pojazdów wieloosiowych, dla każdej osi oddzielnie.

Pomiar użytkowych cz.1
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Pomiar osi przedniej (kierowanej)
W celu wykonania pomiarów osi przedniej należy zainstalować za-

ciski mocujące oraz głowice pomiarowe z projektorami laserowymi 

na badanych kołach. Liniały synchroniczne wraz z ekranami moco-

wane są do ramy w jej części tylnej oraz środkowej. 

Rys. 1 . Pomiar ustawienia kół osi przedniej.

W ten sposób uzyskuje się układ pomiarowy pozwalający na pro-

wadzenie kontroli ustawienia kół kierowanych. Po zbadaniu kątów 

poziomych czyli odchylenia osi jazdy oraz zbieżności połówkowej 

i całkowitej kół (Toe) można przystąpić do odczytania wartości 

pochylenie kół lewego i prawego.

Kontrola parametrów podczas wymuszonego skrętu kół kierowa-

nych czyli; wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (Caster), pochylenia 

sworznia zwrotnicy (King Pin) oraz maksymalnego skrętu kół i róż-

nicy skrętu kół dokonywana jest przy pomocy głowicy pomiarowej 

zwanej inklinometrem. W nowoczesnych urządzeniach obrotnice 

nie posiadają podziałki kątowej. Pomiar dokonywany jest przez 

układ żyroskopowy wbudowany w głowice urządzenia.

Wszystkie wyniki pomiarów powinny być przeniesione do proto-

kołu pomiarowe, który będzie stanowił bazę danych o wykonanej 

diagnostyce.

Fot. 4. Kompletny zestaw pomiarowych do kontroli geometrii układu jezd-

nego pojazdów użytkowych oraz kształtu ram.

c.d.n.

Bogusław Raatz

www.raatz.pl
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Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań 
wylosowaliśmy 5 osób, które otrzymały upominki 
od firmy TROTON:

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

50 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiąza-
nia otrzyma nagrody ufundowane przez marki 
TROTON ADDS, SEALINE, PROFIX  oraz 
firmy URBAN i NOVOL. Pełną listę nagrodzo-
nych osób ogłosimy na naszym profilu face-
bookowym – www.facebook.com/lakiernik

 ANETA BATKO ŁUKOWICA 
 BRYCH JACEK ZDUŃSKA WOLA
 MATEUSZ RAZIK NOWE SKALMIEZYCE
 ANETTA CHOJNECKA ZŁOTORYJA 
 ANDRZEJ DUMANOWSKI SŁUPSK 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA 
– LAKIERNIK NR 49

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery 
z oznaczonych pól.



str. 42   www.lakiernik.com.pl str. 43   www.lakiernik.com.pl

Pionowo 
A1 marka lakiernicza obchodząca 20-lecie. A15 plakat 

reklamowy. A23 Jan, polski przedsiębiorca. B12 metalowe 
odpadki. B20 system hamulcowy w aucie. C1 uwalnianie 
się rozpuszczalnika. C23 długi u skarżypyty. D12 do bada-
nia poziomu cukru we krwi. E8 w kominie. E26 dawny zielo-
ny kiosk. F1 stała posada. F20 psoty inaczej. G12 miara na-
pięcia. H1 metal na monety. H18 używana do czyszczenia 
lakieru i szkła. H25 do radości. J1 miejsce pracy kowala. J9 
ramię dźwigu. K6 „Szeregowiec…”, film. K23 Piłsudski. L1 
do holowania samochodów. L11 spada z nieba. M17 rmarka 
samochodów. M26 grosz w USA. N1 szach-…. N5 market 
budowlany. 021 elektroniczny element przełączający. P10 
wada powłoki lakierowej. Q1 mały pistolet do precyzyjnego 
malowania. R12 przeciwieństwo katody. R20 można tam 
grać w pokera. S6 część steru. S26 duchowni w cerkwi. 
T13 zainteresowanie.T19 element kręgosłupa. U3 w kom-
plecie z podkładem, lakierem. U26 długi- po angielsku. V14 
wstąpienie do organizacji. V21 świety, pogama odnaleźć 
zagubione rzeczy. W3 przemawiają głośniej niż słowa. W9 
wydechowa w aucie. X13 trzymany w labiryncie. X26 japoń-
skie zapasy. Y1 Michalczewski, bokser. Z8 ze skwarkami. 
Z20 pływający znak. AA16 indyjski chleb. AA25 kochał 
Julię. AB1 papirusowy rulon. AB6 zbiornik prądu. AC20 
przetwórstwo odpadów.

Poziomo
A1 IR, można nim suszyć. A8 amerykańska liga koszy-

kówki. A10 producent papierów ściernych. A15 biała go-
rączka. A24 wodne lub filmowe. A29 usztywnia po praniu. 
B6 utleniona z apteki. C3 placek z kebabem. C18 wodne 
podróżowanie. D12 zakład, gdzie powleka się metale. D14 
góry na granicy Europy i Azji. D22 polska rzeka graniczna. 
E8 głęgoki w kopalni. E26 ekranu, w informatyce. F20 biuro 
śledcze USA. G5 do nabycia w aptece. H16 pas przy kimo-
nie. H22 polska organizacja promująca MMA. I24 składnik 
piwa. J6 papuga. J9 chłopiec dla dziadka. J15 błyska na 
tablicy. K21 stoi przy drodze. K29 farba antyporostowa 
na statki. L1 tworzy się go z żywice i maty szkalnej. L3 
…wyobraźni, powstaje w umyśle.  L5 modyfikacja samo-
chodu. L18 współżycie różnych organizmów. M23 wynik 
mnożenia. N10 powstaje na niezabezpieczonym metalu. 
O16 do pomiaru masy. P7 stolica Egiptu. P14 jeden ze spo-
sobów oczyszczania wody. Q4 rewanż, zemsta. R20 kolor 
w kartach. S9 słój drzewa. S11 średniowieczny bohater. 
S26 rodzaj szpachlówki. T22 kawałek łańcucha DNA. T24 
bez niego blacharz jst jak bez ręki. V16 Fryderyk, pianista. 
W3 rządził w Rosji. W6 trzonek młotka. X18 bóg w islamie. 
X29 rodzaj przenikania rozpuszczalnika. Y1 w pistolecie 
lakierniczym. Y10 dawny „słoń”. Y21 postać komediowa 
stworzaona przez Sashe Cohena. Z8 szybki zjazd na nar-
tach. Z13 klub piłkarki z Manchesteru. AA3 wydobywana w 
Kłodawie.

Milena Lewandowska

DO WYGRANIA
LIMITOWANE NAGRODY
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W działalności gospodarczej nie war-

to opierać się na stereotypach, które 

najczęściej nie poparte są racjonalnymi 

argumentami lub są już po prostu nie-

aktualne. Jest to konieczne lecz nie jest 

łatwe. Trudne jest także pokonanie lęków 

i mitów niepodpartych żadnymi faktami, 

a bazujących głównie na powtarzanych 

półprawdach lub kłamstwach. Ten zdecy-

dowany i stosunkowo ostry ton wstępu 

do rozważań na temat sytuacji na rynku 

napraw powypadkowych podyktowany jest 

koniecznością radykalnej zmiany myślenia. 

Konieczność wynika z zachodzących zmian 

w Polsce, które będą skutkowały tym, że 

część uczestników rynku może nie znaleźć 

już na nim miejsca. 

Wydawałoby się, że większość uczestników 

rynku likwidacji szkód komunikacyjnych 

powinna w lot pojmować sytuację, prze-

pisy a nawet przewidywać dalszy rozwój 

wypadków. Przez wiele lat przemian go-

spodarczych w Polsce dokonujących się 

począwszy od roku 1989, sytuacja na rynku 

napraw powypadkowych, a w szczególności 

tych związanych bezpośrednio z  wypłatą 

odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe 

cały czas ulega ewolucji. Przewidywanie jest 

istotne z punktu widzenia każdego przed-

sięwzięcia, a w szczególności gospodar-

czego. Niestety... wcale nie jest tak dobrze. 

Prowadząc rozmowy z właścicielami lub 

kierownikami warsztatów samochodowych 

często można odnieść wrażenie, że albo nie 

mówią do końca prawdy albo zatrzymali się 

w poprzedniej epoce. Nie od dzisiaj wiado-

mo, że serwisy blacharsko - lakienicze sta-

nowią istotną część powiększającą dochody 

Autoryzowanych Stacji Obsługi. Minęły już 

czasy kiedy inwestycje w tę część serwisu 

właściciele ASO traktowali jako zło koniecz-

ne, a wszelkie działania w tym kierunku 

czynili pod naciskiem lub pozbywali się 

problemu korzystając z podwykonawców. 

Sytuacja się zmienia, bo powstające dzisiaj 

zakłady to  najczęściej świetnie wyposa-

żone działy ASO. Inwestowanie i jego opła-

calność nie dotyczy oczywiście wyłącznie 

ASO. To samo można zaobserwować na 

całym rynku napraw. Znaczną rolę odegrał 

szeroki dostęp do różnego rodzaju dotacji 

z Unii Europejskiej, Urzędów Pracy czy też 

ARiMR.

Lakiery wodne
Dla niektórych warsztatów blacharsko-

lakierniczych wprowadzenie koniecznośći 

przejścia na stosowanie nowoczesnych 

Likwidacja szkód, a technologia napraw
Fot. (HERKULES)

strefa blacharza
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technologii lakieów na bazie wody to była 

prawdziwa rewolucja techniczna i organi-

zacyjna. Wodne systemy bazowe zostały 

stworzone jako alternatywa dla baz roz-

puszczalnikowych. 

Zgodne z Dyrektywą UE dotycząca ograni-

czenia zawartości organicznych związków 

lotnych w materiałach przeznaczonych dla 

samochodowego lakiernictwa renowacyjne-

go (LZO) coraz szerzej są stosowane lakiery 

produkowane na bazie wody. Problemy 

wynikały z konieczności zmiany narzędzi, 

systemów lakierów, szkolenia pracowników 

oraz strony mentalnej wszystkich pracow-

ników lakierni. Dodatkowo wprowadzono 

do stosowania nowoczesne kolory i lakiery 

o złozonej strukturze wymagające doszkal-

nia się załogi oraz ciągłego rozwoju. Nieba-

gatelny problem stanowi procesz suszenia 

lakierów wodnych. Nie tylko tempartura 

lecz bardzo intesywny przepływ powietrza 

to niezbędne warunki właściwego procesu 

suszenia wodnych powłok lakierowych.

Nowoczesne karoserie
Od pewnego czasu następują systema-

tyczne zmiany technologii budowy współ-

czesnego nadwozia samochodowego. 

Ogromny postęp w konstrukcji nadwozi 

nowoczesnych samochodów spowodo-

wany jest głównie poprzez walkę konku-

rencyjną, w której bronią jest bezpieczeń-

stwo użytkowników oraz coraz bogatsze 

wyposażenie pojazdów. Wymagania roz-

wijającego się rynku samochodowego 

spowodowały, że na przestrzeni ostatnich 

lat producenci samochodów dążąc do 

zmniejszenia masy karoserii i wzrostu 

bezpieczeństwa biernego wprowadzili 

nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. 

Jedną z głównych zmian jakie dokonały 

się w tym okresie jest wprowadzenie róż-

norodnych materiałów konstrukcyjnych 

czego wynikiem jest powstanie nadwozia 

hybrydowego. Niczym zaskakującym jest 

zastosowanie we współczesnej karose-

rii tradycyjnych elementów stalowych, 

aluminiowych oraz stopów stalowych z 

uszlachetniającymi domieszkami (np. ma-

gnez, bor). Głównym powodem zmiany 

podejścia do konstrukcji nadwozia jest 

konieczność znacznego zmniejszenia jej 

masy. Wynika to z tego iż współcześnie 

w samochodach montuje się coraz więcej 

urządzeń dodatkowych typu: ABS, EBD, 

ESP, ASR, układy wspomagające utrzyma-

nie trakcji i toru jazdy, elektryczne szyby, 

elektryczne zamki,  wzmocnienia drzwio-

we oraz wiele innych. 

Fot. Połączenia lutospawane i materiały pozwa-
lające na obniżenie masy pojazdu to wymóg 

dzisiejszeych czasów.

Aby masa pojazdów nie wzrosła nad-

miernie pozostaje szukać oszczędności 

w konstrukcji nadwozia. Zmniejszenie 

masy to głównie mniej materiału kon-

strukcyjnego. Problem polega na tym, 

aby zmniejszając ilość materiału (zwykle 

poprzez zmniejszanie grubości blach) nie 

wpływać negatywnie na własności me-

chaniczne całej konstrukcji. Producenci 

oraz konstruktorzy samochodów posta-

wili sobie jeszcze bardziej ambitne zada-

nie… nie tyle nie obniżać bezpieczeństwa, 

a wręcz je podnieść. Ewolucja oferowa-

nych blach przeznaczonych do produkcji 

nowoczesnych nadwozi spowodowała 

niespotykany dotąd postęp technolo-

giczny. Przy jednoczesnym zmniejszeniu 

grubości stosowanych blach stalowych 

zwiększono ich sprężystość oraz inne 

własności mechaniczne. Konkretnym i 

bardzo znaczącym przykładem zastoso-

wania nowoczesnych blach do budowy 

nadwozi samochodowych jest zamiana 

dotychczas stosowanych gatunków stali 

St10 - 14 i St52 blachą wykonaną ze stali 

IF. Wszystkie te zmiany wymagają zasto-

sowania nowoczesnych technologii:

• lutospawarek niskotemperaturowych 

pozwalających na łącznie blach stalo-

wych w temperaturze poniżej 1000 

stopni Celsjusza, 

• zgrzewarek inwerterowych umozliwia-

jących zgrzewanie przy prądach rzędu 

kilkunastu tysięcy Amperów, 

• systemów naprawy panelowej wraz ze 

spoterem oraz urzadzeń do napraw 

elementów aluminiowych. 

• nowoczesnych urządzeń do napraw 

elementów z tworzyw sztucznych. 

Technologie opisywano wielokrotnie w 

róznych pismach i warto wrócić do żródeł 

aby sprawdzić czy seriws pracuje stosując 

aktualnie wymagane metody naprawy.

Fot. Szkolenie lakiernicze i blacharskie dla rzeczoznawców PZU (CSV, HERKULES, Fot. REM-OCAR)
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Trzeba zwiększać przerób
Nieaktualna jest zasada, że warsztat nieraz 

zarabia więcej na częściach do naprawianego 

samochodu niż na samej naprawie. Poza 

wyjątkami oczywiście. Dotyczy to zasady. 

Obecnie tylko zwiększając przerób zyskuje 

się dodatkowy zarobek. Powiedzmy, że firma 

ubezpieczeniowa przeznaczyła na naprawę 

danego elementu 5 godzin. To przy przykła-

dowej stawce 100 zł za roboczogodzinę fir-

ma zainkasuje 500 zł. Co zaledwie wystarczy 

na pokrycie kosztów z ewentualnym małym 

zyskiem. A co w przypadku jak czas naprawy 

z niezależnych lub nawet zależnych przyczyn 

wydłuży się? To strata gwarantowana... 

A co będzie jeżeli po zastosowaniu tech-

nologii skracających czas naprawy uda się 

wykonać ją  w 3 godziny? Pewne 200 zł. 

Zysku! Nie ma lepszego sposobu na zwięk-

szanie dochodów warsztatu jak skracanie 

czasu naprawy co może umożliwić sto-

sowanie nowoczesnych technologii przy 

jednoczesnym odpowiednim poziomie 

umiejętności i wiedzy załogi.

Wiedza to postawa
Z warsztatami blacharsko-lakierniczymi 

jest jak z dentystą. Gdzie tu analogia? Gdy 

klient powierza swoje uzębienie w ręce 

stomatologa, to chce mieć pewność, że ko-

rzysta on z wysokiej jakości nowoczesnych 

urządzeń. Nie bez znaczenia dla pacjenta 

pozostaje również fakt czy dentysta jest 

w swojej dziedzinie specjalistą. W związku 

z tym dobrze działają na niego wiszące w 

gabinecie dyplomy i certyfikaty poświad-

czające ukończenie szkoleń. Podobnie jest 

w przypadku wspomnianych warsztatów 

blacharsko-lakierniczych, od których klienci 

oczekują nie tylko najnowszych czy też 

najmniej inwazyjnych metod naprawy, ale 

też wiedzy na temat aktualnych rozwiązań 

konstrukcyjnych wprowadzanych przez 

producentów samochodów. 

Fot. Szkolenia dla blacharzy choć zyskują na 
popularności to jeszcze w Polsce nadal nie jest 
codzienność (fot. HERKULES-CSH).

Taką wiedzę można nabywać przy pomocy 

fachowej literatury, pism branżowych bądź 

Internetu. Wymienione rozwiązania choć 

skuteczne, to wymagają samodzielności, 

determinacji oraz wytrwałości w selekcjo-

nowaniu informacji. Zatem w jaki sposób 

najkorzystniej podnosić swoje kwalifikacje? 

Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem są 

szkolenia. Ta popularna w ostatnim czasie 

metoda propagowania wiedzy na temat 

najnowszych rozwiązań technologicznych 

zyskała już uznanie wielu właścicieli warsz-

tatów blacharsko-lakierniczych, którzy nie 

tylko kierują na nie swoich pracowników, 

ale również niejednokrotnie sami w nich 

uczestniczą. 

Wszystkie serwisy, które wykonały nie-

zbędne zmiany w wyposażeniu oraz pod-

niosły poziom wyszkolenia pracowników 

zapewne doskonale obecnie prosperują. 

Ilość uszkodzonych pojazów każdego z 

nich zwiększa się. Maleje ilość napraw 

głównych ponieważ coraz częściej są one 

nieopłacalne lecz w to miejsce lawinowo 

przybywa tzw. napraw panelowych, a w 

tym PDR (Pentless Dent Repair-pol. napra-

wy bez lakierowania). 

Bogusław Raatz

www.raatz.pl

strefa blacharza

Fot. Nowoczesny system napraw powypad-
kowych zintegrowany z podnośnikiem noży-
cowym. Szybki montaż i demontaż pojazdu. 
Gwarancja szybkiej naprawy i krótkiego czasu 
potrzebnego na przygotowanie pojazdu.

R e k l a m a
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Prawie w każdym numerze Lakiernika poruszany jest temat napraw 

panelowych. Czasami od strony wyłącznie technicznej czasami od 

strony rynkowo – ekonomicznej. Naprawy panelowe to już nie jest 

moda. To już jest konieczność, a niebawem będzie codzienność. 

Coraz mocniej naciskają na wdrożenie tych technologii firmy ubez-

pieczeniowe i rośnie też świadomość klientów, którzy już często 

rozumieją, że naprawa odpowiednią technologią uszkodzonego z 

zewnątrz elementu karoserii gwarantuje zachowanie oryginalnej 

części pojazdu oraz, że wymiana na nową część to tak naprawdę 

najczęściej jeszcze większa ingerencja w konstrukcję pojazdu. Pra-

cując przy wdrażaniu technologii napraw panelowych w polskich 

warsztatach zauważamy często bardzo silny opór przed wyposa-

żeniem się w kompletne systemy naprawcze. Coraz częściej udaje 

się przekonać właścicieli serwisów do stosowania technologii na-

praw poszycia z zastosowaniem spotera blacharskiego natomiast 

kompletne systemy naprawcze uważane są za niepotrzebne i zbyt 

kosztowne. Przypomina się hasło: Polak potrafi... Czy rzeczywiście 

system naprawczy jest zbytkiem? Naszym zdaniem absolutnie nie. 

To konieczność aby uzyskać pełny efekt ekonomiczny z naprawy 

panelowej. 

Jak uzyskać pożądany efekt?
Stosowanie niekompletnego i nie dostosowanego wyposażenia 

naprawczego zwykle nie daje dobrych efektów i powoduje utrwa-

lanie błędnego przekonania, że zalety napraw panelowych są moc-

no przereklamowane. Dotyczy to zarówno efektów końcowych 

związanych z jakością naprawy ale i aspektów ekonomicznych. 

Czas potrzebny na konkretną naprawę noże być nawet dwukrot-

nie dłuższy w przypadku niewłaściwie wyposażonego stanowiska 

oraz niestosowaniu odpowiednich procedur technologicznych. 

Należy również pamiętać, że technologia to nie tylko narzędzia. 

Aby uzyskać kompletny efekt na płaszczyźnie ekonomicznej jak i 

technicznej potrzebna jest również wiedza oraz nabyta wprawa w 

stosowaniu narzędzi. Taką wiedzę można nabyć u profesjonalnych 

dostawców narzędzi i utrwalić ją poprzez odbycie treningu w cen-

trum szkoleniowym. Niestety nadal często spotyka się przypadki 

gdzie można zaobserwować, że pomimo posiadania nowoczesnych 

narzędzi pracownicy stosują „tradycyjne” metody naprawy... 

System napraw panelowych
Co powinien zawierać kompletny system napraw panelowych? 

Jakie powinien posiadać możliwości? Kiedy system do napraw 

panelowych można uznać za kompletny i wystarczający? To są 

kluczowe pytania, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy 

kto zamierza wyposażyć swój warsztat w narzędzia do napraw 

panelowych karoserii. 

W niektórych systemach można zaobserwować dziwne proporcje 

dotyczące ilości poszczególnych elementów wyposażenia. Doty-

BodyLiner™ - dopasowany system

strefa blacharza
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czy to zwłaszcza umieszczania w zestawach kilku różnych ale tak 

naprawdę podobnych dużych wyciągarek (tzw. strong pullerów 

lub dużych pullerów). Optymalne wydaje się, z doświadczenia 

warsztatowego, posiadanie jednego stron pullera dźwigniowego 

wyposażonego dodatkowo o wymienne łapy uchylne (najlepiej 

dzielone) oraz belkę do dużych powierzchni tzw. line puller. Zanie-

dbywane jest też wyposażenie w narzędzia pomocnicze takie jak: 

szlifierka precyzyjna z kompletem tarcz czy też tarnik blacharski 

oraz komplet młotków aluminiowych. Bardzo ważne jest aby 

system pozwalał na stosowanie różnych technik naprawczych z 

zastosowaniem poszczególnych narzędzi w zależności od specy-

fiki uszkodzenia. System BodyLiner™ pozwala na pracę zarówno 

przy zastosowaniu bitów prostych i skręcanych jak i używanie jako 

elementów pośredniego drutu falistego. Dla uzupełnienia oraz po-

szerzenia możliwości system wyposażony jest w młotek udarowy, 

bezwładnościowy o masie 2,5 kg. oraz multihaki.

Sercem każdego systemu do napraw panelowych jest spoter. W 

przypadku systemu BodyLiner™ jest to najnowszy spoter produk-

cji francuskiej SpoLiner™.

Ergonomia
Ergonomia systemu naprawczego jak i jego poszczególnych ele-

mentów to warunek niezbędny do prawidłowego stosowania oraz 

osiągnięcia oczekiwanych efektów pracy. W przypadku nowego 

systemu BodyLiner™ został wprowadzony udoskonalony system 

szybkiej zmiany narzędzi roboczych. W systemie tym mocowanie 

a zarazem podłączenie narzędzia ze spoterem odbywa się poprzez 

założenie klamry samozaciskowej. Wyeliminowano połączenie 

gwintowane co znacznie przyśpiesza i ułatwia pracę. 

Dodatkowym ułatwieniem w organizacji stanowiska pracy podczas 

prowadzenia napraw panelowych jest możliwość podłączania na-

rzędzi zasilanych sprężonym powietrzem oraz z sieci elektrycznej 

230 V bezpośrednio do gniazd zainstalowanych na wózku syste-

mowym BodyLiner™. Zapobiega to nadmiernej ilości doprowadza-

nych przewodów, przedłużaczy itp. BR

strefa blacharza
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ludzie i wydarzenia

Po dwóch latach przerwy do serca Wielko-
polski wracają Targi Technik Motoryzacyjnej 
- najważniejsze wydarzenie branży motory-
zacyjnej w Polsce. 
Zapraszamy do Poznania od 31 marca do 

3 kwietnia 2016 roku wszystkich właścicieli 

i kadrę zarządzającą warsztatami samo-

chodowymi, przedstawicieli stacji obsługi i 

kontroli pojazdów, myjni samochodowych, 

sklepów i hurtowni motoryzacyjnych, me-

chaników, specjalistów, dealerów  i wresz-

cie właścicieli pojazdów. 

Czego możecie się spodziewać podczas czte-
rech dni targowych?
Wiosenna wystawa dedykowana sektorowi 

motoryzacyjnemu po raz kolejny odbędzie 

się przy ścisłej współpracy ze Stowarzysze-

niem Techniki Motoryzacyjnej, które bierze 

czynny udział w merytorycznym przy-

gotowaniu programu targowego, dając 

swoistą gwarancję poruszania najbardziej 

aktualnych zagadnień i problematyki oraz 

obecności liderów branży. Wśród zgłoszo-

nych do tej pory wystawców znajdują się 

niekwestionowani liderzy rynku techniki 

motoryzacyjnej, w tym m.in. firma ARMAL, 

Jan Sobański AUTO SYSTEM, Robert Bosch, 

COFRAMA, Centrum Szkolenia Motoryzacji 

Autoelektronika Kędzia, ELWICO SERWIS 

Henryk Wieciński, ESKAPOL, IT.NORCOM, 

ITALCOM, Josam Polska, J.R. Motor-Servi-

ces G.B., P.P. „LE-GUM” Tomasz Leśniak, 

MAHA Polska, Mechatronika Wyposażenie 

Dydaktyczne, NORFI Polska, ODIUT Auto-

mex, Precyzja Service, Precyzja-Technik, 

SOSNOWSKI, UNIMETAL, UNI-TROL, W.S.O.P. 

To oczywiście tylko część firm, z ofertą 

których będzie można zapoznać się w 

Poznaniu. Aktualne informacje dotyczące 

oferty wystawienniczej targów dostępne 

są na stronie www.ttm.mtp.pl

Warto w tym momencie przypomnieć, że 

w roku 2014 ekspozycję targową przygo-

towało 300 firm, a podziwiało ją ponad 

14 tysięcy profesjonalnych zwiedzających. 

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna 

edycja targów TTM będzie równie owocna: 

ogromna liczba wystawców, setki nowości 

produktowych, liczne promocje i wydarze-

nia towarzyszące a wśród nich te najlepsze 

z najlepszych, produkty nagrodzone pre-

stiżową nagrodą Złotego Medalu MTP. 

Żywy Warsztat
Nie zabraknie również bardzo ciekawej i 

cieszącej się ogromnym zainteresowaniem 

przestrzeni „Warsztat na Żywo”, organi-

zowanej wspólnie z wydawcą magazynu 

„Nowoczesny Warsztat”, gdzie na żywo 

prezentowane będzie działanie różnego 

rodzaju narzędzi w obrębie napraw moto-

ryzacyjnych. 

Strefa wiedzy
Targi Techniki Motoryzacyjnej to coś więcej 

niż tylko targi, to również miejsce, w któ-

rym młodzi adepci motoryzacyjnej sztuki 

mogą pod bacznym okiem profesjonali-

stów sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i 

wykazać się praktycznymi umiejętnościami. 

Po raz kolejny TTM staną się areną zmagań 

i rywalizacji uczniów szkół o profilu samo-

chodowym podczas kilku turniejów: 22. 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samo-

chodowej, 5. Ogólnopolskich Mistrzostw 

Mechaników oraz 2. Ogólnopolskich Mi-

strzostw Lakierników. 

Druga edycja Salonu Transportu Drogowego 
TTM Truck 
To prawdziwa gratka dla miłośników wiel-

kich gabarytów. TTM Truck będzie z jednej 

strony znakomitą okazją, by przyjrzeć się 

najnowszej ofercie, która obejmie pro-

pozycje produktowe dedykowane pod 

samochody ciężarowe, ale także możliwość  

zdobycia nowych kontaktów biznesowych.

Tegoroczne święto branży techniki moto-

ryzacyjnej to również okazja do zapoznania 

się z najnowszą ofertą samochodów, mo-

tocykli i kamperów podczas targów Motor 

Show, które odbędą się w tym samym 

czasie.

Zapraszamy!

Targi Techniki Motoryzacyjnej 
zbliżają się wielkimi krokami
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Czy biznes odnoszący sukcesy  musi się 

kojarzyć z  bezwzględnym dążeniem do 

maksymalnego zysku? Okazuje się, że 

wcale nie. Instytut Badań nad Demokracją i 

Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajo-

wa Izba Gospodarcza, już 18 raz wręczyły 

statuetki Fair Play. 

Jak zwykle wyróżniały za etyczne zacho-

wanie, kształtowanie pozytywnych relacji 

ze społecznością lokalną i dbałość o środo-

wisko. W tym roku wśród uhonorowanych 

firm znalazł się także znany producent oraz 

dystrybutor materiałów lakierniczych firma 

TROTON z Ząbrowa.  Prezes Trotonu, Jan 

Wołejszo w ubiegłym roku został Ambasa-

dorem Fair Play w Biznesie. 

To nagroda dla osobowości polskiego bizne-

su, kierujących firmami, które przez ponad 

10 lat z rzędu, otrzymywały statuetki Fair 

Play. W tym roku w jego ręce trafiła “zie-

lona” statuetka - za szczególną działalność 

proekologiczną. Bo Troton to m.in. wraz z 

Klubem Gaja  inicjator zawiązania przez 10 

laty Porozumienia dla Parsęty, czy partner 

ośrodka reintrodukcji wilków w Stobnicy, 

prowadzonego przez  Akademię Rolniczą w 

Poznaniu. Firma trafiła też do albumu wy-

danego przez ONZ,    The Billion Tree Cam-

paign, bo posadziła ponad 10 tys. drzew.

„Ekologiczny” Fair Play dla TROTONU
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Dzisiaj skupimy się tylko na aerografie. Nie 

będziemy pisać o kompresorach, przewo-

dach powietrza i innych akcesoriach. Opi-

szemy to innym razem.

Zanim wlejemy farbę do aerografu musimy 

poznać zasadę jego działania. Przedstawio-

ny na zdjęciach dwufunkcyjny system, jest 

bardzo popularny i praktyczny. (fot. 01) 

Na powyższej ilustracji strumień farby jest 

realizowany i kontrolowany spustem głów-

nym. Jego naciśnięcie uwalnia strumień 

powietrza. To pierwsza funkcja spustu. 

Również pierwsza jeśli chodzi o kolejność 

czynności. Zawsze dla pewności najpierw 

wypuszczamy troszkę powietrza, a dopiero 

później dozujemy farbę, nigdy odwrotnie! 

Drugą funkcją spustu głównego jest dozo-

wanie farby. Tutaj działanie jest podobne, 

im dalej przesuniemy spust do tyłu, tym 

większa ilość farby zostanie doprowadzo-

na do dyszy. W ten sposób, równoczesnie 

dozujemy farbę i powietrze. Spójrzmy na 

omawiane przekroje. Aerograf składa się: z 

korpusu głównego zawierającego pojemnik 

na farbę, spust, igłę, dyszę z kapą kierunko-

wą oraz z systemu osobnych kanałów we-

wnętrznych doprowadzających powietrze 

i farbę.  Odrębnym modułem jest spręży-

nujący mechanizm wentyla z przyłączem 

powietrza i kanałami doprowadzającymi 

powietrze aż do dyszy.

Malowanie aerografem polega na intuicyj-

nym dozowaniu farby i powietrza. Nigdy 

nie wykorzystujemy skrajnego położe-

nia spustu. Palec jest w ciągłym ruchu i 

kontroluje “współrzędne” do malowania. 

Skrajności: 0% farby i 100% powietrza (tzw. 

przedmuchiwanie osadzonych resztek far-

by przed malowaniem właściwym), 100% 

farby i 0% powietrza (pojawia się wycieka-

nie farby przez dyszę aerografu, czasami 

AEROGRAF - budowa i serwis

pasja i profesjonalizm

fot. 01

fot. 02 fot. 03
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“efekty specjalne”. Aby zrozumieć działanie 

urządzenia, wyobraźmy sobie igłę jako ko-

rek, który zatyka dyszę. Stopień zwolnienia 

korka powoduje adekwatny przepływ farby.

Teraz trochę praktyki. Wybieramy aerograf 

z popularną dyszą 0,2 mm (fot. 02) lub 

0,15 mm (fot. 03). W aerografie 0,15 mm 

pojemnik na farbę jest umieszczony bezpo-

średnio w korpusie aerografu. Do pojemnika 

wprowadzamy kilka kropli farby. Początku-

jącym polecam do pierwszych prób wodę 

destylowaną. Teraz, wciskamy delikatnie 

spust aerografu w dół, aby uwolnić powie-

trze. Po skierowaniu narzędzia na  testowy 

arkusz papieru, przy wydobywającym się 

powietrzu, ostrożnie pociągamy spust do 

tyłu, odblokowując igłą dopływ farby. Proszę 

nie przejmować się pierwszymi efektami. 

Starajmy się tak manipulować spustem, aby 

mieć maksymalną kontrolę nad aerografem. 

Bawmy się i uczmy! Zasada: dużo powietrza 

i mało farby - niezauważalny pyłek. Dużo 

farby i mało powietrza - zmniejsza się roz-

pylenie, wręcz lecą “krople”. Gęstość farby 

jest dostosowana do średnicy dyszy. Przy 

powyższych ćwiczeniach szybko dojdziemy 

do wniosku, że stopień rozcieńczenia farby 

jest bardzo ważny. Szczególnym przypad-

kiem jest z natury gęsta biel, którą należy 

nieco bardziej rozcieńczać. Jednak gdy biel 

jest za rzadka, traci właściwości krycia. Jej 

“resztki” często osadzają się na ściankach 

kanałów doprowadzających farbę, na dyszy 

i kapie. Należy je systematycznie, przed 

malowaniem usunąć. W przeciwnym razie, w 

najmniej oczekiwanym momencie, “plujną” 

na nasz obraz, niwecząc np. kilkudniowe 

cieniowanie całkiem dobrej pracy.

Dotychczas pisałem o tradycyjnych, arty-

stycznych technikach airbrush. Dotyczyło 

to technik na papierze i innych szlachetnych 

podłożach. Przejdźmy na krótko do “blachy”. 

Tutaj, w świecie karoserii mamy zwiększone 

możliwości wyboru. Możemy używać farb 

artystycznych lub lakierów akrylowych. 

Jeśli używamy farb artystycznych, dających 

największy komfort pracy, to muszą być 

one chemicznie kompatybilne z akrylo-

wym, końcowym lakierem bezbarwnym. 

Jeśli chcemy używać lakierów akrylowych, 

to musimy dopasować odpowiednie aero-

grafy i pistolety natryskowe. Nie wszystkie 

mają uszczelki i inne elementy wewnętrzne 

odporne na lakiery i rozcieńczalniki. Wielo-

dniowe malowanie nieodpowiednim aero-

grafem, może uszkodzić sprzęt. Komfort 

pracy z pistoletami i aerografami polega na 

wytrzymałości ich części uszczelniających na 

agresywną chemię. Najlepszy sprzęt to ten 

z dostępnym serwisem, i ten z maksymalną 

odpornością na różne obciążenia (w tym 

chemiczne). Dobrze jest, gdy aerograf skła-

da się z małej ilości części i jest uniwersalny 

w zastosowaniu.

Bez względu na rodzaj używanych farb 

proces czyszczenia urządzenia jest taki sam. 

Najpierw usuwamy resztki farby z główne-

go pojemnika i przedmuchujemy płynem 

czyszczącym cały  aerograf wraz z kanałami 

doprowadzającymi farbę. Po odłączeniu 

aerografu od strumienia powietrza (fot. 04), 

wydaje się, że wszystko jest czyste. Jednak 

tak nie jest. Według poniższej ilustracji, wy-

konujemy czyszczenie aerografu. Najpierw 

odkręcamy tylną pokrywę korpusu osłania-

jącą igłę. Potem odkręcamy delikatnie śrubę 

zaciskową trzymającą igłę. Precyzyjnym, 

ruchem obrotowym, wyciągamy ją z aero-

grafu. To jest nasz “korek” dozujący farbę. 

Jego czubek jest dopasowany do wnętrza 

dyszy. Należy uważać aby go nie uszkodzić. 

Warto te czynności wykonywać przy stole i 

odkładać zdemontowane części na czystą 

powierzchnię (np. ręczniczki kuchenne). (fot. 

05) Wykręcamy czołową kapę kierunkową i 

kapę rozpraszającą powietrze. Następnie, 

oryginalnym kluczykiem i delikatnie wykrę-

camy dyszę tak, aby nie uszkodzić gwintu. 

Teraz pozostał nam w rękach korpus, któ-

rego dalej nie musimy rozkręcać (fot. 06). 

Korpus zawiera wentyl powietrza i uszczelkę 

wewnętrzną. Do rutynowego mycia aero-

grafu tych elementów nie czyścimy. Rozło-

żone części myjemy za pomocą miękkiego 

pędzelka, specjalnym płynem czyszczącym 

(do lekkich zabrudzeń może to być woda de-

stylowana ). Bardzo pomocne w tych czyn-

nościach są popularne waciki kosmetyczne. 

Dyszę możemy zanurzyć na kilkadziesiąt 

minut w płynie czyszczącym (używając jak 

naczyńka np. kapsla lub zakrętki do butelki). 

W razie konieczności przeprowadzenia prac 

serwisowych możemy z aerografu wymon-

tować spust z mechanizmem sprężynu-

jącym oraz wentyl powietrza (fot. 07). W 

sytuacjach wyjątkowych, na przykład w celu 

wymiany uszczelki wewnętrznej, możemy 

wymontować wszystkie części (fot. 08).

Podczas ponownego skręcania wysuszonych 

elementów, najtrudniejszym momentem 

jest ponowny montaż igły. Jej szpica jest nie-

zwykle precyzyjna i najmniejsze uszkodzenie 

może wymagać wymiany na nową. Igłę 

należy wkładać ruchem obrotowym, po do-

kręceniu dyszy kontrolując, aby nie dotknęła 

czubkiem niczego po drodze. To trudne. 

Po zmontowaniu wszystkich elementów 

należy ponownie nalać do aerografu płyn 

czyszczący i go “wypsikać”. Sprawdzamy 

w ten sposób poprawność montażu części. 

Mamy pewność, że aerograf jest gotowy do 

ponownego użycia. Pierwsze kroki są zawsze 

trudne ale, jak u kierowcy pojazdu, musimy 

wyrobić w sobie pewne odruchy. Sprawne 

posługiwanie się pędzlem powietrznym jest 

podstawą do dalszego poznawania techniki 

airbrush.

Marzena i Andrzej Karpińscy
www.airbrush.com.pl

fot. 07 fot. 08

fot. 04 fot. 05

fot. 06
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warto wiedzieć

Autodetailng – gdzie się tego nauczyć?
Nasze pojazdy to coś więcej niż tylko środek transportu. Dostępna 

liczba ofert, rozmiarów i wyposażenia sprawia, że każdy znajdzie coś 

dla siebie. Gdy decyzja o wyborze samochodu została już podjęta, 

warto wybrać odpowiednie środki do pielęgnacji naszego „skarbu”. 

Rynek oferuje bardzo duży wybór produktów pielęgnacyjnych i 

akcesoriów, ale najważniejsze jest ich prawidłowe stosowanie. Dla 

większości właścicieli samochodów są one po prostu przedmiotami 

codziennego użytku. Raz na jakiś czas myjnia, odkurzanie, przetar-

cie kurzu, to najpowszechniejszy sposób pielęgnacji auta. Jednak 

prawidłowe zastosowanie środków polerskich, wosków, papierów 

ściernych lub maszyn zlecamy specjalistycznemu warsztatowi lub 

lakiernikowi. Tak było do tej pory…

W ostatnich latach na dość tradycyjnym rynku lakierniczym nastą-

piła zmiana w sposobie myślenia, a w branży pojawił się młody i 

dynamiczny segment. Mowa o tzw. detailingu, czyli kompleksowej 

pielęgnacji pojazdów oraz ich renowacji. Młodzi ludzie otwierają 

najczęściej jedno- lub dwuosobowe nowoczesne firmy, korzystają z 

mediów społecznościowych, nawiązują kontakty z młodym środo-

wiskiem sprzedawców i dostawców zaopatrujących rynek w mate-

riały i maszyny odpowiadające specjalistycznym wymogom.

Branża detailingu postawiła sobie za cel zapewnienie profesjonal-

nego wsparcia posiadaczom samochodów, łodzi lub przyczep kem-

pingowych, dla których pojazd jest czymś więcej niż tylko środkiem 

transportu. Fachowa pielęgnacja i restaurowanie pozwala na zacho-

wanie wartości cennych pojazdów. 

W ramach branży rozwija się także nowy trend „do it yourself”, czyli 

„zrób to sam” pod okiem specjalistów. Dla wielu osób nie ma nic 

piękniejszego niż przywracanie dawnego blasku zabytkowym pojaz-

dom, samochodom sportowym czy łodziom podczas weekendów, 

na kursach, z wykorzystaniem fachowych porad.

Ważnym filarem tego rynku jest przemysł maszynowy, który od 

wielu lat zaopatruje branżę lakierniczą we wszystkie niezbędne 

narzędzia pneumatyczne i elektryczne. Producenci maszyn wspie-

rają firmy zajmujące się detailingiem, zapewniając im informacje i 

reklamę, maszyny dostosowane do potrzeb – lub jak w przypadku 

włoskiego producenta maszyn RUPES – oferując koncepcję, projekt 

i realizację pierwszej Akademii Detailingu w Niemczech.

Na wzór otwartej w roku 2015 przez RUPES SPA we Włoszech w 

Mediolanie Akademii Profesjonalnej Renowacji Lakieru, gdzie sto-

suje się unikalny w skali światowej system polerski Bigfoot Orbital 
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Random, w kwietniu zostanie otwarte w Hamburgu drugie centrum 

szkoleniowe. Producent maszyn RUPES SPA realizuje zatem wyzna-

czony przez siebie cel, aby w jeszcze szerszym zakresie udostępnić 

niepowtarzalny system polerski profesjonalistom, półprofesjonali-

stom i amatorom. Mając do dyspozycji wszelkie niezbędne produkty 

chemiczne, można tu przećwiczyć kolejne czynności, by dowiedzieć 

się, jak uzyskać optymalne rezultaty. 

Na specjalnych seminariach dziennych, warsztatach oraz pod-

czas kilkudniowych szkoleń Akademia umożliwia przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność oraz osobom prywatnym zdobycie wy-

kształcenia i pracę pod okiem specjalistów w zakresie profesjonal-

nej regeneracji lakieru i renowacji pojazdów. Nauka odbywa się w 

idealnych warunkach stworzonych w ramach kursów szkoleniowych 

i seminariów.

Seminaria obejmują zagadnienia związane ze strukturą lakieru, usu-

waniem uszkodzeń powłoki lakierniczej, odświeżaniem powierzchni 

lakieru, profesjonalną pielęgnację wnętrza pojazdu, technologią 

aplikacji i urządzeń oraz zabezpieczaniem i konserwowaniem po-

wierzchni lakierowanych. Wiele uwagi poświęca się także pielęgnacji 

elementów plastikowych lub gumowych we wszystkich rodzajach 

pojazdów. W kwietniu, po gruntownej przebudowie pomieszczeń 

mieszczących się przy Sportallee 77 w Hamburgu, Akademia 

otworzy swoje podwoje i będzie prowadzić opisane szkolenia i 

warsztaty.

Właściciel i dyrektor Akademii, Tobias Wasser, wspólnie z RUPES 

przekazuje zainteresowanym tematem miłośnikom pojazdów 

niezbędne umiejętności nie tylko w trakcie seminariów, lecz także 

podczas warsztatów – prowadzonych również z wykorzystaniem 

pojazdów uczestników kursów. Zapaleńcy zdobywają więc nie-

powtarzalną możliwość pracy przy własnych egzemplarzach ko-

lekcjonerskich, a po odbyciu warsztatów zyskują nie tylko cenne 

wiadomości i umiejętności, lecz także idealnie odnowiony pojazd, 

któremu przywrócono dawny blask. Profesjonaliści uczestniczący w 

kursie otrzymują certyfikaty dla swoich zakładów.

Akademia pod kierownictwem Tobiasa Wassera przyjmuje nie tylko 

uczestników z Niemiec. Szkolenia są dostępne również dla chęt-

nych z Polski.

 Tobias Wasser
 CAR DETAILING ACADEMY
 Sportallee 77, 22353 Hamburg

 Tel +49 4067587826

 bfa-hamburg@gmx.de
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Podczas corocznego Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komuni-

kacyjnych organizowanego już po raz dziesiąty przez Polską Izbę 

Motoryzacji podsumowano zmiany w relacjach między ubezpieczy-

cielami, a tymi, którzy naprawiają uszkodzone w czasie najróżniej-

szych zdarzeń drogowych samochody. Poza tradycyjną tematyką 

tych spotkań dotyczącą kosztów naprawy, części i zamienników, 

technologii, czasu naprawy czy powracającym niczym bumerang 

tematem samochodów zastępczych omawiano zmiany, jakie mogą 

dotyczyć właścicieli dużych warsztatów po uchwaleniu ustawy doty-

czącej opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. Specjaliści 

różnych dziedzin przedstawiali najważniejsze problemy nękające 

branżę, odnotowali jednocześnie wyraźną poprawę jeśli idzie o roz-

strzyganie sporów warsztatów z ubezpieczycielami. Poważnym pro-

blemem pozostaje wciąż ogromny obszar zagadnień i rozstrzygnięć 

prawnych dotyczący recyklingu i złomowania starych samochodów. 

Po raz kolejny wypłynęła sprawa stanu technicznego jeżdżących po 

drogach samochodów i nieszczelnego systemu badań technicznych.

W czasie Forum rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Złoty 

Zderzak”, w którym przedstawiciele warsztatów naprawczych 

wskazali najbardziej przyjazną firmę ubezpieczeniową. W rokum 

2015 za najlepszą firmę została uznana STU Ergo Hestia, na drugim 

miejscu, podobnie jak przed rokiem znalazła się TUiR Allianz, trzecie 

miejsce zajął potentat PZU.

Po raz pierwszy przyznano specjalny tytuł „Złotej Lakierni” dla naj-

lepszego serwisu blacharsko-lakierniczego w Polsce. Pierwszym zwy-

cięzcą i zdobywcą tytułu „Złota Lakiernia” został serwis, Auto-Miras 

z Żukowa, drugie i trzecie miejsca zajęły firmy warszawskie Summit 

Motors Poland i Auto-Blak. W konkursie szczególne znaczenie miały 

nienaganny poziom wykonanych napraw, jakość obsługi klienta, dba-

łość o środowisko i bezpieczeństwo pracy.

Dziesiąte Forum
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Szkolenia dla likwidatorów mobilnych
Szkolenia są niezbędnym elementem zwią-

zanym z rozwojem technologicznym w 

zakresie produkcji i serwisowania pojazdów 

mechanicznych. Do tej pory temat szkoleń 

głównie związany był z organizacją procesu 

doskonalenia kadry serwisów samochodo-

wych. Coraz częściej jednak można zauwa-

żyć zainteresowanie poszerzaniem wiedzy 

na tematy związane z nowoczesnymi 

technologiami przez firmy ubezpieczenio-

we. Organizowane są szkolenia grupowe dla 

mobilnych likwidatorów szkód zawierające 

część teoretyczną jak i praktyczną. Naj-

bardziej aktywne wydają się firmy HESTIA 

oraz PZU. Centrum Szkoleniowe HERKULES 

prowadzi szkolenia dla pracowników to-

warzystw ubezpieczeniowych zarówno we 

własnej placówce szkoleniowej jak i organi-

zuje szkolenia wyjazdowe. 

Szkolenia czas zacząć
W 2014 roku firma ERGO HESTIA zorga-

nizowała profesjonalne szkolenie w swojej 

sopockiej siedzibie dla blisko 200 osób bez-

pośrednio lub pośrednio związanych z pro-

blematyką likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Szkolenie to dotyczyło najnowocześniej-

szych technologii naprawczych, budowy 

nowoczesnej karoserii samochodowej oraz 

możliwości realizacji zaleceń firm ubezpie-

czeniowej w praktyce warsztatowej. 

Podstawowe punkty szkolenia:
 konstrukcja nowoczesnej karoserii,

 naprawy panelowe,

 wymiana poszyć drzwi,

 zgrzewanie i lutospawanie,

 naprawy PDR,

 naprawy elementów ze stopów aluminium,

 naprawy elementów z tworzyw sztucznych.

Fot. 2. Pokazy praktyczne poprzedziło szkolenie 

teoretyczne.

Szkolenie dla pracowników ERGO HESTII 

dotyczyło pojazdów osobowych oraz pozo-

stałych pojazdów do 3,5 t. Osobnym dzia-

łem wiedzy są technologie specjalistyczne 

przeznaczone do usuwania uszkodzeń 

w pojazdach użytkowych. Do tego celu 

konieczne jest zastosowanie całkowicie 

innych technologii oraz narzędzi. Wiedza z 

zakresu napraw powypadkowych pojazdów 

użytkowych nie jest tak łatwo dostępna i 

jak ma to miejsce w przypadku samocho-

dów osobowych. 

Nie tylko osobowe
Problem ten zauważony został przez fir-

mę PZU, która to już w 2013 roku zorga-

nizowała pierwsze szkolenia dla mobilnych 

likwidatorów szkód  z zakresu konstrukcji 

i technologii naprawczych pojazdów użyt-

kowych. Współorganizatorem szkoleń 

była firma DBK Group, która udostępniła 

na potrzeby szkolenia pomieszczenia oraz 

serwis MANa REMO-CAR w Święcicach. 

W 2015 roku zorganizowano kolejne 

szkolenie  w serwisie REMO-CAR, które po-

nownie prowadzone było przez Centrum 

Szkoleniowe Herkules, CSV oraz pracowni-

ków serwisu. 

Fot. 3. Konstrukcja i naprawa ram pojazdów 

użytkowych to bardzo specyficzna dziedzina. (fot. 

REMO-CAR)

Poza różnicami technologicznymi konstruk-

cyjnymi są jednak pewne podobieństwa 

pomiędzy pojazdami osobowymi oraz użyt-

kowymi. Dotyczą one głównie zastosowania 

systemów narzędzi i technologii do napraw 

panelowych oraz rozłączania i łączenia ele-

mentów poszycia karoserii. Kabina pojazdu 

użytkowego jest w wielu aspektach podobna 

do karoserii samonośnej. Jedną z istotniej-

szych różnic jest to, że do kabiny nie mocuje 

się bezpośrednio żadnych elementów zawie-

szenia kół pojazdu.

Fot. 4. Pokazy praktyczne zawsze wzbudzają 

największe zainteresowanie uczestników szkoleń. 

(fot. REMO-CAR)

Do napraw poszycia kabiny, tak jak i w przy-

padku karoserii samochodów do 3,5 t stosuje 

się coraz częściej lutospawanie stopami mie-

dzi oraz zgrzewanie o wysokich parametrach. 

Wymaga to wyposażenia w najnowocześniej-

szy sprzęt oraz ciągłe doskonalenie kadry 

serwisowej. 

Dobry kierunek  
Skoro pracownicy serwisów są coraz lepiej 

wyszkoleni to pracownicy towarzystw ubez-

pieczeniowych również muszą posiąść aktual-

na wiedzę. Pozostaje cieszyć się, że czołowe 

firmy ubezpieczeniowe tak aktywnie włączyły 

się w proces szkoleń z zakresu technologii 

naprawczych i budowy pojazdów. BRFot. 1. Pokaz wymiany poszycia drzwi samochodowych (fot. CSH)

warto wiedzieć
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Mają misję: uświadamiamy, że lakiernik 
to zawód przyszłości!
W podpoznańskich Komornikach, znanych zapewne dotąd naszym 

branżowym Czytelnikom przede wszystkim jako siedziba firmy 

NOVOL, rusza szkoła lakiernicza. To prywatna inicjatywa, która jak 

mówią jej twórcy, ma zrekompensować niedostatki w publicznej 

edukacji zawodowej. Projekt Pro-Painter realizują: Marcin Obara 

i Tomasz Tomczyk. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa – obaj panowie pracują w firmie 

NOVOL, będącej największym polskim producentem materiałów 

lakierniczych. Marcin Obara, z wykształcenia politolog,  jest teraz 

Product Managerem linii NOVOL for Classic Car przeznaczonej do 

renowacji aut zabytkowych. Swój pierwszy biznes, samoobsługową 

pralnię założył w rodzinnej Zielonej Górze w wieku … 18 lat. – Ani 

to miasto nie było gotowe na mój pomysł, ani ja do biznesu – opo-

wiada  z uśmiechem Marcin Obara. – Dziś doskonale wiem jakie 

popełniłem wtedy biznesowe błędy. Ale to była niezła szkoła. To 

właśnie dzięki tamtemu  biznesowi trafiłem do branży lakierniczej. 

Gdy opuszczałem dzierżawiony lokal, oprowadziłem po nim osobę 

szukającą miejsca na mieszalnię lakierów. Na koniec mojej prezen-

tacji zaproponowała mi pracę  - śmieje się pan Marcin. 

Tomasz Tomczyk to z-ca Dyrektora Działu Szkoleń firmy NOVOL. 

Ucząc lakiernictwa  przejechał pół świata. Jest odpowiedzialny za 

technologiczną tronę projektu. – Pro-Painter to jednak nasz nie-

zależny projekt. Także niezależny kapitałowo – mówi Marcin Oba-

ra.– Owszem, firma NOVOL jest głównym partnerem technicznym 

naszego projektu. Podczas szkoleń będziemy pracować przede 

wszystkim na produktach NOVOL-a. Ale to chyba  oczywiste, że 

ucząc kogoś, chcemy to robić na produktach, które doskonale 

znamy i jesteśmy pewni ich  wysokiej jakości. 

Nowoczesne Centrum Szkoleniowe o powierzchni ponad tysiąca 

metrów kwadratowych to doskonałe miejsce w którym uczestnicy 

będą mogli przyswajać sobie wiedze teoretyczną i praktyczną. Pod 

okiem prawdziwych mistrzów swojego fachu. Skąd pomysł by uru-

Od lewej: Krzysztof Grześkowiak, Patrycjusz Gaj, Tomasz Pięta, Tomasz Zarzycki, Grzegorz Bieńko, Robert Grząślewicz, Tomasz Tomczyk i Marcin Obara

Szpachlowanie - trener szkoleń Refinish pomaga przy aplikacji szpa-
chlówki poliestrowej.
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chomić szkołę? Jak to często bywa z życia. Obaj panowie podczas 

swoich zawodowych zajęć zderzyli się z niepokojącymi zjawiskami. 

Po pierwsze brakiem rąk do pracy w warsztatach lakierniczych. Po 

drugie, niestety z poważnym deficytem wiedzy u młodych ludzi, 

którzy trafiają do warsztatów opuszczając szkoły zawodowe. - 

Udało się nam zaprosić do projektu doświadczonych specjalistów w 

dziedzinie lakiernictwa, o wiedzy i umiejętnościach plasujących ich 

w tej branży w europejskiej czołówce - mówi nasz rozmówca. - Za-

palili się do naszej misji i chcą się swoją wiedzą podzielić. Wszyscy są 

świadomi, że jeśli teraz tego nie zrobią, nikt ich w tym nie zastąpi. 

W pewnym momencie po prostu zabraknie ludzi, którzy pójdą ich 

drogą. A jeśli teraz nie zadbamy o następną generację lakierników,  

sami podetniemy gałąź na której siedzimy.  W pewnym momencie 

nasi klienci, nasi współpracownicy oznajmią nam, że nie mogą 

wykonać swojej pracy, bo nie mają wykwalifikowanej kadry. Ludzi, 

którzy będą wiedzieli jak w pełni wykorzystać coraz doskonalsze 

produkty. Co ważne, to nie wina młodego pokolenia, a naszego 

systemu edukacji. Chętnych do nauki lakiernictwa, nowych technik 

i technologii nie brakuje. Świadczy o tym fakt, że w ciągu 10 dni od 

uruchomienia pierwszej serii zapisów, mieliśmy niemal komplet!

Centrum w Komornikach, w najrozleglejszej części praktycznej po-

dzielone jest na strefy lakiernicze, z komorą lakierniczą i wszystkimi 

sprzętami, które powinny się znajdować w warsztacie blacharsko 

– lakierniczym. Cały projekt nie udałby się gdyby nie partnerzy, któ-

rzy na potrzeby szkoleniowe przekazują materiały i sprzęt. Z tego 

miejsca bardzo dziękujemy firmom: NOVOL, Anest IWATA, Rupes, 

3M, Custom Creativ Poland, V8 Team, Eljot24, BETA, OMNIA, HED-

SON Technologies i Dura-Block Polska za wsparcie.

Na pytanie, czy całkowity lakierniczy laik,  może się zgłosić na 

szkolenie? - Marcin Obara odpowiada twierdząco  - Osoba, która 

chciałaby zostać lakiernikiem musi mieć świadomość z czym wiąże 

się ten zawód. Musi posiadać  niemałe zdolności manualne.  Jeśli 

ktoś całe życie np. funkcjonował za biurkiem, ciężko będzie mu 

się nauczyć pewnych zachowań. Nie mniej jednak, ma szansę 

rozpocząć z nami naukę.  Jednakże, co podkreślam, jeśli zdaniem 

trenerów nie będzie sobie dawał rady, będziemy szczerzy, wyraź-

nie to usłyszy. Nie zdobędzie naszego certyfikatu, bo my się pod 

nim nie podpiszemy. Co ważne, chcemy tym i szkoleniami zmienić 

postrzeganie zawodu lakiernika, bo ten zawód jest niedoceniany. A 

przecież żeby być dobrym lakiernikiem trzeba mieć duszę artysty. 

Trzeba być obdarzonym ponadprzeciętnymi zdolnościami  manu-

alnymi. Pożądane cechy to: cierpliwość , precyzja,  konsekwencja, 

profesjonalizm i odpowiedzialność. Mówimy przecież o procesach 

chemicznych. Tworzenie alchemii w tym przypadku najczęściej 

kończy się katastrofą.  Jednym z elementów misji naszej firmy 

jest uświadomienie także rodziców młodych ludzi, że nie powinni 

traktować lekceważąco zawodu lakiernika, jeśli zechce go wybrać 

ich dziecko. W USA lakiernik to prawdziwy, wysoko ceniony i dobrze 

wynagradzany rzemieślnik - artysta. 

Jak mówi Marcin Obara, dzięki modzie na kulinarne turnieje, show, 

programy o uzdrawianiu polskiej gastronomii, udało się już odcza-

rować zawód kucharza, gastronoma. A przecież do niedawna w 

wielu rodzinach pokutowało takie myślenie: jeśli dzieciak nie bardzo 

sobie radzi w szkole, zawsze może pójść do zawodówki: „trudno, 

może chociaż zostanie kucharzem”.  Podobnie bywa dotąd  z 

„samochodówkami”, albo nielicznymi klasami lakierniczymi. – My 

chcemy to zmienić – powtarza nasz rozmówca. 

Co czeka zainteresowanych szkoleniami? Cykl weekendowych kur-

sów, których program przewiduje zdobywanie krok po kroku coraz 

większej wiedzy praktycznej i teoretycznej. 

Pierwszy krok to kurs Pro – Painter Fresh. To szkolenie teoretycz-

ne, traktujące o elementarnych sprawach związanych z lakiernic-

twem, budową lakierni, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, 

zachowaniem się podczas lakierowania itd. Uczestnik kursu pozna z 

detalami sprzęt lakierniczy i zdobędzie wiedzę na temat podstawo-

wych technologii lakierniczych. To szkolenie adresowane do osób, 

które nie miały wcześniej związku z lakiernictwem. – Jeżeli nasz 

uczeń zdobędzie certyfikat i nadal będzie chciał się rozwijać w tej 

branży, możemy go zaprosić na cykl szkoleń Pro – Painter Refinish, 

poświęconych zasadom lakierowania typowego, powypadkowego 

– słyszymy. Ta propozycja obejmuje pięć poziomów, od zagadnień 

niezbędnych do przyswojenia przez pomocnika lakiernika, przez 

wiedzę i umiejętności lakiernika. Ostatni, piąty poziom, nazywany 

eksperckim, to już „wyższa szkoła jazdy”, z nauką m.in. cieniowania 

baz trójwarstwowych, czyli tego co staje się coraz bardziej kłopotli-

we, zważywszy na coraz trudniejsze kolory – owoc ostrej rywalizacji 

producentów samochodów. 

Centrum proponuje jeszcze dwa, dodatkowe profile szkoleń: Pro 

– Painter Renovation  i Pro – Painter Custom. Pierwszy poświęcony 

jest renowacji samochodów zabytkowych. Cieszy się popularnością, 

bo to najdynamiczniej rozwijający się sektor branży lakierniczej w 

Polsce. – Na renowacje decyduje się wiele firm szukających swojego 

Budowa pistoletu - trener Tomasz Tomczyk odpowiedzialny za teoretyczne 
zajęcia, objaśni budowę i działanie narzędzi.

Polerowane - Krzysztof Grześkowiak, przeprowadzi uczestników przez 
proces polerowania.

warto wiedzieć
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miejsca na rynku – zauważa Marcin Obara. – Nie do końca jednak 

mając wiedzę o tym, że te naprawy wyglądają jednak trochę ina-

czej, wymagają innego podejścia. Mamy propozycję dla osób, które 

mają już wiedzę i doświadczenie w lakiernictwie lub prowadzą 

warsztat, a chciałyby siebie lub swoich pracowników przeszkolić w 

tym kierunku. Zajęcia w tym cyklu prowadzi dwóch doświadczo-

nych trenerów, praktyków, cenionych nie tylko w kraju, ale i w całej 

Europie. Ich prace zdobywają najwyższe notowania, a odrestauro-

wane samochody sprzedawane są za ogromne pieniądze. Pierwszy 

to Tomasz Pięta z firmy 25 Bodywork z Łowicza, drugi to Tomasz 

Zarzycki z warszawskiej firmy Fenixmotors. 

Profil Pro – Painter Custom  koncentruje się na artystycznej wizji 

lakiernictwa. Coś dla tych, którzy chcą poszerzyć umiejętności o 

m.in. malowanie kasków, motocykli, detali, z użyciem np. płatków 

srebra i złota. Tu można się nauczyć m.in.  uzyskiwania efektu rdzy 

czy mrozu, albo łączenia różnych stopni połysku lakieru. Zaintere-

sowani spotkają się z trenerem, Patrycjuszem Gajem z firmy Lepian 

Custom Painting z Wodzisła-

wia Śląskiego. 

Szkoła rozpoczyna działal-

ność. Ceny kursów wahają się 

od 650 zł za kurs podstawowy, 

do 1400 zł. Jak słyszymy, teo-

retycznie, gdyby zaangażowa-

ni w ten edukacyjny projekt 

organizatorzy i trenerzy nie 

traktowali nowego wyzwania 

przede wszystkim jako misję, 

kursy powinny kosztować 

dużo więcej.  – Ale kogo z 

tych młodych ludzi byłoby na 

taki kurs stać? – pyta reto-

rycznie Marcin Obara. – Staramy się o ich dofinansowywanie. Nie 

zawsze będzie możliwe, wtedy cena może być wyższa. Na chwilę 

obecną nasze działania wspiera fundacja Cooperatio, dzięki czemu 

mogliśmy przygotować tak atrakcyjną ofertę. Nasi kursanci mogą 

też liczyć na propozycję poszkoleniowych praktyk. 

 Czas szkoleń – do 20 godzin w dwa dni. Odbywają się w małych 

grupach, w przypadku Refinish i Renovation liczą maksymalnie 8 

osób, których prowadzi dwóch trenerów.  Każdy ma pod opieką 

dwie grupy po dwóch kursantów. 

Kto się zgłosił do naboru na pierwsze, zajęcia? -  W większości to 

udzie w przedziale wieku 20 – 28 lat – mówi Marcin Obara. - Męż-

czyźni, choć mamy i dwie panie, co bardzo mnie cieszy. 

   Website: www.pro-painter.pl
   e-mail: szkolenia@pro-painter.pl
   tel: 510-198-900
   www.facebook.com/propainterpl

Aplikacja - aplikacja wszystkich wyrobów jest priorytetem przy szkole-
niach z lakiernictwa refinishowego.

Marcin Obara - właściciel szkoły, odpo-
wiedzialny za organizację i marketing.

Robert Grząślewicz - trener Pro-Painter Refinish: Odpowienie ustawienie pistoletu lakierniczego to gwarancja udanego lakierowania.
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Konferencja blacharsko 
– lakiernicza w Bydgoszczy
O tym, że Polsce kuleje szkolnictwo zawodowe pisaliśmy już wie-
lokrotnie. Problem nadal nie maleje ale zauważalny jest wzrost 
zainteresowania tzw. decydentów rozwiązywaniem tej trudnej 
sytuacji. Szczególnie ważne jest to w kontekście rosnących wy-
magań rynku pracy. Obecny stopień skomplikowania konstrukcji 
pojazdów stawia o wiele większe wymagania przed potencjal-
nymi pracownikami współczesnych, profesjonalnych serwisów 
samochodowych. Wysokie oczekiwania wobec fachowców nie 
ominęły również branży napraw powypadkowych. Wprowadze-
nie nowych technologii lakierniczych, materiałów hybrydowych 
do budowy karoserii oraz coraz powszechniejsze zastosowania 
stopów lekkich i stali o bardzo dużej wytrzymałości z domieszką 
np. boru spowodowało konieczność stosowania innych techno-
logii naprawczych. Jak prześledzić dotychczasowe programy 
nauczania w klasach o kierunku blacharz i lakiernik samochodo-
wy to można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał... Że nikt 
z osób decydujących o kształtowaniu programów nauczania nie 
zauważył, że nastała już kolejna epoka w branży motoryzacyjnej. 
Obecny deficyt wykwalifikowanej kadry serwisów blacharsko-la-
kierniczych spowodowany jest również odpływem często najlep-
szych fachowców za granicę Polski. Fala emigracji zarobkowej 
nie ominęła również branży motoryzacyjnej. 

Pojawiają się jednak sygnały, że może na razie nie w sposób 
systemowy lecz są przypadki aktywnych działań i zmiany podej-
ścia do problematyki kształcenia blacharzy i lakierników samo-
chodowych. Nauczyciele zawodu o raz dyrekcje niektórych szkół 
dokładają starań aby wzbogacić proponowany przez minister-
stwo program dostosowując go w miarę możliwości do aktualne-
go poziomu wymagań rynku serwisowego. Ciekawym i godnym 
naśladowania przykładem może być zaproszenie do współpracy 
firm profesjonalnie zajmujących się technologiami blacharskimi 

i lakierniczymi. Przykładem konkretnych działań w tym kierunku 
jest bydgoski Zespól Szkół Samochodowych. W dniu 8 lutego 
2016 roku odbyła się konferencja blacharsko - lakiernicza pod 
hasłem “Nowoczesne technologie napraw w likwidacji szkód 
komunikacyjnych”, będąca jednym z etapów przygotowań do 
uruchomienia w tej zasłużonej szkole klasy blacharskiej i lakierni-
czej. Inicjatorem był dyrektor ZSS w Bydgoszczy Pan Janusz To-
mas. Do udziału zostali zaproszeni patroni przyszłych klas czyli 
firmy NOVOL oraz HERKULES jak i przedstawiciele wydziału 
komunikacji oraz oświaty Urzędu Miasta. Zaproszono również 
przedstawiciela Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego 
jak i potencjalnych pracodawców przyszłych absolwentów nowo 
tworzonych klas zawodowych. Poza krótkimi prezentacjami 
przedstawionymi przez zaproszonych gości odbył się pokaz 
napraw blacharskich z zastosowaniem najnowszych technologii 
panelowych BodyLiner™ wykonanych przez instruktora z Cen-
trum Szkoleniowego Herkules. Konferencji towarzyszyło wiele 
spotkań i rozmów kuluarowych i była to kolejna okazja do wza-
jemnego poznania się i wymiany spostrzeżeń na temat aktualnej 
sytuacji rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

Konferencja to tylko jeden z etapów pracy nad uruchomieniem 
klas blacharskiej i lakierniczej. Teraz przyszedł czas na do-
stosowanie szczegółowych programów nauczania co będzie 
miało miejsce we współpracy z patronami, firmą NOVOL oraz 
HERKULES. Dla ZSS w Bydgoszczy to kolejny nowy profil na-
uczania zawodowego i będzie konieczne przygotowanie bazy 
szkoleniowej jak i kadry nauczycielskiej. Jako jeden z patronów 
medialnych będziemy śledzić dalszy rozwój wypadków i rela-
cjonować aktualną sytuację. Mamy nadzieję, że za przykładem 
szkoły z Bydgoszczy pójdą kolejne placówki oświatowe z całej 
Polski. BR
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Rozmowa z Panem Zbigniewem Zalewskim, członkiem zarządu firmy 
Pro-West Sp. z o.o. z Bydgoszczy, działającej od 1993r. - obecnie wy-
łącznego dystrybutora systemów lakierniczych niemieckiej firmy MIPA 
SE. W ofercie bydgoskiej firmy znajdziemy wszystko, co powinno się 
znaleźć na wyposażeniu lakierni, tej samochodowej i przemysłowej. 
Pan Zbigniew Zalewski opowiedział nam o historii i najnowszych 
osiągnięciach firmy. 

Dziś zarząd firmy Pro-West Sp. z o.o., to: Tadeusz Buczkowski- 

prezes oraz Zbigniew Zalewski - wiceprezes i jednocześnie dyrektor 

zarządzający. Mieliście Panowie coś wspólnego z branżą lakierni-

czą? 

Początek był bardzo skromny i jak zwykle z dużą dozą przypadku.

- Ja z wykształcenia jestem chemikiem, więc do lakiernictwa nie tak 

daleko. Tadeusz Buczkowski był budowlańcem ale miał smykałkę do 

handlu.  Jak to w niespokojnych latach 80-tych bywało, wyjechał 

na stałe do Niemiec, ale nie straciliśmy ze sobą kontaktu. Tematy 

motoryzacyjne, co chyba u mężczyzn jest dość typowe, zawsze 

się jakoś między nami przewijały. Od tego się zaczęło. Tadeusz 

Buczkowski od czasu do czasu odwiedzając rodzinę przywoził do 

naprawy jakiś mocno sfatygowany pojazd, wymagający interwen-

cji lakierniczej, który w Polsce odzyskiwał świetność. Ceny usług 

lakierniczych w Polsce były wielokrotnie niższe niż na terenie Nie-

miec, ale w Polsce na początku lat 90-tych nie było odpowiednich 

jakościowo i kolorystycznie lakierów. Wykonujący naprawę lakiernik 

narzekając na problemy z zaopatrzeniem, zaproponował: jak przy-

wiezie Pan lakier, to zrobimy nie gorzej jak za Odrą a na pewno 

znacznie taniej. I tak zrodził się pomysł, by zacząć działać w tej 

branży w sposób zawodowy, już nie na zasadzie dorabiania do pen-

sji. Zarejestrowaliśmy spółkę cywilną i zaczęliśmy od importu lakie-

rów marki Lesonal, drobnych dodatków i wyposażenia warsztatów 

lakierniczych. Uruchomiliśmy mały sklepik w Bydgoszczy, na terenie 

jednej z prywatnych lakierni na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Było 

absolutnie bardzo skromnie. Początkowo byliśmy sami. Jeździliśmy 

nocami  małym busem i woziliśmy towar z Niemiec do Polski. Ster-

czeliśmy  godzinami na granicy czekając na odprawy celne. Nigdy 

nie zapomnę traktowania nas przez celników, upokorzeń, które 

spotykały podobnych nam drobnych przedsiębiorców. Ci wielcy 

mieli pierwszeństwo. Wracaliśmy zmordowani, upokorzeni, ale nie 

było czasu na rozpamiętywanie. Trzeba było rozwieźć towar do 

klientów, potem pozbierać pieniądze żeby mieć fundusze na na-

stępne zakupy. Dość szybko wyprowadziliśmy się z terenu lakierni, 

bo niektórzy klienci lakiernicy mieli wrażenie, że chodzą na zakupy 

do konkurencji. Znaleźliśmy neutralny punkt, nadal na Osiedlu Bło-

nie i zatrudniliśmy 2 sprzedawców.

 

Od małego sklepiku do prężnej firmy 

Zbigniew Zalewski, 
członek zarządu firmy Pro-West 

z Bydgoszczy

warto wiedzieć
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Kiedy okazało się, że ten biznes dobrze rokuje? 

- Od samego początku szło nam całkiem dobrze. Ale nie działaliśmy 

na zasadzie: zarejestruję firmę, postawię biurko, wezmę w leasing 

mercedesa i będzie fajnie. Tak się nie da. Najważniejsza jest pełna 

wypłacalność i wiarygodność finansowa oraz jakość obsługi klienta. 

Mimo mego wykształcenia chemicznego na początku trzeba było 

przyswoić sobie ogrom wiedzy technicznej i technologicznej, a pod-

ręczników nie było. Prenumerowaliśmy i czytaliśmy od pierwszej do 

ostatniej strony niemiecką lakierniczą prasę branżową. Przez pierw-

sze 5 lat, cały a później co najmniej połowę zysków inwestowaliśmy 

w firmę. Tak jest do dziś. Po latach konsekwentnych działań i solid-

nej pracy możemy teraz szczycić się wieloma wyróżnieniami, takimi 

jak skrzydła biznesu, gazele biznesu czy diamenty Forbesa.

Porozmawiajmy o punktach zwrotnych w funkcjonowaniu firmy.

-  Był taki moment, gdy w poszukiwaniu nowej, lepszej oferty ryn-

kowej, mój wspólnik pojechał na targi motoryzacyjne do Frankfur-

tu nad Menem. Tam udało mu się nawiązać  kontrakt z właścicielem  

dużej hurtowni materiałów lakierniczych, który nakłonił mojego 

wspólnika do uruchomienia  oddziału tej hurtowni w Polsce. I tak 

została powołana spółka joint venture  pod nazwą Pro-West z sie-

dzibą w Luboniu, z którą na początku nie miałem nic wspólnego. 

Jak to się stało, że z Lubonia firma wróciła do Bydgoszczy? 

Firma w Luboniu zaczęła z dużą ofertą materiałową, ale z dość przy-

padkową załogą, która niestety kiepsko sobie radziła na rynku la-

kierniczym. Otwierając taki biznes trzeba mieć dużą wiedzę branżo-

wą i kompetentnych pracowników. A tam był z tym kłopot. Po kilku 

miesiącach zjadania własnego ogona zaniepokojony wspólnik popro-

sił mnie o poważną rozmowę i radę co dalej z kulejącym biznesem. 

Po długich rozważaniach zgodziłem się przyjąć etat rzeczoznawcy 

i doradcy technicznego pod warunkiem zmiany siedziby spółki na 

Bydgoszcz.  Od tego momentu działałem na dwóch etatach prowa-

dząc dobrze funkcjonującą spółkę cywilną i pracując jednocześnie w 

spółce joint venture. Po dwóch latach doszliśmy do wniosku, że jest 

to działanie napiętnowane konfliktem interesów a zachodni partner 

nie jest nam potrzebny i wręcz ogranicza nam możliwości działania. 

Dość dużym wysiłkiem spłaciliśmy  niemieckiego partnera, a mają-

tek spółki cywilnej wnieśliśmy aportem w całości do spółki Pro-West  

j. v. przekształcając ją w spółkę z o.o. Od tego momentu, a był to rok 

1995, powiększyliśmy grono udziałowców o jeszcze jedną osobę, 

Panią Teresę Boniecką i  tak powstała spółka z o.o. o nazwie Pro-

West. W tym też roku walne zgromadzenie wspólników powołało 

mnie na wiceprezesa zarządu i jednocześnie zostałem zatrudniony 

na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Skąd ta nazwa?

Nazwę odziedziczyliśmy po spółce joint venture, która po dwóch 

latach działalności była już rozpoznawalna.  Od początku działal-

ności chcieliśmy nie tylko importować , ale też produkować coś w 

kraju, co moglibyśmy wysyłać na eksport do bogatszych odbiorców 

z zachodu Europy. Czasy zmieniały się dynamicznie, byliśmy głodni 

nowinek technicznych i nowych technologii. To było nasze małe 

otwarcie na zachód po latach żelaznej kurtyny.

Wtedy postawiliście Państwo na elementy wyposażenia warszta-

tów lakierniczych?

- Tak. Na wszelkiego rodzaju stojaki do lakierowania. Obrotowe, 

rozstawne do papierów maskujących i wiele innych przedmiotów 

ułatwiających pracę lakiernikom. Od tego czasu produkujemy je tu, 

w Polsce i wysyłamy na eksport. 

Jak radziliście sobie Państwo z konkurencją?

- To osobna historia. Bywało różnie. Czasem chińska konkurencja 

totalnie nas przytłaczała, bo tam nikt nie przejmował się jakimiś 

patentami, czy prawami autorskimi. W Chinach wszystko zrobią 

taniej.  Ale po latach okazało się, że niekoniecznie lepiej. Cena ich 

produktu bywa oczywiście powalająca, ale kto się skusi, potrafi się 

boleśnie przekonać, że wysoka jakość musi mieć swoją cenę.  Gdy 

element nadwozia bardzo drogiego auta upadnie ze stojaka, narobi 

szkody, bo stojak miał kiepskie spawy i bardzo delikatne profile kon-

strukcyjne, wtedy zaczynają się dociekania. Ludzie próbują składać 

reklamacje. Docierają także do nas. Ale my wszystkie swoje produk-

ty znakujemy. Wiemy czy to był nasz produkt, czy podróbka.  Wielu 

odbiorców z zagranicy przekonało się już do polskiej jakości i mamy 

teraz wiernych klientów w Holandii, Niemczech, Skandynawii. W ich 

ocenie jakość naszych produktów to absolutnie górna półka. 

A co z chemią i materiałami lakierniczymi? 

- Sprzedaż materiałów lakierniczych jest od samego początku na-

szą podstawową działalnością. Przełomem dla nas było spotkanie 

z małą, rodzinną firmą MIPA, producentem lakierów i dodatków 

lakierniczych. To była druga albo trzecia nasza ( w gronie wspólni-

ków) wizyta na targach Automechanika we Frankfurcie. Spotkali-

śmy bardzo sympatycznych ludzi, właścicieli firmy. Bardzo przypa-

dli nam do gustu, zresztą z wzajemnością. Oni byli zainteresowani  

rozwojem swojej firmy i ekspansją na wschód, a my promowaniem 

jakiejś konkretnej, dobrej  marki na wyłączność w Polsce. Podpisa-

liśmy pierwszą umowę , wzięliśmy pierwsze produkty. Oczywiście 

wszystkie produkty zawsze testowaliśmy u siebie, badając jakość,  

przydatność, konkurencyjne ceny. W ten sposób zaczęliśmy dys-

trybuować systemy mieszania lakierów poliuretanowych. Weszli-
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śmy najpierw w łatwiejszą działkę motoryzacyjnego malowania, w 

samochody dostawcze.  Okazało się to strzałem w 10. Produkty 

MIPA PUR z systemem mieszania przyjęły się bardzo dobrze na 

naszym rynku. Przy czym dalej nie zaniedbywaliśmy naszej pro-

dukcji, tych drobnych elementów wyposażenia lakierni.  Po latach 

MIPA rosła w siłę, wdrażała nowe produkty, za każdym razem 

pytając, czy jesteśmy zainteresowani ich dystrybucją. Zaczęliśmy 

sprzedawać systemy mieszania lakierów bazowych metalicznych,  

potem bazowych wodnych, do tego lakiery akrylowe, poliureta-

nowe, epoksydowe na potrzeby przemysłu. Dziś MIPA to potężny 

partner. Zatrudnia prawie tysiąc pracowników. Jest firmą liczącą 

się na rynku niemieckim,  właścicielem jeszcze kilku innych marek 

lakierniczych jak Henelit, Herlac, Streicolor, Mistral, Primacolor, 

Feycolor, Plas-Tech. W Polsce jesteśmy dystrybutorami większości 

z nich.  Można powiedzieć, że to był biznes od pierwszego wejrze-

nia. Nasza współpraca trwa już wiele lat. Łączą nas niezwykle przy-

jazne relacje. Nasz partner docenia nasze zaangażowanie, wkład w 

budowanie rynku i utrwalanie marki. 

Od kiedy działacie we własnej siedzibie?

Jak to w życiu często bywa, w znalezieniu docelowego, już naszego 

własnego miejsca, pomógł kolejny przypadek. Któregoś dnia po 

prostu przechodziłem koło budynku niedaleko naszej tymczasowej 

wynajmowanej siedziby i rozmarzyłem się: taki obiekt wystarczyłby 

naszej firmie do końca naszych dni. Wszedłem do biura i w gazecie 

przeczytałem, że syndyk masy upadłościowej sprzeda z wolnej ręki 

nieruchomość przy ul. Żmudzkiej 6. Cena była bardzo przyzwoita. 

Po 4 tygodniach mieliśmy w dłoniach akt notarialny. Tak spełniło 

się nasze kolejne marzenie, żeby znaleźć się pod dobrym adresem, 

niekoniecznie na peryferiach Bydgoszczy. Zostaliśmy wreszcie 

gospodarzami na własnym podwórku. To był kolejny, przełomowy 

moment w historii firmy. Byliśmy u siebie, pewni ekonomicznie i 

stabilni. Remont i przystosowanie obiektu trwało ok. pół roku. W 

styczniu 2001 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego obiektu, 

gdzie pozostajemy do dziś. Potem były kolejne etapy rozwoju. 

Zburzyliśmy 6 zrujnowanych garaży na podwórku i zbudowaliśmy 

porządny magazyn wysokiego składowania. Myśleliśmy, że znowu 

nam to wystarczy do końca życia. Ale w międzyczasie obok tego 

rynku motoryzacyjnego , zaczęliśmy się też interesować sprzedażą 

produktów na potrzeby odbiorców przemysłowych. I tu znowu 

strzał w 10! Klient przemysłowy okazał się zupełnie inny od tych 

samochodowych. Wymagania odmienne, ale sprzedaż materiałów 

znacznie większa. Ruszył handel na inną skalę. Tak jest do dziś. Po 

kilku latach przeświadczenia, że siedzibę mamy dostatecznie dużą, 

znów okazało się, że jest ciasno. Trzeba spełniać inne standardy ja-

kości. Jest cała masa ludzi, którzy są głodni wiedzy, a nie bardzo jest 

gdzie im ją przekazać. Na naszym podwórku jest za ciasno.

Doszliśmy więc do Państwa lakierniczego centrum szkoleniowego.

- Tak. Znów szczęśliwy los sprawił, że udało nam się kupić budynek o 

pow. 600 m kwadratowych  sąsiadujący z naszą działką. Po skompli-

kowanych formalnościach, po przekształceniu obiektu i adaptacji, co 

trwało dwa lata, w ubiegłym roku, w grudniu doszło do przeprowadz-

ki. Staraliśmy się wyposażyć to centrum na takim poziomie, na jakim 

teraz pracuje świat.  Mamy absolutnie nowoczesną kabinę lakierniczą 

z palnikiem gazowym bezpośredniego ogrzewania, bez wymienników 

ciepła, z systemem kontroli wydajności powietrza za pomocą auto-

matyki i  falowników. Mamy dużą, jasną powierzchnię szkoleniową, 

wyposażoną we wszystkie niezbędne narzędzia do przygotowania 

powierzchni pod potrzeby szkoleń i pokazów technicznych. Jesteśmy 

w stanie odtworzyć wszystkie warunki aplikacyjne, na których pracują 

nasi klienci. Możemy teraz naszych klientów i ich pracowników prze-

szkolić, przyuczyć do zawodu, pokazać nowinki techniczne, techniki i 

technologie aplikacji. Wszystko to, co najnowocześniejsze na świecie. 

Czy będziecie Państwo współpracować z jakąś szkołą zawodową? 

- W dalszej perspektywie tak. Jedna z naszych szkół zawodowych 

planuje uruchomić klasę lakierniczą. O ile wiem, w szkole nie ma wa-

runków do praktycznej nauki zawodu. Być może rozpoczniemy więc 

współpracę. Ale w tej chwili, nasze centrum ma przede wszystkim 

służyć podnoszeniu kwalifikacji naszych klientów, jak również naszych 

partnerów handlowych. Nie ograniczamy się. Jesteśmy w stanie przy-

gotować szkolenie spełniające każdą potrzebę naszych klientów.  Jakiś 

czas temu rozesłaliśmy informację, że centrum zostało uruchomione 

i można już uzgadniać terminy spotkań oraz szkoleń określając kon-

kretne potrzeby klientów. Odzew był natychmiastowy. To bezpłatne 

szkolenia. To, że przeprowadzamy szkolenie nie jest niczym nowym. 

Nowością jest to, że możemy zaprosić klientów do siebie na szkolenie 

stacjonarne. Minimum dwudniowe. Teoretyczne i praktyczne. 

Coś czuję, ze macie Państwo już pomysły na kolejne poszerzenie 

działalności…

- U nas to przychodzi naturalnie. Nowe możliwości otwiera nam 

najczęściej nasz największy partner firma MIPA, a my sami uważnie 

wsłuchujemy się w uwagi i potrzeby naszych odbiorców. Dostarcza-

my lakiery do antykorozyjnych zabezpieczeń  przemysłowych kon-

strukcji stalowych, na potrzeby kolejnictwa, stoczni jachtowych, 

przemysłu meblarskiego, producentów schodów itd. Rozwijamy 

się więc wielokierunkowo, w ramach różnych specjalizacji. Nadal 

nie obsługujemy budownictwa, ale wszystko inne: malowanie szkła, 

betonu, ceramiki, metali nieżelaznych itd. już mamy technicznie 

opanowane. I nie jest to oczywiście nasze ostatnie słowo.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Iwona Marciniak

warto wiedzieć
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Fantazja ludzka nie zna granic. Naszą pracownię często odwiedzają 

ludzie z nietypowymi oczekiwaniami. Posiadanie dobrego samochodu 

już nie wystarcza, szukają czegoś więcej. Najlepiej pracy, której nie 

wykonała maszyna, coś wyjątkowego, wykonanego ręcznie. Nasze za-

danie  polegało na zaprojektowaniu grafiki przeznaczonej dla kobiety-

kierowcy i naniesionej na karoserię BMW X1. Jak to połączyć? Posta-

nowiliśmy „położyć” na masce samochodu zwiewną chustę (fot. 01a), 

która miała sprawiać wrażenie, że za chwilę zsunie się z samochodu. 

Chusta miała wzór szachownicy. To motyw znany z branży motoryza-

cyjnej. W celu przygotowania odpowiednich szablonów i ustalenia roz-

miaru szachownicy, wykonaliśmy papierową makietę w skali 1:1 (fot. 

01b). Makieta została ukształtowana bezpośrednio na samochodzie. 

Szukaliśmy najlepszego ułożenia fałdek, naturalnego udrapowania. 

Jeden z narożników celowo zsuwał się z maski na nadkole, sprawiając 

wrażenie, jakby chusta miała za chwilę upaść na ulicę. Wykonano serię 

zdjęć i na ich podstawie powstał rysunek wektorowy w komputerze. 

Szablon od samego początku uwzględniał pofałdowane linie i już na 

tym, „płaskim” etapie widoczny był przestrzenny efekt. Szablon został 

wycięty z folii szablonowej i przeniesiony za pomocą papieru trans-

ferowego na uprzednio zmatowioną i odtłuszczoną karoserię (fot. 

01). Rozpoczęły się prace malarskie. Obszar wyłączony z grafiki został 

zakryty papierem maskującym (fot. 02). Czarne pola szachownicy 

stanowiły oryginalny kolor karoserii. Dlatego praca była malowana 

głównie bielą. Najpierw, po demontażu odpowiednich prostokątów, 

zostały pomalowane lakierem bazowym pola szachownicy (fot. 03). 

Po wyschnięciu białej bazy zdemontowano folię z czarnych kratek. 

Powoli zaczęła się wyłaniać pofałdowana tkanina. Teraz, z wolnej ręki, 

należało zaakcentować bielą najbardziej wypukłe miejsca. Natomiast 

czernią, delikatnie wycieniować boki fałd, uzyskać iluzję światła i cienia 

(fot. 04). Na tym etapie należy bardzo uważać, aby nie przyciemnić 

obrazu. Lepiej stosować zasadę, że dodać farby można w każdej chwi-

li, ale odjąć już nie. Klient zażyczył sobie dodatkowo, aby na chuście 

wkomponować datę, inicjały, logo BMW X1 oraz... logo swojej firmy. 

Powstał pomysł, aby wszelkie napisy ukryć w kodzie kreskowym, logo 

wtopić niejako w szachownicę chusty, a logo firmowe będzie naniesio-

ne na „wszywkę” producenta. W ten sposób udało się rozmieścić wiele 

informacji, nie naruszając głównej koncepcji.

Otaczający papier maskujący i folia szablonowa zostały zdemontowa-

ne (fot. 05). Kolejnym krokiem było uzyskanie efektu, że chusta „leży”, 

a miejscami wręcz unosi się nad karoserią. W tym celu należało na 

SZACH-MAT

(fot. 01a) (fot. 01b)

pasja i profesjonalizm
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karoserii namalować lekki cień od chusty. Ale jak namalować cień na 

czarnej karoserii? Należało lekko rozjaśnić tło w miejscu, gdzie chusta 

z nim sąsiaduje. W tym celu cały obszar wykonanej dotąd grafiki nale-

żało zamaskować (fot. 06). Najpierw, delikatnie przecieniowano białą 

bazą obszar wzdłuż krawędzi i następnie czernią został pomalowany 

cień. Ten etap należy wykonywać ostrożnie, aby nie przesadzić z efek-

tem światła i cienia. Teraz wystarczyło zdjąć maskowanie i dopracować 

szczegóły kompozycji. Następnie, po delikatnym usunięciu odkurzu 

malarskiego i przeglądu krawędzi maskowanych miejsc, nałożono dwie 

warstwy lakieru bezbarwnego. Polerowanie całej powierzchni jeszcze 

bardziej uprzestrzennilo grafikę, a kolory stały się bardziej soczyste 

(fot. 6a). Dodatkowo, na klapie bagażnika, motyw został powtórzony 

w postaci wystającego narożnika tkaniny. Na zdjęciu jest pokazany 

etap przed lakierem bezbarwnym (fot. 06b). Pojazd, po ukończeniu 

pracy graficznej, robił duże wrażenie w ruchu miejskim.  

 Marzena i Andrzej Karpińscy | www.airbrush.com.pl

(fot. 01) (fot. 02)

(fot. 03) (fot. 04)

(fot. 05) (fot. 06)

(fot. 06a) (fot. 06b)
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Zabytkowy czołg powinien być zielony, no chyba, że używało się go 

w czasie walk na pustyni, wówczas odpowiedni kolor to piaskowy. 

To dość trywialne stwierdzenie obrazuje najprostszy tok myślenia 

jeśli chodzi o malowanie pojazdów militarnych. Rzecz jednak w tym, 

że zieleń, zieleni nie równa, a pomiędzy tymi dwoma, wydawałoby 

się najbardziej klasycznymi barwami rozpościera się szeroka gama 

innych, czasami na pierwszy rzut oka całkowicie niezwiązanych z 

wojskiem.

Kolor się zmieniał
- Myślę, że spokojnie możemy zaryzykować stwierdzenie, że problem 

doboru odpowiedniego odcienia dla danego, militarnego pojazdu 

rozpoczął się już na etapie remontowania ich w czasie, gdy były 

powszechnie użytkowane – wyjaśnia doktorant w Zakładzie Historii 

Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, muze-

alnik, a przede wszystkim specjalista w zakresie odbudowy wozów 

Barwy historii dr Łukasz Gładysiak

Czołgi, samochody pancerne, terenowe, motocykle czy ciężarówki wojskowe – wszystkie te pojazdy, pieczoło-
wicie odrestaurowane cieszą oko nie tylko właścicieli, ale też szerokiego grona widzów tłumnie odwiedzających 
bądź, co bądź modne zloty militarne. Za każdą z tych maszyn stoją najczęściej tysiące godzin przepracowa-
nych w warsztacie i lakierni. W tym drugim przypadku, by efekt końcowy był zadowalający, warto w odpowied-
ni, jak najbardziej zbliżony do oryginału sposób dobrać farbę. Jak się okazuje nie jest to proste. Potwierdzają 
to chociażby doświadczenia związane z odbudową wozów bojowych z czasów II wojny światowej.

Eksponowany na zamku w Oslo, amerykański czołg lekki M24 Chaffee. Pojazd posiada jednobarwne malowanie w kolorze Olive Drab 319, stosowanym 
w US Army od 1944 r. (Foto: Aleksander Ostasz)

Replika niemieckiego czołgu średniego Pz.Kpfw. V Panther zbudowana 
przez Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce. Zgodnie z realiami 
pojazd został pokryty trójkolorowym kamuflażem, charakterystycznym dla 
wozów Panzerwaffe w 1944 r. Tworzy go piaskowoszara farba bazowa w 
tzw. średnim odcieniu oraz oliwkowozielone i czekoladowobrązowe plamy. 
(Foto: Aleksander Ostasz)

Dobór farb w czasie renowacji pojazdów wojskowych 
z okresu II wojny światowej

pasja i profesjonalizm
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bojowych z czasów II wojny światowej, Mikołaj Klorek. Jak wskazuje, 

taki stan rzeczy wynikał z faktu, że już w tamtym okresie kolor czy 

faktura lakieru używanego przez armie świata dość dynamicznie się 

zmieniała. Co oznacza to współcześnie? – Przede wszystkim to, że 

zanim zabierzemy się za nanoszenie barw wojennych zabytkowej 

maszynie, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim okresie była 

ona wykorzystywana w wojsku – odpowiada nasz rozmówca.

Przykładów leżących u podstaw tego dylematu nie trzeba szukać 

daleko. – Wystarczy sięgnąć chociażby do regulaminów Armii Stanów 

Zjednoczonych, która jest jednym z najchętniej dotykanych tematów 

przez nie tylko polskich kolekcjonerów wozów bojowych z lat 1939-

1945. Analizując charakterystyczny dla niej odcień Olive Drab, czyli 

oliwkowozielony, od razu wprowadzić możemy podział na przynajm-

niej dwa jego warianty: popularny od 1940 do 1943 r. Olive Drab FS 

33070 oraz powszechniejszy między 1944 a 1945 r. Olive Drab 319. 

Na pierwszy rzut oka wielkiej różnicy nie ma, jednak trzymając się 

zasad rzetelnej odbudowy, należy o tym podziale pamiętać – mówi 

Mikołaj Klorek. Podobnie sprawa ma się z popularnym po drugiej 

stronie frontu, czyli w armii niemieckiej, kolorem piaskowoszarym. 

– Tutaj także mamy co najmniej trzy jego wersje: bardziej żółtą, wy-

korzystywaną przy malowaniu maszyn używanych na froncie śród-

ziemnomorskim, bardziej szarą zwaną niekiedy Panzer-Dunkelgelb, 

popularną zwłaszcza między 1943 a 1944 r., oraz ciemnopiaskową 

typową dla końca II wojny światowej – informuje specjalista. 

Co fabryka, to barwa
Taki trójpodział, jeśli chodzi o armię niemiecką to zaledwie przy-

słowiowy wierzchołek góry lodowej. – Wiemy na pewno, że własny, 

bardzo jasny odcień piaskowy, łatwy do rozróżnienia tam, gdzie farba 

zachowała się w oryginale, wykorzystywała fabryka ČKD w Pradze, 

w czasie niemieckiej okupacji produkująca pod szyldem Boehmisch-

Maehrische Maschinenfabrik między innymi gąsienicowe niszczyciele 

czołgów – zdradza nasz rozmówca. W przypadku pojazdów niemiec-

kich różniły się od siebie także dodatkowe kolory wykorzystywane 

przy nanoszeniu plam kamuflażowych. – Farba ciemnozielona używa-

na w roku 1943 była inna, niż ta z 1944 r. czy 1945 r. To samo tyczyło 

się brązów, które rozpoczynały się od głębokich tonów czekolado-

wych, a kończyły na wyraźnie zaznaczonej barwie ceglastoczerwonej 

– uzupełnia Mikołaj Klorek.

Problem zróżnicowania odcieni jednej barwy dotyczy zresztą nie 

tylko niemieckich fabryk czasów ostatniej z wojen światowych. 

Podobna, a może i jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja miała 

miejsce w Związku Radzieckim. – Materiały źródłowe potwierdzają, 

że podstawową barwą wozów bojowych Armii Czerwonej była zieleń 

typu 4BO. Problemem jest to, że pod tym oznaczeniem kryje się kilka-

naście odcieni, które niekiedy istotnie się od siebie różnią: część wo-

zów zachowanych w stanie pierwotnym w muzeach wojskowych jest 

Radziecki czołg lekki T-70, zachowany w Muzeum Broni Pancernej w Ku-
bince pod Moskwą, pomalowany jednolicie farbą barwy 4BO. Kolor ten, 
w latach 1939-1945 występował w kilkunastu, mocno różniących się od 
siebie odcieniach (Foto: Aleksander Homyakow).

Odtworzone współcześnie trzy podstawowe kolory wykorzystywane w 
latach 1944-1945 przez niemiecką Panzerwaffe: oliwkowa zieleń, czeko-
ladowy brąz i tzw. średnia, piaskowa barwa bazowa (Foto: Łukasz Gładysiak).

Detal czołgu M24 Chaffe prezentowanego na zamku w Oslo. Mimo, że za 
sprawą oddziaływania czynników atmosferycznych farba Olive Drab 319 
dość mocno spłowiała, cały czas widoczny jest jej charaktersytyczny, tzw. 
późny odcień (Foto: Łukasz Gładysiak).

Przykład tego, jak w perfekcyjny sposób odwzorować można oryginalne 
malowanie pojazdu z czasów II wojny światowej: brytyjski samochód pan-
cerny Daimler Dingo w barwach 2. Korpusu Polskiego ze zbiorów Handmet 
Military w Gostyniu (Foto: Łukasz Gładysiak).

Dunkelgelb, czyli kolor piaskowo-
szary w wariancie powszechnym 
przede wszystkim dla 1944 r., 
którym pomalowano wnętrze od-
budowanego przez Muzeum Broni 
Pancernej w Poznaniu, niemiec-
kiego działa szturmowego StuG IV 
(Foto: Łukasz Gładysiak).

Amerykański kolor bazowy Olive 
Drab 319 odtworzony  w czasie re-
nowacji działa samobieżnego SU-57 
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu. Odcień ten był cha-
rakterystyczny dla lat 1944-1945 
(Foto: Łukasz Gładysiak).
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koloru trawiasto-zielonego, szarozielonego, wpadającego w seledyn, 

a inne barwy są zdecydowanie ciemniejszej, niekiedy wręcz z reflek-

sami brązu – opowiada nasz rozmówca. Taki stan rzeczy potwierdzają 

też wzorniki wydawane radzieckim wojskowym warsztatom remon-

towym przed 1945 r. 

Postęp sprawy nie ułatwia
Jak zaznacza specjalista, ustalenie właściwego odcienia z palety RAL 

to w zasadzie połowa sukcesu, jeśli chodzi o malowanie zabytko-

wych pojazdów. Odrębną kwestię stanowi faktura lakieru, która na 

przestrzeni ostatnich siedmiu dekad w istotny sposób się zmieniła. 

– Patrząc na współczesne wozy bojowe bez trudu zauważymy, że 

wykorzystywane do ich malowania farby są matowe. Nierzadko ta 

praktyka przenosi się też na pojazdy z czasów II wojny światowej, 

czy czasu jeszcze wcześniejszego. Warto jednak mieć na uwadze, że 

w latach dwudziestych, trzydziestych czy czterdziestych ubiegłego 

wieku nie znano technologii produkcji lakierów całkowicie matowych. 

Fakt ten sprawia, iż powierzchnie maszyn z tamtego czasu mają lekki 

połysk, a czasem są niemal całkowicie błyszczące – zaznacza Mikołaj 

Klorek.

Jak zatem poradzić sobie z tym kłopotem? – Najlepiej uzyskać 

dostęp do oryginalnego elementu z zachowanym pierwotnym 

malowaniem. Wówczas odpowiedni stopień połysku dobierzemy 

na wzór. Nie ma co ukrywać, że odbędzie się to na pewno metodą 

prób i błędów, ale efekt końcowy moim zdaniem jest tego warty 

– odpowiada nasz rozmówca.

Jak nietrudno zauważyć, zanim chwycimy za pędzel czy lakierniczy pi-

stolet czekają żmudne i niekiedy długotrwałe poszukiwania wzorców. 

By choć odrobinę ułatwić te działania, jako załącznik do niniejszego 

artykułu zamieszczamy tabelę z paletą najbardziej popularnych kolo-

rów, jakimi malowano pojazdy wojskowe czasów II wojny światowej w 

różnych państwach wraz z ogólnie przyjętymi, najbardziej zbliżonymi 

do oryginałów, odpowiednikami według wzornika kolorów RAL. Za-

znaczamy, że paleta ta dotyczy jedynie pojazdów wykorzystywanych 

przez wojska lądowe.

Jednym z największych wyzwań związanych z odbudową pojazdów woj-
skowych z okresu II wojny światowej jest odtwarzanie polskiego malowania 
ochronnego z 1939 r. Na zdjęciu: replika samochodu pancernego wz. 1934 
(Foto: Sławomir Skalski).

Warto pamiętać, że w latach dwudziestych, trzydziestych i czterdzie-
stych nie używano farb matowych, co wiązało się z ówczesnymi tech-
nologiami wytwarzania lakierów (Foto: Mariusz Król).

Khaki  - Polska 1939 6006
Jasnopiaskowy  - Polska 1939 1001
Ciemnobrązowy  - Polska 1939 8002
Ciemnoszary  Panzergrau Niemcy 1939-1943 7021
Szarozielony  Feldgrau Niemcy 1939-1945 7009
Ciemnozielony  Dunkelgruen Niemcy 1944-1945 6005
Brązowoczerwony  Rotbraun Niemcy 1944-1945 8012
Piaskowy afryk.  Afrikagelb Niemcy 1941-1944 8000
Piaskowoszary  Dunkelgelb  Niemcy 1943-1945 7028
Oliwkowy   Olive Drab  USA 1940-1943 6022
Szaroniebieski  Blue Drab USA 1940-1945 7031
Zielony brunszwicki  Green 381-225 Anglia 1940-1945 6002
Brązowobeżowy  Brown Beige Anglia 1939-1945 1011
Jasnopiaskowy  Light Stone Anglia 1942-1945 1015
Czekoladowobrąz.  Brown No. 51 Anglia 1939-1945 8017
Czarny  Black Anglia 1939-1945 9005

Kolor  Nazwa  Kraj Okres Numer
 oryginalna   RAL

„Brytyjska zieleń”, którą poma-
lowano jeden z zachowanych w 
Polsce, oryginalnych transporte-
rów opancerzonych Bren Carrier. 
Kolor ten istotnie różnił się od 
amerykańskiego czy radzieckiego 
odpowiednika (Foto: Sławomir Skalski).

Podstawowy dla armii niemieckiej 
w latach 1939-1943 kolor bazowy: 
tzw. szary pancerny, odtworzony w 
czasie renowacji działa przeciwlot-
niczego 8,8 cm FlaK 36, zachowa-
nego w zbiorach Muzeum Wojsko-
wego w Oslo (Foto: Łukasz Gładysiak).

Poszukując odpowiedniego odcienia farby z dawnych czasów warto sięgnąć 
po oryginalne wzorniki. Na zdjęciu: broszura informacyjna wydana w 1941 
r. w Pittsburgu, prezentująca dwa podstawowe kolory jakimi malowano po-
jazdy armii amerykańskiej: Olive Drab oraz Blue Drab (Zbiory prywatne).

pasja i profesjonalizm
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Zmiany w składkach od umów zlecenia 
już obowiązują

Od 1 stycznia 2016 

obowiązują nowe 

regulacje dotyczą-

ce oskładkowania 

umów zlecenia – jest to 

wynik wejścia w życie m.in. 

art. 1 pkt 3 lit. a) i b) usta-

wy z dnia 23 października 

2014 r. o zmianie ustawy 

o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1831 z późn. zm.) – dalej 

nazywanej „Ustawa o zmianie usus”. Nowe 

przepisy są istotne przede wszystkim dla 

osób, które wykonują pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

innej umowy o świadczeni usług, która 

podlega przepisom dotyczącym zleceń (te 

kwestie z kolei reguluje Kodeks cywilny) a 

szczególnie istotne są dla osób które za-

trudnione są na podstawie umów zlecenia 

w kilku miejscach. Kluczową zmianą jest to, 

że zgodnie z nowymi regulacjami naliczane 

są składki na ubezpieczenia społeczne do 

poziomu minimalnego wynagrodzenia.  

W SKRÓCIE
Do końca 2015 roku opłacanie składek od 

wszystkich umów zlecenia które dotyczyły 

danej osoby nie było obowiązkowe. Jeśli 

zatem, pracownik miał kilka takich umów 

u różnych pracodawców, to w praktyce 

wystarczało odprowadzać składki tylko z 

jednej z tych umów. Teraz, „oskładkowane” 

zostały wszystkie umowy dotyczące danej 

osoby – do kwoty równej wysokości płacy 

minimalnej. Oznacza to, że jeśli łączna 

podstawa wymiaru składek z tytułu umów 

zleceń będzie niższa od kwoty wynagro-

dzenia minimalnego tj. od 1850 zł to zle-

ceniobiorca będzie objęty obowiązkowym 

ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym 

z tytułu wszystkich umów zlecenia jakie 

podpisał. Warto zauważyć, że dotyczy to 

również emerytów i rencistów pracujących 

na podstawie umów zlecenia.

 

KILKA UMÓW U RÓŻNYCH PRACODAWCÓW 
– KTO PŁACI SKŁADKI?

W przypadku, kiedy zleceniobiorca ma 

tylko jedną umowę sprawa jest oczywista 

ale w przypadku kiedy dana osoba zawarła 

kilka umów zlecenia z różnymi podmiotami, 

pojawia się pytanie kto wspomniane składki 

powinien odprowadzać – która z firm oraz 

w jakiej wysokości powinna odprowadzać 

składki? Po pierwsze zleceniodawca po-

winien zwrócić się z prośbą do zlecenio-

biorcy o oświadczenie dotyczące sytuacji 

ubezpieczeniowej danej osoby – na tej 

podstawie możliwe jest zweryfikowanie 

poprawności udzielonych przez zlece-

niobiorcę informacji w ZUSie. I tak – jeśli 

WŁASNA FIRMA OD A DO Z
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zleceniobiorca oświadcza przykładowo, że 

zawarł już wcześniej inne umowy zlecenia 

na łączną kwotę niższą niż 1850 zł (mini-

malne wynagrodzenie w 2016 roku) to od 

kolejnej umowy również istnieje obowiązek 

odprowadzenia wspomnianych składek i 

konieczne jest zgłoszenie zleceniobiorcy 

do obowiązkowych ubezpieczeń rento-

wego i emerytalnego. W sytuacji jednak 

kiedy łączna kwota wcześniej zawartych 

umów jest większa niż 1850 zł  i posiadamy 

bądź to oświadczenie zleceniobiorcy bądź 

np. zaświadczenie przygotowane przez 

wcześniejszego zleceniodawcę potwier-

dzające ten fakt nie mamy obowiązku od-

prowadzania kolejnych składek za danego 

zleceniobiorcę. Dodajmy, że ponieważ od-

powiedzialność za prawidłowe rozliczenie 

i opłacanie składek ponosi zleceniodawca 

a nie zleceniobiorca to warto w takiej sy-

tuacji na wszelki wypadek zwrócić się do 

ZUS o weryfikację przedłożonego przez 

zleceniobiorcę oświadczenia – tak aby mieć 

pewność zadeklarowanych kwot wynikają-

cych z innych umów zleceń.

Jeśli nie otrzymamy stosownego za-

świadczenia lub deklaracji zleceniobiorcy 

odnośnie wysokości podstawy wymiaru 

składek to dla własnego bezpieczeń-

stwa lepiej jest zgłosić zleceniobiorcę do 

ubezpieczeń rentowego i emerytalnego 

i opłacić odpowiednie składki. W sytuacji, 

kiedy okaże się że nasz zleceniobiorca 

powinien podlegać jedynie ubezpieczeniu 

zdrowotnemu (ponieważ łączna wartość 

umów zleceń zawartych przed zawarciem 

naszej umowy wyniosła więcej niż 1850 

zł) konieczna będzie wprawdzie korekta 

złożonych dokumentów oraz rozliczenie 

nadpłaconych składek (zwrot zleceniobior-

cy składek, które finansowane były z jego 

środków) ale jako podmiot odpowiedzialny 

(płatnik) będziemy mieli gwarancję dopeł-

nienia obowiązków.

PRZEDSIĘBIORCA NA ZLECENIU
W związku z wejściem w życie nowych 

regulacji zmieniły się również zasady 

oskładkowania w kwestii ubezpieczeń 

rentowych i emerytalnych dotyczące osób 

które prowadzą działalność (pozarolniczą) i 

równocześnie zatrudnione są na podstawie 

umowy zlecenia. Dotychczas osoby takie, 

mogły zdecydować się np. zgłoszenie 

umowy zlecenia jako podstawy do opła-

cenia składek na ww. ubezpieczenia o ile 

podstawa wymiaru ww. składek wynikająca 

z umowy zlecenia była co najmniej taka jak 

minimalna podstawa wymiaru składek w 

przypadku działalności gospodarczej (2433 

zł w roku 2016). 

Jeśli osoba taka kwalifikowała się do tego 

aby opłacać składki wg preferencyjnych 

stawek (dla nowych przedsiębiorców) to 

możliwy był wybór umowy zlecenia jako 

podstawy do opłacenia składek rentowej i 

emerytalnej o ile wynagrodzenie uzyskane 

z tytułu danego zlecenia równe było co naj-

mniej 30% wynagrodzenia minimalnego.

W obydwu przypadkach – jeśli wartość 

zlecenia była niższa od przytoczonych wy-

żej, należało deklarować i opłacać składki 

emerytalne i rentowe z tytułu prowadze-

nia działalności gospodarczej a z tytułu 

umowy zlecenia obowiązkowa była tylko 

składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 stycznia tego roku – osoby prowadzą-

ce pozarolniczą działalność gospodarczą 

mogą zdecydować się na wybór umowy 

zlecenia jako podstawy do obowiązkowych 

ubezpieczeń rentowych i emerytalnych 

jedynie w sytuacji, w której podstawa wy-

miaru ww. składek jest równa lub większa 

60% przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia (2433 zł). Jeśli podstawa wynikająca 

z umowy zlecenia jest niższa od wspomnia-

nych 60% to obowiązkowe jest wyliczenie 

i opłacenie składek emerytalnych i rento-

wych w oparciu o prowadzoną działalność 

gospodarczą a dodatkowo dobrowolne jest 

opłacanie składek z tytułu umowy zlecenia 

(poza składką zdrowotną, która niezależnie 

od opisywanych sytuacji zawsze jest obo-

wiązkowa).

W przypadku osoby prowadzącej działal-

ność, a odprowadzającej składki na zasa-

dach preferencyjnych (tzw. obniżony ZUS)  i 

dodatkowo wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia obowiązek odprowadzania 

składek emerytalnych i rentowych będzie 

dotyczył zarówno działalności jak i umowy 

zlecenia - chyba, że wynagrodzenie z tytułu 

umowy zlecenia będzie co najmniej równe 

wynagrodzeniu minimalnemu (1850 zł). W 

takiej sytuacji możliwy jest wybór umowy 

zlecenia jako podstawy do obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 

a ubezpieczenie z działalności będzie do-

browolne.

PRZYKŁAD – JEDEN ZLECENIOBIORCA, 
DWÓCH ZLECENIODAWCÓW

Na koniec – dla lepszego zobrazowania no-

wych zasad posłużmy się przykładem. Pra-

cownik X od początku 2016 roku zatrud-

niony jest na podstawie umowy zlecenia w 

jednej firmie (zleceniodawca 1)gdzie jego 

wynagrodzenie wynosi 2100 zł (minimalne 

wynagrodzenie w roku 2016 to 1850 zł). 

Od 1 lutego tego roku, ten sam pracow-

nik podpisuje kolejną umowę z inną firmą 

(zleceniodawca 2) gdzie wynagrodzenie 

wynosi np. 900 zł. Zleceniodawca 2 zgłasza 

pracownika do obowiązkowych ubezpie-

czeń społecznych oraz do ubezpieczenia 

zdrowotnego. W konsekwencji za luty 

opłacone zostają składki przez zlecenio-

dawcę 1 i zleceniodawcę 2. Ponieważ jed-

nak firma z którą zawarta została umowa 

w styczniu opłaciła już składki dla których 

podstawa wymiaru była wyższa niż wy-

nagrodzenie minimalne to ubezpieczenia 

rentowe i emerytalne wynikające z umowy 

ze zleceniodawca 2 nie są obowiązkowe. 

Jeśli zatem pracownik oświadczy, że nie 

chce aby umowa ze zleceniodawcą 2 była 

oskładkowana (poza obowiązkową składką 

na ubezpieczenie zdrowotne) i przedstawi 

odpowiednie dokumenty poświadczające, 

że podstawa wymiaru składek w przypadku 

umowy ze zleceniodawcą 1 jest wyższa niż 

minimalne wynagrodzenie to zleceniodaw-

ca 2 powinien złożyć dokumenty korygu-

jące wcześniejszą deklarację oraz rozliczyć 

nadpłacone składki ze zleceniobiorcą..

Małgorzata Łukaszewicz

moja firma

System polerski BRAYT
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DAM PRACĘ

Kontakt: Adelina Fialkowski-
Versteeg
email: adelinka@twenteper-
soneelsdiensten.nl
tel.: +31652333017
Poszukujemy dla klientow 
Lakiernikow Przemyslowych/
Samochodowych! (Holan-
dia)Ważne własny Transport 
oraz znajmość języka angiel-
skiego lub Niemieckiego!

Kontakt: TEMPHORY
email: awalczynska@tem-
phory.com
tel.: +31 612248752
Poszukujemy: LAKIERNIKA 
SAMOCHODOWEGO, do 
pracy w Holandii. Z doświad-
czeniem, Stawka od 11€ 
do 14€ brutto/ na godzinę, 
Zakwaterowanie, Ubezpie-
czenie

Kontakt: Dynamic Personal 
Services
email: agnieszka.winiarczy-
k@dynamic-ps.de
tel.: 0049 15755299301
Poszukujemy Blacharzy 
Samochodowych do pracy w 
niemczech od zaraz lub od 
poniedziałku. Miejsce pracy: 
Niemcy/Jezioro Bodenskie 
(Bodensee).

Kontakt: Kbti Poland
email: rekrutacja@kbti.pl
tel.: 790662292
Oferujemy pracę dla lakierni-
ków i blacharzy ze znajomo-
ścią języka obcego na terenie 
Holandii. Zapewnione zakwa-
terowanie i ubezpieczenie.

Kontakt: Find Staff
email: office@findstaff.pl
tel.: +48 601641889
Blacharz samochodowy 
– Niemcy – 2000 euro/netto, 
Osoby zainteresowane ofertą 
pracy prosimy o przesłanie 
CV na adres office@find-
staff.pl

Kontakt: KS SERVICE
email: zagranica@ksservi-
ce.pl
Blacharz / lakiernik praca w 
BelgiWymagany j. angielski 
oraz znajomość smart repa-
irzagranica@ksservice.plKS 
Service Sp. z o. o. Agencja 
nr 2894

Kontakt: Yacht Krys
email: yacht_krys@op.pl
tel.: +48 505047448
Zatrudnię lakierników sam.do 
pracy przy mal. jachtów we 
Francji.Umowa zakwatero-
wanie, dodatek na wyżyw. ok 
10€/brutto/h okres próbny.Tyl-
ko poważane os.

Kontakt: Industri Car Repair
email: witekj91@gmail.com
tel.: 782 629 193 lub 0049 
0170 7586610
Firma ICR w Niemczech 
szuka Lakiernika Samocho-
dowego. Praca na pełnym 
legalu plus zakwaterowanie. 
Jesteśmy podwykonawcy dla 
firmy Buchbinder.

Kontakt: DEVERSON
email: rekrutacja@deverson.pl

Agencja Pracy DEVERSON 
(certyfikat: 11332) poszukuje 
KOLORYSTĘ do pracy w 
Niemczech.

Kontakt: DEVERSON
email: rekrutacja@dever-
son.pl
Agencja Pracy DEVERSON 
poszukuje Lakierników 
Przemysłowych - Niemcy 
(doświadczenie w lakierowa-
niu wielkopowierzchniowym-
warunek konieczny).

Kontakt: Lukas
email: Mariucars@live.be
Kontakt - tel.: 507270191
Pilnie poszukuje osoby na 
stanowisko blacharz przygo-
towywacz na terenie Belgii 
praca od zaraz 15 € na rękę 
+mieszkanie

Kontakt: Adelina Fialkowski-
Versteeg
email: adelinka@twenteper-
soneelsdiensten.nl
tel.: +31652333017
Szukam Lakiernika Samo-
chodowego praca od zaraz! 
Wazne Wlasny transport oraz 
znajmojsc jezyka angielskie-
go lub niemieckiego!

Kontakt: APLIKACJA Nr ref.: 
SFL/LDZ/2016
email: dorota.kalwas@adec-
co.com
tel.: 609083000
Poszukuję specjalisty 
ds. sprzedaży i zakupu 
surowców do produkcji farb i 
lakierów. Wymogiem koniecz-
nym jest doświadczenie na 
analogicznym stanowisku.

Kontakt: KS SERVICE
email: zagranica@ksservi-
ce.pl
tel.: 517 612 024
Blacharz / lakiernik - praca 
w Belgi 11,80-16,52 EURO 
brutto/h w zależności od 
doświadczenia. Praca od 
zaraz!!
KS Service Sp. z o.o. (nr 
2894)

Kontakt: Firma Dynamic 
Personal Services
email: agnieszka.winiarczy-
k@dynamic-ps.de
tel.: 0049 (0)1575 5299301
Poszukujemy Blacharzy 
Samochodowych do pracy w 
niemczech od zaraz lub od 
poniedziałku Miejsce pracy: 
Bayern/Bawaria

Kontakt: Anna
email: anna@activeworkin-
denmark.eu
Doświadczony malarz 
przemysłowy do pracy w 
Danii. Osoby zainteresowane 
proszę o przesłanie CV ze 
zdjęciem w języku polskim i 
angielskim na adres e-mail

Kontakt: Herzog
email: Katowice@he-
rzog.com.pl
tel.: (+48) 32 782 6221
Poszukujemy Blacharzy 
Samochodowych do pracy 
Austrii od zaraz lub od 
poniedziałku .Miejsce pracy: 
Austria/różne rejonyWymaga-
nia:» wykształcenie

Kontakt: Sachse Personal-
dienstleistungen
email: zgorzelec@sachse-
personal.eu
tel.: 48532093696
Firma Sachse zatrudni Bla-
charza do Austrii.
Wymagania:
-ukończona szkoła w zawo-
dzie
-doświadczenie
-dobra znajomość j. niemiec-
kiego
-prawo jazdy+auto

Kontakt: Sachse Personal-
dienstleistungen
email: zgorzelec@sachse-
personal.eu
tel.: 48532093696
„Firma Herzog (SACHSE 
Personaldienstleistungen) ist-
nieje na rynku agencji zatrud-
nienia od 2009r. Posiada filie 
w 4 krajach Unii Europejskiej. 
Współpracuje z wieloma ma-
łymi oraz średnimi przedsię-
biorstwami z różnych branży. 
W dziedzinie HR świadczy 
usługi takie jak zatrudnianie 
pracowników tymczasowych 
oraz stałych.
Agencja Zatrudnienia - Nr 
certyfikatu: 5950
Aktualnie poszukujemy 
pracowników na stanowisko: 
Automechanik/Blacharz/
Lakiernik/Elektromechanik
Miejsce pracy: Niemcy lub 
Austria

Kontakt: Piotr Russek
email: p.russek@bond-pro-
fessionals.pl
tel.: 792471353
Praca w Niemczech (Ham-
burg) dla lakierników/malarzy 
przemysłowych 10E/h 
netto + swiadczenia, umowa 
niemiecka j niemiecki lub 
angielski w stopniu sredni

Kontakt: Hanse-Tech Perso-
nalmanagement GmbH
email: info@ht-personalma-
nagement.de
tel.: 0049 170 4 00 00 28
Poszukujemy do pracy w 
Niemczech profesjonalnych 
pracownikow do czyszczenia 
i mycia samochodow oso-
bowych. Szczegolowy opis 
stanowiska pracy na telefon.

Kontakt: Anna
email: anna@activeworkin-
denmark.eu
tel.: 692134377
Dla naszego duńskiego klien-
ta poszukujemy doświadczo-
nego malarza przemysłowe-
go (malowanie proszkowe, 
malowanie konstrukcji i 
elementów stalowych, za-
bezpieczanie powierzchni 
metalowych). Praca w jednej 
z największych odlewni 
Europy Północnej zajmującej 
się produkcją żeliwa min. dla 
przemysły motoryzacyjnego. 

Kontakt: Piotr
email: p.stepnicki@mblclas-
sics.com
tel.: 725051015
Pilnie zatrudnię BLACHA-
RZA samochody zabytkowe. 
Wymagane duże doświad-
czenie przy profesjonalnej 
odbudowie zabytków. Oferuję 
wysokie zarobki. Piotrkow T

Kontakt: MIDROC Alucrom
email: katarzyna.szczeblow-
ska@midroc.pl
tel.: 660401828
Poszukujemy Lakiernika 
Samochodowego do pracy 
w Szwecji. Osoby zaintere-
sowane i chcące dowiedzieć 
się czegoś więcej proszę o 
kontakt. 

Kontakt: Zpk-nord
email: kpietreniak@o2.pl
tel.: 783 79 29 09 
Zatrudnie fachowcow do 
naprawy aut po gradobiciu 
metoda PDR na terenien Nie-
miec.Wymagane doswiad-
czenie. Praca na stale.

Kontakt: prodex
email: joanna.wilk@prode-
xauto.pl
tel.: 510 089 998
Zatrudnię lakiernika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem, bez nałogów 
- Warszawa

Kontakt: P.P.H.U. Silplast Sp. 
z o.o.
email: biuro@silplast.pl
tel.: 32/201-09-29
P.P.H.U. Silplast Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej zatrudni 
lakiernika do malowania 
akcesoriów meblowych z 
doświadczeniem.

Kontakt: Christal
email: recrutement.pl@chri-
stal-nabor.com
tel.: 00421910401858
Poszukuję od zaraz poler-
nika z językiem niemieckim 
- części samochodowe z 
włókna węglowego. Legalna 
współpraca, darmowy kwater, 
dobra stawka. 

Kontakt: Kasz-car, Często-
chowa
email: nieodpisuje@nama-
ile.pl
tel.: 502 069 454
Poszukiwany lakiernik 
samochodowy lub pomocnik 
lakiernika, czyli osoba potra-
fiącą przygotować samochód 
do lakierowania. Tylko osoby 
z DOŚWIADCZENIEM!

Kontakt: TEMPHORY
email: awalczynska@tem-
phory.com
tel.: +31 612248752
Poszukujemy doswiadczo-
nych lakiernikow do pracy w 
Holandii. Zakwaterowanie+u-
mowa+ubezp

Kontakt: TEMPHORY
email: awalczynska@tem-
phory.com
tel.: +31 612248752
Holenderskie biuro pracy 
TEMPHORY poszukuje do-
swiadczonych lakiernikow z 
komunikatywnym angielskim 
lub holenderskim. Zapew-
niamy dom+ubezp+umowa-
+dojazd

Kontakt: N port Sp. z o.o.
email: praca@energiaport.pl
Zatrudnimy lakierników i 
pomocników lakiernika. Stała 
praca we Wrocławiu, umowa 
o pracę. Tylko osoby z do-
świadczeniem na lakierniach 
przemysłowych.

Kontakt: Leszek
email: Systembud@onet.pl
tel.: 696323612
Mistrz lakiernik prawo jazdy 
abcde doświadczenie szuka 
dobrze płatnej pracy w Niem-
czech 

Kontakt: Car-Lack
email: m.cichon@gmx.de
tel.: 0049-1726516624
Zatrudnie Lakiernika-Blacha-
rza samochodowego praca 
niemcy dobre warunki tylko 
z dobrym doswiadczeniem 
osobom naduzywajacym 
alkohol dziekuje.

Kontakt: Adelina Fialkowski-
Versteeg
email: adelinka@twenteper-
soneelsdiensten.nl
tel.: 0652333017
Dla naszego klienta poszuku-
jemy lakiernikow (Holandia) 
wazne: Wlasny transport i 
znajomosc jezyka niemiec-
kiego lub angielskiego!

Kontakt: R G Viborg Auto
email: Ryszardguma@wp.pl
tel.: 0045 819 45 901
Zatrudnię lakiernika na 
terenie Danii. Pomocnika 
lakiernika, oraz osobę do 
polerowania. Zapewniam 
zakwaterowanie. Tylko z 
doświadczeniem.

Kontakt: Marcin
email: swan.info@wp.pl
tel.: 513109883
Poszukujemy lakiernika do 
malowania natryskowego 
konstrukcji stalowych. Praca 
od zaraz, w Zgorzelcu. Za-
kwaterowanie i wyżywienie. 
Umowa o pracę.

Kontakt: car service nogly
email: nogly@mobile.de
tel.: 004921516548919
Niemcy. Zatrudnie do-
swiadczonego lakiernika 
samochodowego. Oferuje 
satysfakcjunujace warunki. 
Wymagania: kolorystyka, 
mieszalnik. Przygotowanie,la-
kierowanie.

Kontakt: It Home
email: biuro@ithome.com.pl
tel.: 500366373
Zatrudnię lakiernika meblowy 
samodzielnego, atrakcyjne 
warunki finansowe, praca 
okolice Warszawy.

Kontakt: Gummi-Welz
email: a.staniszewski@gum-
mi-welz.de
Firma zlokalizowana w 
Trzciance zatrudnik lakierni-
kow / pomocników lakiernika. 
Stala wspolpraca + atrakcyj-
ne zarobki.

SZUKAM PRACY

Kontakt: Classic Cars
email: Viper79@O2.pl
tel.: +48729318318, 
+31686411941 
Lakiernik samochodowy po-
dejmie pracę na terenie UE. 
Classic Cars, Smart Repair, 
Lakierowanie H2O. J.English. 

Kontakt: Luxury Cars
email: viper79@o2.pl
tel.: +31686411941, 

OGŁOSZENIA
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Lakiernik samochodowy pil-
nie podejmie prace na terenie 
UE. Wieloletnie doświadcze-
nie w zawodzie Classic Cars 
Smart Repair Lakierowanie 
H2O. J.English. 

Kontakt: Lakiernik Proszkowy 
szuka pracy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 502 501 532
Lakiernik proszkowy pilnie 
szuka pracy w Niemczech 
mam 45 lat 10 letnie 
doświadczenie własny samo-
chód podstawy j Niemieckie-
go 10 euro netto godzina 

Kontakt: Marcin
email: marcin.drywa@o2.pl
tel.: +48781066895
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy za granica 
z 9 letnim doświadczeniem 
szpachlowanie szlifowanie 
polerowanie i lakierowanie.

Kontakt: Balon
email: Caladin@o2.pl
szukam pracy jako pomocnik 
lakiernika za granica ,do-
świadczenie pistoletem w 
malowaniu konstrukcji 

Kontakt: Polerowacz aut 
Niemcy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
Szukam pracy od zaraz po-
lerowanie aut mam 37 lat do-
świadczenie z zawodu jestem 
lakiernikiem samochodowym 
szukam pracy w Niemczech 
od zaraz Tomek

Kontakt: arek
email: 
arek28007@gmail.com
tel.: +48500490404
lakiernik z doświadczeniem 
pracy przy samochodach ze 
stażem 27 letnim szuka pracy 
doświadczenie przy mieszalni-
ku lakierów i meblach

Kontakt: Jerzy
email: jezy1@gazeta.pl
tel.: +48 694 431 239
Technik PDR szuka pracy za 
granicą. Specjalizacja - na-
prawy po gradobiciu,  własne 
narzędzia, doświadczenie, 
samochód.

Kontakt: Artur
email: ajazdziejewski@gma-
il.com
tel.: 505688115
Szukam pracy za granicą, 
malarz lakiernik elementów 
składowych jachtów, malowa-
nie żelkotem.

Kontakt: michał
email: wyspiarz23@gma-
il.com
tel.: 505857466
Michał z zawodu lakiernik sa-
mochodowy z doświadczenie 
długoletnie szukam pracy na 
umowę na czas nieokreślony, 
jestem pracowity, odpowie-
dzialny

Kontakt: Pilnie szukamy 
pracy Niemcy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
Pomocnik lakiernika lub 
lakiernictwo przemysłowe 
pilnie szukam pracy mam 37 
lat świadectwo czeladnika 
lakiernika samochodowego 
najlepiej Niemcy Tomek

Kontakt: mariusz
email: mariuszg7@vp.pl
tel.: 513048715
Jestem lakiernikiem samo-
chodowy 15 letnim stażem 
szukam dobrze płatnej pracy 
w Niemczech, pracowałem 
na kontrakcie w Niemczech

Kontakt: ernest
email: ernestbis@interia.pl
tel.: 0048533474519
szukam pracy jako lakiernik 
samochodow cienzarowych 

i sprzentu budowlanego na 
terenie holandi i niemcow.

Kontakt: Anders.
email: chefen@alekarosseri-
teknik.com 
tel.: 0046 (0)337311
Zatrudnię samodzielnego 
blacharza samochodowego. 
Praca w Szwecji. Bezpłat-
ne zakwaterowanie. Praca 
legalna.
Mówimy po polsku.

Kontakt: Rafał
email: malasiu707@o2.pl
tel.: 512-446-860
Pomaluję każdy ciągnik 
siodłowy lub pojazd specjali-
styczny osoby zainteresowa-
ne proszę o kontakt.

Kontakt: Maciej
email: luboch.m@gmail.com
tel.: +48 530433099
Szukam zakładu który przy-
uczy oraz zatrudni na terenie 
UE Car Wrappers //Oklejanie 
samochodów folia. 

Kontakt: Jakub
email: Kubahugo1@gma-
il.com
tel.: 004591885673 
Szukam pracy jako b/l w Ko-
penhadze z doświadczeniem 
na ramach naprawczych 
chassis liner tylko poważne 
oferty 

Kontakt: Marcin
email: marcin197875@wp.pl
tel.: 604414599
Blacharz-lakiernik bez 
nałogów z prawem jazdy B 
własnym samochodem, z 
dziewiętnastoletnim doświad-
czeniem podejmie pracę w 
Niemczech, Holandii, Danii, 
Austrii.

Kontakt: Lakiernik Proszkowy 
szuka pracy
email: t.glowacki@wp.pl

tel.: 0048 502 501 532
Lakiernik proszkowy pilnie 
szuka pracy w Niemczech 10 
letnie doświadczenie znajo-
mość języka Niemieckiego 
Mariusz

Kontakt: Piotrek
mail: ECKIMALECKI@WP.PL
Kontakt - tel.: 517940227
Lakiernik kolorysta RM 
PPG 10 Lat doświadczenia 
Podejmę pracę Niemcy 
Belgia Norwegia Szkolenia w 
PPG Warszawa RM Szczecin 
Podstawy niemieckiego.

Kontakt: Vadym
email: vadlam@yandex.ru
tel.: 792 886 771
Szukam pracy w Krakowie. 
Doświadczony i sumienny 
lakiernik, więcej niż 4 lata 
praktyki! Kocham moją pracę!

Kontakt: Rafał
email: malasiu707@o2.pl
tel.: 792-756-144
Poszukuje pracy w zawodzie 
lakiernik samochodowy na 
terenie Niemiec. Od 15 lat 
prowadzę własny zakład la-
kierniczy. Jestem samodziel-
nym lakiernikiem.

Kontakt: Piotrek
email: eckimalecki@wp.pl
tel.: 517940227
Lakiernik kolorysta /RM  PPG 
Auto Color Glazurit /Szukam 
pracy Niemcy Norwegia 29 
lat udokumentowane  szko-
lenia i 10 lat stażu podstawy 
Niemieckiego 

Kontakt: praca polerowanie
email: 
sylwesterluboch92@gma-
il.com
tel.: 502936720
Dwoje doświadczonych pra-
cowników poszukuje pracy 
na terenie ue polerowanie 
aut/auto detailing/kosmetyka 

samochodowa aktualnie pra-
cujemy w serwisie bmw

Kontakt: nynas777
email: nynas777@interia.eu
Lakiernik zawodowe 3lata 
praktyki przy malowaniu 
ciężarówek. Szukam pracy 
okolice Świecia.

INNE

Kontakt: PW DARSTAN 
Lublin
email: mobilnylublin@o2.pl
tel.: 725-725-777
Importer mieszalników lakie-
rów samochodowych firmy 
YATU poszukuje odbiorców.

Kontakt: Dominik
email: blacharstwo.chmielni-
k@hotmail.com
tel.: 793262771/793262774
Sprzedam kabinę lakierni-
czą marki USI Italia Palnik 
olejowy- Lamborghini. Moc 
5,5 kw Kabina z lat 90 tych. 
W pełni sprawna. Wymiary 
7,15x4,10m.

Kontakt: Mariusz Pięta
email: biuro@auto-
imex.com.pl
tel.: 537507373
Poszukiwany dystrybutor 
lokalny! AUTOIMEX jako 
wyłączny importer w Polsce 
poszukuje dystrybutorów 
marki JTape - produkty około-
lakiernicze.
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