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Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie i konstrukcyjne

Branża techniki motoryzacyjnej to dziś 

nic innego jak nowe technologie i inno-

wacje. Ich nieustanny rozwój i zachodzące 

dynamicznie zmiany wymuszają na pro-

ducentach stosowanie zaawansowanych 

rozwiązań, ciągłą edukację i śledzenie pa-

nujących trendów. Niewątpliwie do imprez, 

w trakcie których można się było zapoznać 

z tym wszystkim, należały tegoroczne Targi 

Techniki Motoryzacyjnej. 

W trakcie tych największych w Europie 

Środkowo-Wschodniej targów techniki 

motoryzacyjnej wystawcy prezentowali 

liczne nowości produktowe, przygotowali 

specjalne promocje cenowe, organizo-

wali przestrzenie demonstracyjne i strefy 

testów, debaty, spotkania i konsultacje z 

branżowymi specjalistami.

TTM poza ekspozycją liderów branży 

motoryzacyjnej to także liczne wydarze-

nia towarzyszące. Podczas tegorocznej 

edycji ogromny nacisk położony został na 

program wydarzeń, by każdy profesjo-

nalista odwiedzający targi mógł nie tylko 

dowiedzieć się czegoś nowego, ale także 

dostrzec potencjał rozwoju, jaki kryje w 

sobie branża motoryzacyjna.

Firma Best Products po raz trzynasty zor-

ganizowała swoje FORUM WARSZTATOWE, 

TTM  2016 
– warto to było zobaczyć

Tradycyjnie także na stoisku Polskiej Izby 

Stacji Kontroli można było porozmawiać 

z radcą prawnym Marcinem Barankiewi-

czem. Szkolenia z obsługi klimatyzacji na 

targach przeprowadziła  firma Sosnowski 

Natomiast novum podczas TTM był 2. 

Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samo-

chodowych.  

Szczególną uwagę zwrócono także na 

problem edukacji i szkolnictwa zawodo-

wego. Dlatego piątek na Targach Techniki 

Motoryzacyjnej dedykowany był przede 

wszystkim szkołom profilowanym, które 

w Poznaniu „zameldowały” się z niemal 

całego kraju, przywożąc rzeszę młodych 

adeptów techniki motoryzacyjnych! Tego 

dnia organizatorzy jak i wystawcy przygo-

towali wiele atrakcji skierowanych właśnie 

do młodzieży szkolnej. Odbył się m.in. Finał 

XXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Sa-

mochodowej. V Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Młodych Mechaników oraz II Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Młodych Lakierników. O tych 

wydarzeniach przeczytacie w dalszej części 

naszego pisma.

Firma TROTON ufundowała nagrody dla uczestników konkursu I Mistrzostw Ratowników Drogowych

Nasza wiedza – Twój sukces w praktyce. Lakiernik wraz z marką Brayt w trakcie tegorocznych TTM.
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Turbo-T Pierwszym z niedawno wprowadzonych produktów jest najwyższej 

jakości, szybkoschnąca szpachlówka poliestrowa. Tutbo–T. Jest 

ona gotowa do szlifowania już po 16 minutach od zmieszania z 

utwardzaczem. Dedykowana jest do szybkich napraw lakierniczych. 

Czas żelowania wynosi 5 min, co umożliwia aplikację na relatywnie 

dużych powierzchniach. Dzięki doskonałej rozlewności idealnie 

nadaje się jako szpachlówka wykończeniowa – mówi Marek Anklewicz 

z Laboratorium Badawczo Rozwojowego firmy TROTON.

Powłoka uzyskana po aplikacji jest idealnie gładka i pozbawiona 

kleistości powierzchniowej – nie zapycha papieru ściernego nawet 

gradacji P320. Można ją stosować również jako szpachlówkę 

wypełniającą w szczególności na poziomych powierzchniach (maska 

samochodowa, dach). Charakteryzuje się łatwością szlifowania nawet 

po 48 godzinach od aplikacji. Należy zaznaczyć również, że jest to 

szpachlówka lekka, gdyż jej ciężar właściwy wynosi 1,27 kg/dm3. 

Zastosowanie najwyższej jakości żywic poliestrowych wpływa na 

doskonałą przyczepność do stali ocynkowanej oraz aluminium.

Superior Fibre i Ultralight Carbon
Superior Fibre i Ultralight Carbon to najwyższej jakości, nowoczesne 

i innowacyjne  ultralekkie szpachlówki konstrukcyjne wzmocnione 

włóknem. Superior Fibre z włóknem szklanym, po utwardzeniu 

charakteryzuje się rewelacyjną przyczepnością do powierzchni 

Nowe szpachlówki w ofercie firmy TROTON

Za zmianami w konstrukcji karoserii współczesnych samochodów próbują nadążyć producenci materiałów 
lakierniczych. Interesująca wydaje się być seria innowacyjnych , nowoczesnych produktów zaprezentowanych 
przez firmę TROTON. Ostatnio firma ta zaproponowała swoim klientom aż cztery nowe szpachlówki.
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stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych. W szpachlówce 

znajduje się wskaźnik pigmentowy, który w trakcie żelowania zmienia 

kolor z zielonego na żółty, co pomaga lakiernikowi określić czas 

aplikacji. Natomiast Ultralight Carbon to szpachlówka wypełniona 

ultracienkimi włóknami węglowymi z dodatkiem włókien szklanych. 

Dzięki odpowiednim proporcjom  włókien i unikatowej kombinacji 

żywic szpachlówka jest elastyczna, co czyni ją idealnym wypełniaczem 

do ubytków i nierówności w elementach wykonanych z tworzyw 

sztucznych. Zalecana jest również do stosowania na elementy 

metalowe narażone na odkształcenia i wibracje.  Obie szpachlówki 

dedykowane są do napraw samochodowych, w których chcemy 

uniknąć podniesienia masy pojazdu. Szpachlówki te znalazły już 

zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, gdzie ważna jest niska 

waga naprawianego elementu.

  

Anti-Corrosion  i Anti-corrosion Glass Fibre
Kolejnymi nowościami w ofercie firmy TROTON są dwie szpachlówki 

antykorozyjne. Anti-corrosion Glass Fibre jest konstrukcyjną 

szpachlówką z optymalną zawartością włókien szklanych. Natomiast 

Anti-Corrosion jest wypełniającą, charakteryzującą się dobrymi 

właściwościami ściernymi oraz gładką powierzchnią po aplikacji. 

Pierwsza z nich polecana jest na duże wgniecenia oraz ubytki w 

poszyciach stalowych, miejsca łączenia metali, przeszlifowane spawy, 

natomiast druga na mniejsze wgniecenia oraz jako uzupełnienie 

szpachlówki z włóknem. W szpachlówkach zawarte są aktywne dodatki 

antykorozyjne redukujące proces korozji. Idealne są do napraw 

pojazdów eksploatowanych w trudnych warunkach atmosferycznych 

(wysoka wilgotność i zasolenie). Szpachlówka może być aplikowana 

bezpośrednio na stal, bez użycia podkładu antykorozyjnego, co 

znacząco skraca czas i obniża koszty naprawy lakierniczej. 

Więcej informacji na temat wszystkich wprowadzonych do 

sprzedaży szpachlówek firmy TROTON  można uzyskać na stronie 

www.troton.com.pl oraz u przedstawicieli handlowych firmy.

Marek Anklewicz
Labolatorium - Badawczo Rozwojowe Formy TROTON
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Szpachlówki poliestrowe jeszcze 10 lat 

temu były produktem używanym w naj-

większych ilościach przy powypadkowych 

remontach karoserii samochodowych. 

„Rzeźby” powypadkowych, sprowadzonych 

z Zachodu aut, w dużej części wykonane 

ze szpachlówki, do dzisiaj jeżdżą po pol-

skich drogach. Aktualnie wiele warsztatów 

prawie zupełnie zrezygnowało z użycia 

szpachlówek poliestrowych. Na rynku jest 

tak dużo tanich, nieoryginalnych części 

zamiennych, albo oryginalnych, używa-

nych z demontażu starych czy rozbitych 

samochodów, że praca blacharza i później 

odtwarzanie kształtu elementów przy po-

mocy szpachlówek stało się nieopłacalne. 

Większość prac wykonywanych obecnie 

przy pomocy szpachlówek poliestrowych, 

to wyrównywanie niewielkich ubytków po-

włoki lakierniczej i uszkodzeń karoserii. Cza-

sami oczywiście sens mają również większe 

naprawy – np. wymiana tylnego błotnika w 

3-drzwiowych samochodach to duża inge-

rencja blacharska, więc lepiej nałożyć więcej 

szpachlówki, niż wymieniać cały element. 

Dotyczy to oczywiście rynku polskiego i 

Europy Zachodniej. Firma NOVOL nadal pro-

dukuje rocznie tysiące ton szpachlówek po-

liestrowych ale zdecydowana ich większość 

trafia na rynki krajów Europy Wschodniej i 

Azji, gdzie nadal wielu lakierników bez kilku 

wiaderek szpachli nie rozpoczyna pracy.

Mimo znacznego spadku zużycia szpachló-

wek poliestrowych, żadna lakiernia nie może 

bez nich istnieć. Wielu lakierników uważa je 

za bardzo prosty wyrób, nie wymagający 

szczególnej uwagi przy aplikacji, suszeniu 

i szlifowaniu. A to niestety jest duży błąd, 

kończący się zazwyczaj siadaniem, rysami 

szlifierskimi oraz wieloma innymi wadami 

powłoki lakierniczej. W dalszej części ar-

tykułu, postaramy się rozważyć wszystkie 

etapy pracy ze szpachlówkami, umożliwiają-

ce osiągnięcie odpowiedniej jakości powłoki 

lakierniczej i uniknięcie typowych błędów.

Zacznijmy od początku – mieszania szpa-

chlówki z utwardzaczem. Większość la-

kierników robi to zbyt intensywnie i silnie 

napowietrza szpachlówkę. W efekcie, po 

utwardzeniu jest ona porowata, podczas 

szlifowania otwierają się małe dziurki i ko-

nieczne jest kolejne szpachlowanie, aby je 

„załatać”. Drugi problem to ilość utwardza-

cza. Prawidłowa ilość utwardzacza to 2-3% 

(wagowo). Dostarczany w komplecie utwar-

dzacz to zazwyczaj ok. 2,5%. U zdecydowa-

nej większości użytkowników utwardzacz 

zostaje niewykorzystany, co oznacza że 

dozują go zbyt mało. To niestety wydłuża 

czas utwardzania, pogarsza szlifowanie 

(powierzchnia jest bardziej lepka), zwiększa 

osiadanie szpachlówki. W skrajnym przy-

padku – gdy utwardzacza dodano <1%, 

mogą na lakierowanej powierzchni pojawić 

się żółtawe przebarwienia, o kształcie do-

kładnie takim jak szpachlówka znajdująca 

się pod spodem. Powstają one pod wpły-

wem słońca, i są szczególnie widoczne na 

jasnych lakierach, białych czy srebrnych.

Kolejny etap pracy to aplikacja szpachlów-

ki. Tutaj należy pamiętać, że im cieńsza 

warstwa materiału, tym lepiej. Producenci 

szpachlówek zalecają nakładanie nie wię-

cej niż 3-5mm, więc jeśli niezbędna jest 

grubsza warstwa, należy zrobić to w kilku 

kolejnych operacjach, a nie od razu nanieść 

2 centymetry. Co ważne, jeśli kolejne war-

stwy będziemy nanosić co ok. 10 minut, nie 

musimy szlifować poprzedniej przed nanie-

sieniem następnej. Przyczepność między 

nimi będzie bardzo dobra, w dodatku nie 

ryzykujemy, że rysy pozostałe po szlifowa-

niu międzywarstwowym będą widoczne na 

powierzchni.

Kolejny etap to utwardzanie szpachlówki. 

Reakcja chemiczna rozpoczyna się w mo-

mencie zmieszania z utwardzaczem i trwa 

kilka dni. Wraz z reakcją chemiczną, w szpa-

chlówce zachodzi proces osiadania. Czysta 

żywica poliestrowa podczas utwardzania 

zmniejsza swoją objętość o 7-8%. Ponieważ 

szpachlówka to żywica plus wypełniacze 

mineralne, jej skurcz (powszechnie zwany 

osiadaniem) jest mniejszy, i zazwyczaj wy-

Szpachlowanie – niedoceniany 
problem

strefa lakiernika
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nosi ok. 2-3%. Proces ten kończy się wraz 

ze 100 procentowym przereagowaniem 

wszystkich składników, czyli po 2-3 dniach. 

Jednak już po 15-30 minutach reakcja w 

szpachlówce jest  na tyle zaawansowana, 

że można zacząć ją szlifować. Wielu la-

kierników już wtedy zaczyna szlifowanie 

szpachlówki, i po kolejnej pół godzinie już 

wszystko jest skończone i przechodzą do 

kolejnych etapów naprawy (podkład, la-

kier). A reakcja w szpachlówce nadal trwa, 

osiadanie razem z nią, i często kilka dni po 

oddaniu auta właścicielowi na powierzchni 

zaczynają pojawiać się jej widoczne efekty, 

najczęściej w postaci rys szlifierskich. 

Bardzo często lakiernicy, przez pośpiech (bo 

klient już czeka pod drzwiami) lub użycie 

niewłaściwej technologii podczas pracy ze 

szpachlówką, sami sobie (a raczej klientom) 

serwują cały zestaw wad. Aby  zminima-

lizować osiadanie szpachlówki, najlepszą 

metodą jest przyspieszenie jej utwardzania, 

na przykład przez użycie lamp IR - już kilku-

minutowe wygrzewanie szpachlówki znacz-

nie przyspiesza proces jej utwardzania, a co 

za tym idzie, także osiadania. Pozostawienie 

samochodu na słońcu jest również dobrą 

metodą, choć w naszych warunkach klima-

tycznych możemy z tego dobrodziejstwa 

matki natury korzystać tylko przez kilka 

miesięcy w roku. Natomiast użycie opalarki 

do suszenia szpachlówki niesie ze sobą duże 

niebezpieczeństwo. Należy bowiem pamię-

tać, że szpachlówki wytrzymują temperatu-

rę do około 80  °C, natomiast opalarki wy-

twarzają ciepłe powietrze o temperaturze 

kilkuset stopni. W takim przypadku, chcąc 

przyspieszyć pracę, bardzo łatwo można 

spowodować utratę właściwości fizyczno-

chemicznych szpachlówek, przede wszyst-

kim przyczepności do podłoża.

Gdy szpachlówka jest już wystarczająco 

utwardzona możemy przejść do ostatniego 

etapu pracy, czyli szlifowania. Najbardziej 

popularna kiedyś metoda szlifowania „na 

mokro” odeszła już na szczęście do lamu-

sa. I bardzo dobrze, gdyż szpachlówki za 

wodą nie przepadają, łatwo ją wchłaniają, a 

trudno oddają, co oczywiście niesie za sobą 

ryzyko kolejnych wad lakierniczych. Dzisiaj 

szlifowanie szpachli odbywa się „na sucho”, 

także ręczne szlifowanie jest zastępowane 

przez szlifowanie maszynowe. Podczas 

wyboru szlifierki, musimy zwrócić uwagę na 

jej rodzaj oraz tryb pracy, tak aby dobrać 

papiery do szlifowania o odpowiedniej gra-

dacji. Musimy pamiętać o tym, że papiery 

o takiej samej gradacji pracując na różnych 

urządzeniach dadzą mam różną wielkość 

rysy szlifierskiej. Do wstępnego szlifowania 

możemy użyć maszynek o ruchu mimo-

środowym zgrubnym (skok 5-10 mm), 

natomiast do szlifowania wykańczającego  

oscylacja powinna być mniejsza (skok 2,5-5 

mm). 

W procesie szlifowania bardzo ważne jest 

zachowanie odpowiednich zmian gradacji 

papieru. Szpachlówka w początkowym 

okresie utwardzania jest materiałem sto-

sunkowo miękkim, dlatego szlifowanie 

grubymi papierami powinno odbywać się 

jak najkrócej. Podczas szlifowania należy 

stopniowo zmieniać papiery na coraz 

drobniejsze, gdyż grube rysy pozostawione 

na szpachlówce zalane nawet najlepszym 

podkładem będą widoczne na lakierze. Ty-

powa praca przy szlifowaniu maszynowym 

to zgrubne wyrównanie powierzchni pa-

pierem P80-P120, następnie wykończenie 

P120-P150. Kolejna operacja to naniesienie 

szpachlówki wykańczającej, wysuszenie i 

szlifowanie drobnymi papierami – P180-

P220. Po takiej obróbce, ryzyko powstania 

rys widocznych na lakierze po zakończeniu 

naprawy, jest bardzo znikome.

Tak przedstawia się technologia pracy ze 

szpachlówkami poliestrowymi. Inną kwe-

stią jest dobór odpowiedniej szpachlówki 

do różnych rodzajów napraw. NOVOL  

produkuje kilkadziesiąt różnych rodzajów 

szpachlówek, wraz z produktami innych 

firm – asortyment nawet w małym sklepiku 

lakierniczym może przyprawić o spory ból 

głowy. Ale to już temat na kolejny artykuł.

 Łukasz Kelar

Dyrektor Działu Szkoleń 

firmy NOVOL

QUATTRO jest 2-krokowym systemem polerskim opartym o pastę i 

mleczko polerskie. Nieodłącznym elementem technologii są 3 gąbki 

o różnej twardości (HARD, MEDIUM, SOFT) dobierane w zależności 

od stopnia przygotowania powierzchni i prowadzonej operacji. W 

ofercie handlowej znajdziemy propozycję zestawu uzupełnionego 

o ściereczkę z mikrofibry i talerz oporowy do mocowania tarczy 

polerskich. Dostępna jest również kulka polerska O80 do polero-

wania trudno dostępnych miejsc. 

Wśród zalet systemu należy wyróżnić dłuższy czas schnięcia pasty 

polerskiej, co umożliwia łatwe polerowanie większych powierzchni 

szczególnie w wyższych temperaturach. Nie bez znaczenia jest 

również szybkość i łatwość polerowania, brak hologramów i trwa-

łość uzyskanego efektu.

System polerski QUTTRO cechuje duża przyjazność dla użytkow-

nika, wysoka wydajność, szybkość pracy i jednocześnie świetny 

efekt końcowy.

System polerski QUATTRO w ofercie NOVOL

System polerski w linii QUATTRO to nowa propozycja polskiego producenta materiałów 
lakierniczych firmy NOVOL. System QUATTRO jest właśnie wprowadzany na rynek i po 
pierwszych pokazach technicznych zbiera bardzo pozytywne oceny. 

strefa lakiernika
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Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl zawierający informacje dotyczą-

ce ściśle technolgii bezpośredniej naprawy lakieniczej. Przedstawio-

ne będą podstawowe czynności przygotowacze, nanoszenie mas 

wypełnijących, podkładów oraz lakierów bazowych i ochronnych. 

W obecnym numerze pisma tytułem wstępu przeananlizowane 

zostanie problematyka doboru i korekcji lakieru bazowego. Jest to 

wstępny warunek końcowego powodzenia naprawy, który wzbudza 

zwykle wiele dyskusji oraz emocji. Wokół tego zagadnienia narosło 

również sporo mitów i niedopowiedzeń, które to często zaciemnia-

ją obraz sytuacji. Dobór koloru stanowi jeden z większych proble-

mów w procesie naprawy lakierniczej pojazdu. Wynika to z faktu, 

że dany kolor jest niepowtarzalny. Barwa nadwozi samochodów 

produkowanych w fabrykach  w tym samym kolorze, na przestrzeni 

kilku godzin może się różnić. Wynika to z tego, że na uzyskanie 

danego koloru wpływa bardzo wiele czynników takich jak:

  postrzeganie danego koloru przez każdego z nas w sposób 

subiektywny,

  czynniki klimatyczne (wilgotność, ciśnienie, temperatura, itp.),

  czynniki technologiczne (ciśnienie natrysku, ilość warstw 

powłoki lakierniczej, barwa podkładu, stosowanie produktów 

pochodzących od różnych producentów, itp.).

Fot.1 Światło-widzenie kolorów (Mobihel).

Przedmioty w rzeczywistości nie posiadają barw. Barwy są wi-

dziane jedynie przez ludzi i wytwarzane w mózgu na podstawie 

odbieranych promieni świetlnych odbijanych od powierzchni  

przedmiotu. W przypadku przedmiotów nieodbijających promieni 

świetlnych promieniowanie jest pochłaniane co interpretowane 

jest przez mózg jako barwa czarna. Jeżeli fale przenikają przez 

przedmiot to w mózgu powstaje wrażenie przezroczystości. Dla-

tego też producenci przedstawiają dany kolor zazwyczaj w wielu 

odcieniach czyli wersjach i niuansach, aby ułatwić dobór koloru w 

wersji najbardziej zbliżonej do oryginalnego koloru naprawianego 

elementu. Poniżej przedstawiony został cały proces doboru koloru 

w dwóch najczęściej występujących sytuacjach, oraz w przypadku 

konieczności korekcji. 

Przypadek I: Gdy znany jest nr koloru oraz marka pojazdu
  Odnalezienie i odczytanie numeru koloru z pojazdu (np. marka: 

VW, nr koloru: LY3D)

Pomocne w odnalezieniu i lokalizacji oznaczeń koloru danej marki 

są tzw. książki kodów i oznaczeń, w które producenci zaopatrują 

klientów posiadających systemy mieszalnicze.

 Fot.2 Identyfikacja nazwy i numeru koloru (Mobihel).

  Wpisanie nr koloru do programu (bazy danych) recepturowego

 Rys.3 Zrzut ekranowy z programu recepturowego (Mobihel).

Program recepturowy umożliwia wybór jakości koloru (baza, baza 

hydro, akryl 2K, akryl HS), przedstawia recepturę danego koloru, 

wersje w jakich występuje, oraz odnośniki do numerów wzorników.

  Wyodrębnienie wszystkich wzorników danego odcienia z kolor 

boxu w celu wizualnego wyodrębnienia odcienia najbardziej 

zbliżonego do koloru naprawianego elementu

 Fot. 4 i 5 Przykład wzorników kolor boxu (Mobihel).

Zawarte w programie oznaczenia odcieni występują w postaci: 

nazwa koloru, odcień, np. TORNADOROT/B. Poniżej przedstawiono 

klucz do identyfikacji odcieni.

Proces naprawy lakierniczej cz.1

Metody doboru i korekcji koloru

strefa lakiernika
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Pomaga to w przypadku, gdy nie wszystkie odcienie przedstawio-

ne są na wzornikach. Wówczas sugerując się optycznymi różnica-

mi, można wyodrębnić wymagany odcień.

  Porównanie wyodrębnionych wzorników z elementem napra-

wianym i wybór właściwego. Wykonuje się to według poniższe-

go schematu.

Porównania dokonuje się do naprawianego, oczyszczonego  elemen-

tu, który jak najwierniej odwzorowuje pierwotny kolor. Dokonuje się 

tego przy użyciu takich operacji jak polerowanie, przy zachowaniu 

właściwych parametrów takich, jak oświetlenie, itp.

  oczyszczenie i doprowadzenie starego koloru do jak najwier-

niejszego, pierwotnego 

odwzorowania,

  dbałość o właściwe 

otoczenie (oświetlenie, 

bliskość innych, różnych 

kolorystycznie powierzch-

ni mogących wpływać na 

błędne rozpoznanie od-

cienia – czerwona ściana, 

żółty kombinezon, itp.),

  odpowiednie kąty obserwacji.

  Wybór właściwego odcienia i wykonanie mieszanki „pilotującej” 

w celu wykonania natrysku próbnego

 

  Przyrównanie wykonanej 

próbki do pojazdu zgodnie 

z przedstawionymi powyżej 

zasadami.

  Przygotowanie wymaganej 

ilości lakieru w przypadku 

zgodności próbki ze wzor-

cem.

Przypadek II: Gdy nr koloru  nie jest znany lub pojazd był powtórnie 
lakierowany

 Użycie programu recepturowego, które zawęża spektrum poszu-

kiwań do określonej gamy kolorystycznej danej marki.

W tym przypadku, jako parametry wpisuje się markę pojazdu oraz 

grupę kolorystyczną, np. VW, grupa kolorów: czerwona / poma-

rańczowa. Fot. 9

  Porównanie wzorników wygenerowanych przez program re-

cepturowy. Pomocna na tym etapie jest książka kodów, która 

zawęża pole poszukiwań o rocznik i model pojazdu.

  Wybór wzornika najbardziej zbliżonego. 

  Dalsze postępowanie tak jak w sytuacji I. kroki 5) – 7)

Gdy wykonana próba pilotująca jest niezadawalająca i wymaga ko-
rekcji

  Określenie różnicy między kolorami (otrzymanym a wyma-

ganym) w oparciu o znane już cechy koloru (jasność, barwę, 

czystość)

  Korekcja koloru solid (bez efektu)

  jasność koryguje się farbą białą. Przy kolorach czerwonych, 

pigment pomarańczowy rozjaśnia lub ściemnia dany kolor, 

  kolor koryguje się pigmentami występującymi w danej recep-

turze w oparciu o koło chromatyczne,

 Fot.10 Przykładowe koło chro-

matyczne (Mobihel)

  czystość reguluje się pig-

mentami: czarnym lub bia-

łym.

  Korekcja koloru z efektem 

(metalik lub perła)

  różnice rozpatruje się z 

dwóch kątów widzenia i 

dlatego występują tu dodatkowe zasady „niuansowania”, które 

dotyczą jasności oraz wielkości ziarna, 

  lakier za jasny pod kątem i na wprost,

  lakier za ciemny pod kątem i na wprost,

  lakier za jasny na wprost i za ciemny pod kątem,

  lakier za ciemny na wprost i za jasny pod kątem.

Warto zapamiętać, że ziarno duże rozjaśnia na wprost, ściemnia 

pod kątem. Ziarno małe rozjaśnia pod kątem, ściemnia na wprost.

  Każda korekcja powinna być zakończona natryskiem próbnym 

i porównaniem otrzymanego koloru ze wzorcem.

Warto zapamiętać, że każda próba powinna być wykonywana w ten 

sam sposób i w tych samych warunkach. Każda korekcja powinna być 

sumiennie notowana aby otrzymana właściwa mieszanka nie była 

unikatowa, lecz by można ją było powtórzyć. Technologia każdego 

systemu zapewnia zgodność barwy w określonych tolerancjach. Tylko 

wykonanie operacji cieniowania umożliwi zniwelowanie wszelkich 

potencjalnych różnic. Operacja cieniowania jest więc uzupełnieniem 

całego procesu kolorystycznego i jest konieczna w procesie naprawy 

lakierniczej. c.d.n.
Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Fot. 9  Zrzut ekranowy z programu recepturowego (Mobihel).

strefa lakiernika
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OKREŚLENIE RODZAJU LAKIERU

Czynność ta wytycza kierunek w jakim trzeba  przygotować po-

wierzchnię do finalnego lakierowania. Identyfikacja rodzaju lakieru 

polega na częściowym polerowaniu przy pomocy ścierki, panelu 

przeznaczonego do naprawy. Jeżeli na ścierce wyraźnie widać 

kolor lakieru zgodny z tym na panelu to jest to lakier akrylowy 

jednowarstwowy 2k. Można to też określić przy pomocy papieru 

o małej gradacji, matując powłokę lakieru najbliżej uszkodzenia. Pył 

lakierowy jaki zostanie na powierzchni papieru ściernego pozwoli 

na zidentyfikowanie rodzaju lakieru.

A jak zidentyfikować inne lakiery?

Ta czynność to tzw. test rozpuszczalnikowy, pozwoli na zidenty-

fikowanie lakieru 2k  i 1k. Podczas testu powierzchnia lakieru nie 

może wykazać żadnej reakcji na działanie zaaplikowanej próbki 

rozpuszczalnika. Jakiekolwiek reakcje podłoża, to sygnał aby usu-

nąć starą warstwę aż do momentu gdzie będzie można rozpocząć 

prace odbudowy elementu karoserii. Ten test wykonuje się rów-

nież na nowych panelach które są zabezpieczone gruntem lub tzw. 

podkładem magazynowym. Będzie to gwarancja, że jest to zabez-

pieczenie prawidłowe i spełniające gwarancję producenta części 

zamiennych. W przypadku gdy taki podkład zareaguje i zacznie się 

zmywać  z powierzchni, należy bezwzględnie wszystko usunąć. 

RODZAJE POWŁOK NAWIERZCHNIOWYCH

  akryl jednowarstwowy 2k z połyskiem (bez efektu metaliku) 

kolor jednolity,

·  dwuwarstwowe kolory niemetalizowane składają się z: 1k lakie-

ru bazowego i dodatkowej warstwy połysku uzyskanego z 2k 

lakieru bezbarwnego,

  dwuwarstwowe kolory niemetalizowane - uzyskiwany jest kolor 

bez efektu metaliku, a połysk poprzez aplikację warstwy lakieru 

bezbarwnego,

  dwuwarstwowe kolory z efektem metaliku - tu efekt dekora-

cyjny uzyskany jest poprzez połączenie płytek aluminium i kolo-

rów. Połysk uzyskiwany jest przy pomocy zastosowania lakieru 

bezbarwnego,

  dwuwarstwowe lakiery metalizowane, perłowe - efekt metaliku 

jest powiększony o odbicia światła od powierzchni lakieru i od 

specjalnych wypełniaczy perłowych, które są pokryte różnymi 

tlenkami metali lub minerałami, odbijają światło pod różnym 

kątem. Uzyskane w ten sposób efekty mają różne kolory. Połysk 

uzyskiwany jest poprzez zastosowanie lakieru bezbarwnego,

  trzywarstwowe lakiery perłowe - kolorem podstawowym jest 

tło,  na które jest aplikowana baza perłowa i dla uzyskania poły-

sku jako ostateczna warstwa połysku lakier bezbarwny,

  czterowarstwowe lakiery perłowe - tłem jest kolor podstawo-

wy, na które to jest aplikowana baza perłowa. Następnie nakła-

dany jest lakier bezbarwny barwiony pigmentem dla uzyskania 

lepszego efektu optycznego. Na koniec aplikowana jest jeszcze 

jedna warstwa lakieru bezbarwnego. 

PROCES TECHNOLOGICZNY 

Poniżej przedstawiony został cały proces naprawy lakierniczej. 

Jako przykład posłuży naprawa uszkodzenia drzwi bez wykonania 

dokładnej naprawy blacharskiej (czego oczywiście nie zaleca się). 

Dlaczego? Powodem jest chęć pokazania zastosowania różnych 

mas szpachlowych: konstrukcyjnych i wypełniających stosowa-

nych w przypadku wypełniana znacznych wgnieceń naprawianej 

powierzchni.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC LAKIERNICZYCH

Podstawowe zasady technologiczne prowadzenia prac lakierni-

czych:

  pomieszczenia, w których prowadzone są prace lakiernicze 

powinny być ogrzane, czyste, jasne i dobrze wentylowane,

  powietrze w pomieszczeniach powinno być czyste i suche,

  zalecane jest utrzymywanie niewielkiego nadciśnienia w kabinie 

lakierniczej. Zapobiegnie to przedostawaniu się zanieczyszczeń 

do wnętrza kabiny,

Proces naprawy lakierniczej cz.2

Przygotowanie do lakierowania
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  prędkość przepływu powietrza w kabinie lakierniczej powinna 

wynosić od 0,30 do 0,55 m/s, a kierunek przepływu powinien 

być pionowy, z góry w dół,

  oświetlenie w strefach  przygotowania powierzchni powinno 

wynosić od 900 ÷ 1000 luksów,

  temperatura podczas prac przygotowawczych powinna być w 

zakresie 14 do 26°C,

  temperatura podczas lakierowania powinna być w zakresie 20 

do 30°C (maks. 40°C),

  należy zwrócić uwagę na stworzenie  warunków pracy aby unik-

nąć tworzenia punktu rosy.

Punktem rosy nazywana jest temperatura, w której powietrze osiąga 

stan nasycenia przy stałej wartości ciśnienia atmosferycznego. Aby 

nie zachodził efekt punktu rosy temperatura podłoża do lakierowania 

powinna być wyższa o minimum 3°C niż wartość podana w tabeli. 

c.d.n.
Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Tabela maksymalnej dopuszczalnej zawartości wody w zależności od temperatury otoczenia.

Tabela powstawania  „punktu rosy” w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.

Firma NOVOL wprowadziła na rynek nowy produkt 

w linii Spectral - PLAST 825. To wyjątkowy produkt 

spełniający dwie funkcje: podkładu na tworzywa 

sztuczne lub dodatku do podkładów akrylowych i 

epoksydowych. Dzięki zastosowaniu go jako dodat-

ku uzyskujemy przyczepność podkładu, np. Spectral 

UNDER 365 lub Spectral UNDER 385 do tworzyw 

sztucznych i dodatkową elastyczność. Praca z 

dodatkiem umożliwia przyspieszenie procesu pod-

kładowania kiedy mamy dwa rodzaje powierzchni: 

metalową i plastikową. Wystarczy przygotować 

sobie wybrany podkład Spectral z dodatkiem Spec-

tral PLAST 825 i możemy przystąpić do nakładania 

podkładu bez przerywania pracy i zmiany podkładu. 

Jeśli zaś dodamy do niego rozcieńczalnik w propor-

cji 1:1 uzyskujemy niezależny podkład do tworzyw. 

Nowy produkt: SPECTRAL PLAST 825
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Kolorystą natomiast jest osoba, która posiada 

umiejętność dobarwiania koloru, potrafiąca 

stworzyć kolor nie korzystając z receptury, 

wykonująca natryski próbne do oceny koloru 

oraz przede wszystkim, która potrafi pra-

widłowo ocenić kolor i zdefiniować różnicę. 

Kolorystą możemy nazwać pracownika, po-

siadającego doświadczenie w pracy z kolorami 

i potrafiącego korzystać z wiedzy, którą gro-

madzi latami.

W mojej ocenie opisywana profesja jest w 

Polsce traktowana dość egzotycznie, z racji 

jej unikalności i trudności zdefiniowania przez 

osoby spoza branży i dlatego też rzadko jest 

doceniana. W trakcie szkoleń w różnych zakąt-

kach świata zauważyłem, że np. w Rosji oraz w 

byłych republikach radzieckich osoba zajmują-

ca się dobarwianiem kolorów ma bardzo zna-

czącą pozycję w zespole/firmie/warsztacie, 

jest dobrze opłacana i ceniona. Co ciekawe, 

na tamtejszym rynku pracownikami mieszalni 

lakierów samochodowych są głównie kobiety, 

co w branży zdominowanej przez mężczyzn 

jest ewenementem na skalę ogólnoświatową. 

Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę wyniki ba-

dań nad postrzeganiem barw przez mężczyzn 

i kobiety, to na tę sprawę można spojrzeć 

zupełnie inaczej.

Przytoczę tu wyniki badań, które pokazują, 

że odpowiedzialne za poprawne rozróżnianie 

kolorów są określone komórki oka, które z 

kolei są zależne od chromosomu X. Kobiety 

posiadając 2 chromosomy X są zatem wypo-

sażone w znacznie bardziej wyspecjalizowane 

komórki odpowiedzialne za postrzeganie barw. 

Ponadto ok. 40% populacji kobiet jest tetra-

chromatyczna, co oznacza, że posiadają one 

4 różne rodzaje komórek odpowiedzialnych za 

widzenie barw, podczas gdy inni ludzie mają 

tylko 3 rodzaje. Jak to się przekłada na widze-

nie barw można się przekonać na przykładzie 

widzenia kolorów tęczy. Osoby z 3 rodzajami 

komórek odpowiedzialnych za widzenie kolo-

rów, widzą w tęczy 7 barw: czerwoną, poma-

rańczową, żółtą, zieloną, niebieską, granatową 

i fioletową. Osoby tetrachromatyczne widzą 

ich aż dziesięć.

Skoro już wiemy, kto to jest kolorysta, to 

teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, 

czy łatwo nim zostać? Najczęściej występują 

dwie zawodowe ścieżki do osiągnięcia tego 

stanowiska: 

 lakiernik, który pracuje już w lakierni 

zostaje oddelegowany do mieszania kolo-

rów;

 lub może nim zostać pracownik, który 

zatrudnił się w sklepie z lakierami samo-

chodowymi.

Teoretycznie lakiernik ma łatwiej i proces ada-

ptacji jest zdecydowanie krótszy, ponieważ z 

racji wykonywanej pracy już obcuje z lakierami 

akrylowymi, bazowymi czy wodnymi. Wie już, 

co to jest cieniowanie, jak powinien wyglądać 

dobrze dobrany kolor oraz jaki wpływ na osta-

teczny kolor ma ciśnienie, ilość warstw, ilość 

rozcieńczalnika czy zastosowanie prawidłowe-

go podkładu koloryzującego.

Paradoksalnie im gorszy jest dany system 

doboru koloru, tym szybciej dany pracownik 

staje się kolorystą, ponieważ musi dobarwiać 

receptury i w ten sposób zdobywa podstawo-

wą wiedzę z ciekawej sztuki dobarwiania.

Przez wiele lat swojej pracy z kolorystami za-

obserwowałem dosyć ciekawe zjawisko. A mia-

nowicie pracownik, który już raz „zasmakował” 

pracy kolorysty, pracuje w tym zawodzie przez 

wiele lat, co najwyżej zmienia pracodawcę 

i/lub markę lakierów z których miesza kolory. 

Tutaj rotacja może być czasami duża.

Warty uwagi jest też fakt, iż często to kolo-

rysta decyduje o tym, jakiej marki lakierów 

używa dany warsztat lakierniczy, czy też jakiej 

marki sprzedaje dany sklep z lakierami. Mają 

na to wpływ długoletnie przyzwyczajenia, pre-

ferencje czy wyuczone procedury związane 

z doborem kolorów danej marki. Wobec po-

wyższego bardzo często za kolorystą, podczas 

zmiany miejsca pracy, podąża preferowana 

przez niego określona marka lakierów.

Jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, jest 

fakt, że jak już ktoś opanuje sztukę doboru 

lakierów samochodowych i będzie się w tym 

temacie swobodnie poruszał, to miejsce pracy 

oraz marka lakierów z jakimi przyjedzie mu 

pracować tak naprawdę nie ma większego 

znaczenia.

Oczywiście zawsze jest potrzebny jakiś okres 

adaptacji, w jednym przypadku dłuższy, w 

innym krótszy, mimo tego doświadczony ko-

lorysta bardzo szybko odnajduje się w nowej 

rzeczywistości, szybko doskonale radzi sobie z 

nowym system i z nową marką lakierów.

Powód szybkiej adaptacji jest prosty – za-

leżności pomiędzy kolorami, wpływ jednych 

kolorantów na drugie, to czy dany komponent 

jest transparentny czy mocno kryjący, czy ma 

grube ziarno czy drobne, w którą stronę barwi 

dany toner, jak odróżnić xirallic od perły – to 

wszystko są wiadomości bardzo uniwersalne 

i działają niemal identycznie niezależnie od 

systemu doboru lakierów.

Reasumując, o tym czy zostaniemy kolorystą 

często decyduje przypadek, następnie kilka 

lat pracy nad zdobywaniem wymaganego 

doświadczenia, które pozwoli nam na umie-

jętne wykorzystywanie go w trakcie pracy z 

kolejnymi systemami.

Rynek lakierów samochodowych ewoluuje, 

systemy są coraz lepsze i kolorystów tzw. „sta-

rej daty” jest coraz mniej, ponieważ nie ma 

potrzeby znacznego ingerowania w recepturę, 

aby osiągnąć pożądany kolor. Obecnie dużym 

wyzwaniem jest skuteczne i szybkie dobarwia-

nie lakierów wodorozcieńczalnych, w przypad-

ku których głównym problem jest inny odcień 

koloru, jaki oglądamy „na mokro” w stosunku 

do koloru już pomalowanego. Dla kolorysty 

pracującego wcześniej z lakierami konwen-

cjonalnymi, może się to okazać przeszkodą 

trudną do pokonania. W przypadku systemu 

wodnego Aqua 2G (marki Profix) to zjawisko 

jest praktycznie wyeliminowane, więc nie ma 

potrzeby zmiany przyzwyczajeń wyniesionych 

z pracy z systemami konwencjonalnymi.

Grzegorz Turek
Kierownik Laboratorium Kolorystycznego 

Kierownik Działu Szkoleń firmy Multichem

Czy trudno zostać kolorystą?

Na początek spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim jest tak naprawdę kolorysta? Dla postronnej osoby 
zapewne jest to pracownik mieszalni lakierów. To jednak nie jest takie jednoznaczne. Kolorystą nie jest osoba, 
która pracuje w mieszalni i robi kolor korzystając tylko i wyłącznie z receptury. 

strefa lakiernika
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Wszystkie z głównych rodzajów tworzyw sztucznych należą do 

jednej z dwóch szerokich kategorii: termoplastycznych lub termo-

utwardzalnych, które odnoszą się do ich podstawowego składu 

chemicznego oraz właściwości fizycznych. 

Termoplastyczne i termoutwardzalne.

Tworzywa termoplastyczne stanowią zdecydowaną większość w 

ogólnej puli najczęściej stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, 

sprzętach  gospodarstwa domowego i rekreacyjnych. Termoplasty 

składają się z długich łańcuchów molekularnych węgla, które mogą 

przemieszczać się między sobą. Podgrzane tworzywo tej kategorii 

staje się płynne i plastyczne, a po schłodzeniu znowu staje się ciałem 

stałym. Termoplasty można przetwarzać wielokrotnie, jednak po 

każdym kolejnym przetworzeniu pogarszają się ich właściwości me-

chaniczne oraz walory użytkowe, na skutek zjawisk depolimeryzacji i 

degradacji tworzących te tworzywa polimerów lub żywic. 

Tworzywa termoutwardzalne różnie się od termoplastycznych tyl-

ko jedną cechą budowy atomowej. Cząsteczki węgla w tego typu 

tworzywach tworzą połączenia krzyżowe z najbliższymi molekułami 

węgla w innej. Ta prosta różnica całkowicie zmienia charakter i cechy 

użytkowe duroplastów. Elementy wytwarzane z tego typu tworzyw 

powstają najczęściej poprzez wstrzykiwanie pod bardzo wysokim 

ciśnieniem wymieszanych składników do form wtryskowych, w któ-

rych zachodzi zjawisko polimeryzacji. Po zakończeniu reakcji proces 

jest nieodwracalny. Ponowne poddanie elementu wpływowi wysokiej 

temperatury doprowadzić może wyłącznie do jego zniszczenia. 

Tworzywa termoutwardzalne cechuje bardzo wysoka twardość i tak 

jak w przypadku betonu powstałej mieszaniny nie można doprowa-

dzić do rozpadu na składniki pierwsze.

Tworzywa termoplastyczne to najbardziej rozpowszechniona klasa 
tworzyw.

Termoplasty są najpopularniejszą grupą tworzyw stosowanych przez 

człowieka. Zawdzięczają to przede wszystkim kosztom wytwarzania 

z nich elementów użytkowych. 

Najpopularniejsze tworzywa termoplastyczne to:

• polipropylen (PP) – stosowany przy produkcji zderzaków, naczyń, 

rur, odlewnictwie protez, oraz poszyć bocznych zderzaków,

• polietylen (PE) – obudowy akumulatorów, błotniki motocykli, 

zbiorniki cieczy, naczynia, narty, liny alpinistyczne,

• ABS - nadkola, owiewki motocyklowe, wykończenia wnętrz, 

kratki grilli przednich, przyciski, sprzęt sportowy, elementy broni 

palnej, sprzęt AGD,

• poliwęglany (PC) – szyby kasków, panele nadwozia, zderzaki, 

płyty CD,

• nylon – zbiorniki płynu chłodzącego, kolektory dolotowe, panew-

ki łożysk, rury, liny,

• winyl (PVC, PCW), pokrowce, elektroizolacje, listwy wykończenio-

we, płyty gramofonowe.

Naprawa oraz identyfikacja elementów 
z tworzyw sztucznych cz.1.
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Pomimo występowania produktów termoplastycznych, wyroby z 

żywic termoutwardzalnych są nadal bardzo powszechne. Jedyna ich 

wada to to, że formy do odlewów ciśnieniowych z duroplastów są 

bardzo drogie i sprawdzają się wyłącznie w produkcjach wielkose-

ryjnych oraz przy produkcji części wielkogabarytowych. Tworzywa 

sztuczne termoutwardzalne są zwykle tworzone przez reakcję 

chemiczną między dwoma składnikami ciekłymi. Po ich zmieszaniu 

następuje zjawisko sieciowania prowadzące do powstania tworzywa 

sztucznego. W zależności od rodzaju żywicy reakcja sieciowania 

może być także katalizowana przez wilgoć zawartą w powietrzu lub 

poprzez temperaturę. W każdym przypadku, w wyniku wzajemnych 

połączeń łańcucha molekularnego struktura otrzymanego materiału 

kompozytowego jest inna niż każdego z elementów składowych. 

Usieciowane żywice syntetyczne stają się materiałami konstrukcyj-

nymi o bardzo korzystnych właściwościach mechanicznych.  

Najpopularniejsze żywice termoutwardzalne to: 
Epoksydowa - wypełniacze, kleje do kompozytów z włókna szklanego 

i włókna węglowego, 

Uretanowa - kleje, zderzaki samochodowe, błotniki, łóżka w cięża-

rówkach,

Poliestrowa - kadłuby łodzi z włókna szklanego, panele nadwozia, 

wypełniacze. 

Kluczem do właściwej naprawy elementu wykonanego z tworzywa 

sztucznego jest prawidłowe określenie jego typu oraz dobranie wła-

ściwej technologii naprawy. Po określeniu rodzaju tworzywa dobiera 

się do pracy odpowiednie narzędzia lub kleje. 

Dobór metody i narzędzi w oparciu o rodzaj tworzywa sztucznego 

wg firmy Urethane Supply Company. 

Symbol tworzywa, z którego wykonany został dany element lub jego 

część w większości przypadków można odnaleźć na nim samym. 

W przypadku braku takiego oznaczenia klasyfikacji dokonuje się 

poprzez specjalne metodyki oparte na właściwościach fizycznych i 

składzie chemicznym. 

Ponad 95% zderzaków w pojazdach starszych wykonana została z 
trzech rodzajów tworzyw sztucznych:
• TPO, TEO, PP   95%,

• PUR 3%,

• PC/PBT (Xenoy) 1%,

• inne 1%.

Metody oraz narzędzia zalecane do naprawy poszczególnych typów 

uszkodzeń opisane zostaną w następnej części cyklu. 

Bogusław Raatz / raatz.pl
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Po przeprowadzeniu dokładnej analizy technik renowacji nowych, 

matowych kolorów samochodu Peugeot, Spies Hecker wydał szcze-

gółowe wytyczne opisujące jak powinien wyglądać proces naprawy. 

Informacje są już dostępne na stronie internetowej.

Uaktualnione wytyczne pomogą warsztatom lakierniczym odtwo-

rzyć matowe lakiery wykorzystywane przez markę Peugeot - Ice 

Silver oraz Ice Grey.

„Gruboziarnisty lakier zmienia barwę w zależności od punktu 

widzenia. Na postrzeganą barwę ma również wpływ kąt padania 

światła. Podczas renowacji należy oczywiście zwracać uwagę na 

wielowarstwową strukturę, ale równie ważne jest odtworzenie 

intensywności połysku lakieru bezbarwnego,” - mówi Tomasz Kaza-

kidis, Doradca Techniczny marki Spies Hecker.

Precyzyjność kluczem do sukcesu
Renowacja matowego, wielowarstwowego lakieru bezbarwnego 

wymaga precyzji zarówno w trakcie mieszania, jak i podczas apli-

kacji. Dokładność jest niezbędna, jeśli chcemy osiągnąć idealne do-

pasowanie koloru oraz struktury lakieru. W Centrum Szkoleniowym 

marki Spies Hecker opracowano optymalne proporcje mieszania 

oraz najlepszą technikę aplikacji. W wyniku tych prac stworzono 

szczegółowe wytyczne dotyczące renowacji kolorów specjalnych 

marki Peugeot. 

Instrukcja renowacji nowych, matowych lakierów dla modelu Peu-

geot 208 jest dostępna na stronie internetowej www.spieshecker.pl, 

w zakładce katy TDS (kod 910.2).

Renowacja nowych kolorów Peugeot 
z marką Spies Hecker

Anti-corrosion i Anti-corrosion fibre

Dodatkowa ochrona przed korozją

strefa lakiernika
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Marka Cromax® wprowadziła nowy, bezchromia-

nowy grunt izolujący - PS1600A 1K Sandthro-

ugh Sealer. Produkt został opracowany z myślą 

o aplikacji pod wszystkie wodorozcieńczalne la-

kiery bazowe Cromax. Cynkowy grunt izolujący 

można stosować na małych przeszlifowanych, 

metalowych powierzchniach - w tym stali, alu-

minium oraz stali galwanizowanej. Produkt jest 

również przeznaczony do aplikacji na przeszlifo-

wanych elementach od producentów OEM oraz 

przeszlifowanych, utwardzonych warstwach 

lakieru.

Marcin Raczkowski, Doradca Techniczny marki 

Cromax mówi: - “PS1600A 1K Sandthrough 

Sealer oferuje szereg rozmaitych korzyści. To 

ważny dodatek w grupie podkładów gruntu-

jących marki Cromax. Nowy produkt został 

opracowany z myślą o sytuacjach, w których 

lakiernik dopiero w kabinie zauważa miejsce, 

które zostało zeszlifowane do gołego metalu. 

Zamiast stosować podkłady o długim czasie 

schnięcia, lakiernik może sięgnąć po pojemnik 

z aerozolem, który wymaga jedynie wstrząśnię-

cia przed użyciem. Wystarczy aplikacja jednej 

lub dwóch warstw PS1600A 1K Sandthrough 

Sealer. Następnie umożliwiamy odparowanie 

międzywarstwowe i suszymy przez 10 minut 

w temperaturze 20oC. Po wyschnięciu, można 

już aplikować lakier bazowy. PS1600A 1K Sand-

through Sealer to produkt wspierający warsz-

taty lakiernicze w optymalizacji wydajności ich 

pracy.”

Grunt izolujący PS1600A 1K Sandthrough Sealer 

jest dostępny w aerozolu o pojemności 400ml. 

Produkt oferuje wyjątkową odporność na ko-

rozję. Dzięki neutralnemu, szaremu kolorowi 

minimalizuje ryzyko odbarwienia podczas pracy 

na systemach Cromax oraz Cromax Pro.

Więcej informacji dotyczących produktu 

PS1600A 1K Sandthrough Sealer można zna-

leźć na stronie www.cromax.pl, w metryczkach 

technicznych lub uzyskać od lokalnego przed-

stawiciela marki Cromax.

Nowy grunt izolujący marki Cromax 

Marka Cromax wprowadziła nową grupę 

produktów o nazwie ChromaHybrid, linia 

dedykowana jest dla kolorów specjalnych. 

Pigmenty z tej linii mogą być stosowane 

w systemie bazy wodorozcieńczalnej  Cro-

max oraz Cromax Pro. 

Pierwszym z niedawno wprowadzonych 

produktów jest srebrny pigment Chro-

maHybrid WH1795 Shining Silver EFG. 

Bezbarwny pigment zawierający szklane 

drobinki, został opracowany w odpowiedzi 

na coraz popularniejszy trend lakierów 

specjalnych. ChromaHybrid WH1795 Shi-

ning Silver EFG pozwoli lakiernikom uzy-

skać doskonałe dopasowanie do kolorów 

z rynku OEM.

„Po zastosowaniu pigmentu WH1795 

Shining Silver EFG otrzymamy cudowną 

barwę poprzez odbicie światła powodują-

ce specjalne efekty kolorystyczne, który 

można uzyskać tylko dzięki obecności 

szklanych drobinek. Pigment sam w sobie 

jest bezbarwny więc nie ma wpływu na 

kolor” - mówi Ireneusz Wiechetek, Doradca 

Techniczny marki Cromax. „Pigment został 

opracowany w odpowiedzi na coraz popu-

larniejszy trend lakierów z efektem spe-

cjalnym, takich jak: Farallon Black w marce 

Jaguara, Onyx Black Mercedesa oraz Ara 

Blue w Audi. Umożliwiamy naszym Klien-

tom, warsztatom lakierniczym uzyskanie 

odpowiedniego koloru przy zastosowaniu 

pigmentu ze specjalnym efektem do uzy-

skania rozproszenia światła i spowodowania 

wyjątkowej barwy kolorów, bez względu na 

to, czy pracują na systemie bazy wodoroz-

cieńczalnej Cromax czy Cromax Pro.”

Ze względu na ograniczone zastosowanie 

produktu ChromaHybrid WH1795 Shining 

Silver EFG pigment jest dostępny w pusz-

kach o pojemności 250ml, które wyma-

gają jedynie lekkiego wstrząśnięcia przed 

użyciem. Nowe receptury zawierające 

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG 

są już dostępne w programie ChromaWeb 

– kompleksowym oprogramowaniu kolory-

stycznym marki Cromax.

„Będziemy uważnie obserwować rozwój 

tego trendu. Jeśli zajdzie potrzeba wpro-

wadzimy kolejne bezbarwne pigmenty z 

linii ChromaHybrid, aby zapewnić naszym 

klientom wszystko czego potrzebują do 

uzyskania idealnego dopasowania kolory-

stycznego” – dodaje Ireneusz Wiechetek. 

Nowy pigment od marki Cromax

strefa lakiernika
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Cromax wprowadza zestaw do renowacji 
plastikowych elementów 
W ofercie marki Cromax® pojawił się spe-

cjalny zestaw przeznaczony do renowacji 

powierzchni wykonanych z tworzywa 

sztucznego – Special Putty Kit for Plastic 

PP0480. Zestaw składa się z dwóch pro-

duktów: specjalnie opracowanej czarnej 

szpachli – Plastic Putty PP0481 oraz białej 

pasty aktywacyjnej BPO Hardener. Szpachlę 

Plastic Putty PP0481 można aplikować bez-

pośrednio na element z tworzywa sztucz-

nego. W połączeniu z utwardzaczem BPO 

Hardener produkt zapewnia wysoki poziom 

elastyczności. Szpachla dostosowuje się do 

ruchów elementu gwarantując wyjątkową 

przyczepność. 

Marcin Raczkowski, Doradca Techniczny 

marki Cromax, powiedział: „Special Putty Kit 

for Plastic PP0480 to produkt niszowy, ale 

jednocześnie bardzo istotny. Szpachla nale-

ży do całej serii produktów przeznaczonych 

do naprawy plastikowych elementów, którą 

oferuje marka Cromax. Lakiernicy mogą w 

dalszym ciągu korzystać ze zwykłych szpa-

chli podczas naprawy, na przykład zderzaka. 

Jednak szpachla Plastic Putty PP0481 zasto-

sowana wraz z utwardzaczem BPO Harde-

ner jest zdecydowanie bardziej elastyczna, 

a jej szlifowanie jest łatwiejsze. Chcemy aby 

lakiernicy znajdowali w naszej ofercie ma-

teriały wspomagające ich pracę. Produkty 

dedykowane konkretnym naprawom mogą 

pozytywnie wpłynąć na wydajność procesów 

renowacyjnych jak i jakość pracy.”

Nowy zestaw - Special Putty Kit for Plastic 

PP0480 zawierający szpachlę Plastic Putty 

PP0481 oraz utwardzacz BPO Hardener 

- jest już w sprzedaży. Więcej informacji 

na temat produktów marki Cromax można 

znaleźć na stronie www.cromax.pl
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Rynek lakierów w sprayu charakteryzuje się w Polsce dużą dynami-

ką rozwoju. Producenci wciąż rywalizują w wypuszczaniu nowości 

lub doskonaleniu składów lakierów już dostępnych na sklepowych 

półkach. Jednak zdecydowanym liderem w produkcji aerozoli 

w Europie jest firma MOTIP DUPLI, która właśnie wprowadziła 

kolejną linię lakierów w spray’u pod zupełnie nową marką- MO-

TIP PREMIUM. Według producenta najnowsza gama produktów 

przeznaczonych do motoryzacji charakteryzuje się jeszcze lepszą 

jakością. Oto kilka nowości z oferty firmy, w debiutanckiej linii znaj-

dują się m.in.:

- wysokiej klasy podkład epoksydowy MOTIP PRE-
MIUM 1K w kolorze szarym. To jednoskładnikowy, 

szybkoschnący lakier podkładowy charakteryzujący 

się optymalnymi właściwościami antykorozyjnymi. 

Ponadto przygotowuje powierzchnie do pokrycia 

lakierem nawierzchniowym. Podkład epoksydowy 

może być stosowany na różne rodzaje podłoża tj. 

goła stal, stal galwanizowana, ocynk, aluminium, 

aluminium anodowane, stare powłoki lakiernicze, a 

także włókno szklane i inne. (kod produktu 004120/ 

pojemność 500ml)

- podkład wypełniający MOTIP PREMIUM 1K w kolorze 

szarym jest jednokomponentowym, szybkoschną-

cym podkładem wypełniającym (z aktywną ochroną 

antykorozyjną). Posiada bardzo dobrą przyczepność 

do żelaza, stali, stali ocynkowanej i aluminium oraz 

niektórych tworzyw sztucznych, stosowanych w 

montażu samochodów osobowych. Może być pokry-

wany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych 

konwencjonalnych 1K i 2K oraz lakierami wodoroz-

cieńczalnymi. Podkład wypełniający jest przezna-

czony do malowania drobnych przeszlifowań oraz 

do systemu mikro napraw. (kod produktu 004121/ 

pojemność 500ml)

- podkład reaktywny Wash Primer MOTIP PREMIUM 
1K w kolorze czerwonym, to jednoskładnikowy pod-

kład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych, 

do profesjonalnych zastosowań. Zapewnia znako-

mitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i 

bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również 

przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki 

lakierniczej). Przeznaczony do nanoszenia w cienkich 

warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akry-

lowym. (kod produktu 004122/ pojemność 500ml)

- najwyższej  jakości  lakier  strukturalny  MOTIP  PRE-
MIUM  1K  w  kolorze czarnym to szybkoschnący i 

dobrze wiążący, jednokomponentowy lakier służący 

do uzyskania specjalnej, szorstkiej powierzchni np. 

do malowania zderzaków, listew i innych plastikowych 

elementów. Może być nanoszony bezpośrednio (bez 

użycia podkładu) na wszystkie powierzchnie plastiko-

we. Tworzy atrakcyjną, strukturalną i trwałą powłokę 

w kolorze czarnego matu. (kod produktu 004123/ 

pojemność 500ml)

- akrylowy lakier bezbarwny MOTIP PREMIUM 1K 
wysoki połysk to jednoskładnikowy, szybkoschnący 

lakier zapewniający silne utwardzenie powierzchni, 

który charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepno-

ścią i zapewnia ochronę przed korozją, jest odporny 

na zadrapania i uderzenia oraz na działanie benzyny, 

substancji chemicznych i warunków atmosferycz-

nych. Zapewnia długotrwale wysoki połysk pomalo-

wanych powierzchni. Lakier bezbarwny jest niezbęd-

ny m.in. przy wykonywaniu powłok metalicznych. 

(kod produktu 004124/ pojemność 500ml)

LAKIERY W SPRAY’U KLASY PREMIUM 
czyli MOTIP RALLY 1K

- Środek zwiększający przyczepność 
do stali ocynkowanych i aluminium

Na rynku pojawia się coraz więcej ro-

dzajów blach karoseryjnych. To z kolei 

prowadzi do częstych kłopotów z 

przyczepnością do nich szpachlówek. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

wad firma NOVOL wprowadziła na ry-

nek stworzony przez swoje Laborato-

rium Badawczo-Rozwojowe zmywacz 

do blach podnoszący parametr przy-

czepnościowy. Niezwykle prosty w 

użyciu, efektowny i wygodny produkt 

w opakowaniu z atomizerem pozwala 

błyskawicznie poprawić przyczepność 

szpachlówek. Wystarczy, po prze-

myciu elementu, spryskać szpachlo-

wane miejsce, po minucie przetrzeć 

i ponownie zmyć. I już możemy bez 

ryzyka zaaplikować każdy rodzaj 

szpachlówki. Produkt jest w pełni 

ekologiczny i bardzo wygodny.

SPECTRAL EXTRA 715 PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
ISBN 978-83-932610-0-0

Celem książki jest przed-
stawienie w jak najbardziej 
przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z 
naprawami karoserii współ-
czesnych samochodów. Po-
radnik gromadzi niemal całą 
niezbędną wiedzę na ten 
temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią 
ważny atut tej książki.

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

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

tel. +48 94 35 126 22 
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Częstym utrapieniem lakierników podczas 

stosowania lakierów bezbarwnych, jest 

ich tendencja do matowienia zaraz po wy-

schnięciu. Firma Ranal wychodzi naprzeciw 

klientom i ich oczekiwaniom, wprowadzając 

na rynek nowy lakier akrylowy 2:1 VHS linii 

PROFESSIONAL.

Wysoka zawartość cząstek stałych w lakie-

rze VHS firmy Ranal, eliminuje problem ma-

towienia czy też kredowania, osiągając przy 

tym wysoki połysk i doskonałą głębię kolo-

ru.  Lakier ma bardzo małą tendencję do 

ściekania, nawet z pionowych powierzchni, 

dzięki czemu unikamy mozolnej pracy przy 

usuwaniu zacieków, a w najgorszym razie 

ponownego lakierowania elementu. Jed-

nym z częstych problemów lakierników 

jest osiągnięcie idealnej struktury lakieru 

czyli powstawanie „skórki pomarańczy”. 

Idealna konsystencja przy zachowaniu 

odpowiednich proporcji pozwala osiągnąć 

pożądany efekt.

Zastosowana wysoka jakość żywic pozwala 

na współpracę ze wszystkimi lakierami ba-

zowymi dostępnymi na rynku.  Z uwagi na 

wysoką twardość i odporność na promienie 

UV, lakier VHS gwarantuje trwały i świetny 

efekt  na długie lata. Możemy zapomnieć o 

nadmiernym rysowaniu i ponownych wizy-

tach w warsztacie.

Lakier 2:1 VHS linii PROFESSIONAL nakłada-

my na półtorej warstwy, osiągając przy tym 

idealną grubość. Pamiętajmy, iż zbyt gruba 

warstwa produktu może spowodować 

zmianę koloru bazy metalicznej  lub efekt 

soczewki czyli optyczne zgrubienie ziarna.

Czas schnięcia przy zastosowaniu utwar-

dzacza standardowego w 60 stopniach 

Celsjusza to 30 minut, a w 20 stopniach 

Celsjusza  10 godzin.

Lakier akrylowy 2:1 VHS linii PROFESSIONAL 
to nowa, najwyższa jakość lakieru od firmy Ranal

W odpowiedzi na nowe kolory specjalne 

oferowane przez producentów samocho-

dów, marka Spies Hecker wprowadziła 

do swojej oferty nowy pigment. Produkt 

można stosować zarówno z sys-

temem Permahyd Hi-TEC 480, 

jak i Permahyd 280/285. Pigment 

Permahyd WT 304 Magic Sparkle 

Effect zawiera szklane drobinki, któ-

re umożliwiają uzyskanie unikalnego 

wykończenia lakieru. 

Nowy produkt umożliwia renowację 

najnowszych kolorów z rynku OEM, 

zawierających pigmenty ze szklanymi 

drobinkami. Permahyd WT 304 Ma-

gic Sparkle Effect jest odpowiedzią 

na coraz popularniejszy trend lakie-

rów specjalnych, takich jak niebieski 

LX5J Ara Blue Audi, czarny 217 Starlight 

Black Toyoty oraz Dark Fire Peugeota. 

Produkt Permahyd WT 304 Magic Sparkle 

Effect zapewnia piękne wykończenie o 

niezwykłym połysku, które zawdzięcza 

pokrytym srebrem szklanym drobinkom. 

Drobinki odbijają promienie światła two-

rząc imponujący efekt. 

Bardziej intensywny połysk dzięki drugiej 
warstwie lakieru bezbarwnego
„Stosowaliśmy już nowy lakier specjalny 

w naszym Centrum Szkoleniowym i uda-

ło nam się uzyskać bardzo dobre wyniki 

przy standardowych metodach aplikacji” 

- mówi Tomasz Kazakidis, Doradca Tech-

niczny marki Spies Hecker. Aplikacja no-

wego pigmentu jest równie prosta co w 

przypadku aplikacji innych produktów. W 

celu uzyskania bardziej intensywnego poły-

sku można przeszlifować pierwszą warstwę 

lakieru bezbarwnego, a następnie nałożyć 

drugą jego warstwę. 

Wydajność podczas aplikacji
Receptury zawierające nowy pigment 

są już dostępne w oprogramowaniu 

Phoenix, a także w zaktualizowanej 

wersji programu CRplus 3-2015. 

Produkt Permahyd WT 304 Magic 

Sparkle Effect został oznaczony 

literami GF, które wskazują zawartość 

szklanych drobinek. Ze względu na 

ograniczone zastosowanie produktu 

pigment jest dostępny w opakowa-

niach o pojemności 250ml.  

„Pigment Permahyd WT 304 Magic 

Sparkle Effect oferowany przez markę 

Spies Hecker umożliwi lakiernikom re-

nowację najnowszych lakierów specjal-

nych stosowanych przez producentów 

samochodów. Małe, ekonomiczne puszki 

pozwalają warsztatom lakierniczym do-

kładnie zaplanować zakupy w oparciu o 

rzeczywiste zużycie materiału” – wyjaśnia 

Tomasz Kazakidis. 

Dodatkowe informacje dotyczące stoso-

wania nowych pigmentów można uzyskać 

na stronie www.spieshecker.pl. 

Nowy pigment od marki Spies Hecker
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Standox, globalna marka lakiernicza z 

Wuppertalu (Niemcy), rozszerzyła swoją 

linię podkładów o kolejny produkt. Pod-

kład gruntujący Spotfill Primer U3020 ma 

na celu ochronę miejsc przeszlifowanych 

do gołego metalu. Dostępny w sprayu, 

jednokomponentowy podkład znacznie 

zmniejsza wkład pracy podczas naprawy. 

Produkt bardzo szybko schnie i jest łatwy 

w aplikacji, co wyraźnie skraca proces re-

nowacji. 

Każdy lakiernik zna problem związany ze 

szlifowaniem. Pomimo szczególnej ostroż-

ności, szlifowanie starego lakieru lub pod-

kładu może powodować, że w niektórych 

miejscach pojawi się goły metal. Problem w 

szczególności dotyczy rogów oraz krawę-

dzi paneli. Takie niespodzianki często mają 

miejsce tuż przed lakierowaniem, kiedy ele-

ment jest już w kabinie. Dzięki podkładowi 

gruntującemu 1K Spotfill Primer U3020 z 

serii SprayMax, lakiernicy mogą zapewnić 

dokładną, ale przede wszystkim szybką 

ochronę nawet na bardzo małych po-

wierzchniach. Po aplikacji cienkiej warstwy 

produktu na przeszlifowane miejsce pod-

kład schnie przez 10 minut. Po tym czasie 

można kontynuować prace renowacyjne. 

Spotfill Primer dotrze nawet do trudno 

dostępnych miejsc, gwarantując znakomitą 

ochronę przed korozją.

Podkład gruntujący 1K Spotfill Primer 

U3020 marki Standox jest dostępny w 

sprayu o pojemności 400ml. Produkt moż-

na stosować zarówno z systemem Stando-

blue, jak również Standohyd Plus. Dodatko-

we informacje można uzyskać kontaktując 

się z lokalnym przedstawicielem Standox.

Nowy podkład gruntujący 
Spotfill Primer U3020

W 2015 roku Peugeot odświeżył swój mo-

del 208. Nowy wygląd samochodu został 

zaprezentowany po raz pierwszy w lecie. 

Charakteryzuje go nie tylko nowy kształt 

karoserii, ale przede wszystkim wielo-

warstwowe matowe wykończenie. Zespół 

Techniczny Standox opracował zbiór prak-

tycznych wskazówek dotyczących renowa-

cji nowych kolorów specjalnych.

Premiera nowego modelu Peugeot 208 

była okazją do zaprezentowania dwóch 

kolorów specjalnych: Ice Grey oraz Ice 

Silver. Każdy z nich to połączenia teksturo-

wanego wykończenia z matowym lakierem 

bezbarwnym. Powierzchnia ma efekt pół-

matu i jest specyficzna w dotyku. Z uwagi 

na to, że wcześniej takiego typu efekty nie 

należały do popularnych, renowacja tych 

lakierów może stanowić wyzwanie dla la-

kierników.

Standox opracował szczegółowe informa-

cje dotyczące renowacji obu kolorów, które 

wyjaśniają jak poprawnie wykonać naprawę 

uszkodzonego elementu. Metryczka tech-

niczna S14_1 zawiera wytyczne dotyczące 

proporcji w jakich należy wymieszać naj-

pierw lakier bezbarwny Standocryl VOC 

2K Clearcoat K9550, a następnie produkt 

Standox Special Matt aby uzyskać wyma-

gany stopień efektu matowego. Pod koniec 

procesu wymagane jest zastosowanie do-

datku strukturalnego, który pozwala uzy-

skać pożądany efekt wielowarstwowości.

Czystość i dokładność to warunki ko-

nieczne do spełnienia nie tylko w cza-

sie mieszania produktów, lecz również 

podczas aplikacji. Ze względu na matowy 

efekt oraz specjalne wielowarstwowe wy-

kończenie, usunięcie wtrąceń czy innych 

niedoskonałości poprzez szlifowanie lub 

polerowanie nie jest możliwe. Informa-

cje zgromadzone przez markę Standox 

zawierają również wskazówki dotyczące 

ustawień pistoletu lakierniczego oraz 

odległości pistoletu od elementu podczas 

aplikacji. W metryczce znajdziemy rów-

nież czas odparowania międzywarstwo-

wego oraz czas schnięcia.

Karta TDS S14_1 jest dostępna na stro-

nie www.standox.pl/tds. Zainteresowane 

warsztaty lakiernicze mogą również skon-

taktować się ze swoim lokalnym przedsta-

wicielem marki Standox w celu uzyskania 

dodatkowych informacji.

Marka Standox udostępnia wytyczne 
dotyczące renowacji dwóch nowych 
kolorów modelu Peugeot 208
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W grupie produktów dedykowanych na-

prawie plastikowych elementów pojawił się 

nowy produkt od marki Standox. Szpachla 

Standoflex Plastic Stopper U1030 została 

opracowana z myślą o renowacji elemen-

tów sztywnych oraz półsztywnych.

Dzięki znakomitej przyczepności Stan-

doflex Plastic Stopper zapewnia łatwą i 

szybką aplikację, zarówno na elementach 

lakierowanych, jak i tych nielakierowanych. 

Szpachla Standoflex Plastic Stopper U1030 

jest aktywowana specjalnym, dołączonym 

do zestawu utwardzaczem. Produkt może 

być stosowany bezpośrednio na po-

wierzchnie wykonane z tworzywa sztucz-

nego. Szpachla Standoflex Plastic Stopper 

oferuje wyjątkową elastyczność, a jej wy-

soka przyczepność może być dodatkowo 

wzmocniona dzięki zastosowaniu podkładu 

Standoflex Plastic Primer U3060. 

W temperaturze otoczenia szpachla wysy-

cha w czasie około 30 minut. Dodatkowe 

suszenie skraca ten czas nawet do 15 

minut. Utwardzony produkt jest bardzo ła-

twy do szlifowania, a elastyczność szpachli 

zwiększa trwałość naprawy.

Szpachla Standoflex Plastic Stopper U1030 

jest czarna, natomiast umieszczony we-

wnątrz wieczka puszki utwardzacz, ma ko-

lor biały. Różne kolory pozwalają ocenić czy 

oba produkty zostały dobrze wymieszane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, 

skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 

marki Standox.

Szpachla Standoflex do renowacji 
elementów z tworzyw sztucznych 
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Jest to bardzo nowoczesna kabina w której 

możemy lakierować pojazdy przy użyciu la-

kierów konwencjonalnych rozpuszczalniko-

wych jak i lakierów wodorozcieńczalnych.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu turbo-

wentylatora nawiewowego jaki i wyciągo-

wego z  silnikiem   o mocy 7,5KW. Silniki te 

umieszczone są bezpośrednio na wałku na-

pędzającym turbowentylator dzięki czemu 

przy zabrudzeniu filtrów nie spadnie nam 

przepływ powietrza w kabinie który wynosi 

25 000 Nm3/h.

Bardzo ważnym elementem kabiny lakierni-

czej jest wydajny wymiennik ciepła i palnik 

który zapewni oszczędne i efektywne 

nagrzanie powietrza w kabinie lakierniczej 

podczas lakierowania i suszenia pojazdu 

nawet przy ujemnych temperaturach na 

zewnątrz.

W kabinie RSBOX 9000 zastosowano no-

woczesny dwufazowy palnik włoskiej firmy 

Riello  o symbolu RG5D. Palnik w wersji pod-

stawowej jest zasilany olejem opałowym ale 

można również zamówić jako opcję palnik 

przystosowany do zasilania gazem CMG lub 

LPG. Moc palnika to minimum 237 KW.

W kabinie jest zastosowany czterobieżny 

wysokowydajny wymiennik ciepła oraz 

system pełnego obiegu zamkniętego po-

wietrza przez kabinę. 

W celu zniwelowania utraty temperatury 

kabina zbudowana jest z paneli o grubości 

50mm wypełnionych wełna mineralną.

Bardzo nowoczesnym rozwiązaniem kabiny 

RSBOX9000 jest zastosowanie oświetlenia 

LED 32 żarówki LED każda po 20W  barwa 

dzienna rozmieszczone równomiernie po 

obydwu stronach kabiny pod kątem 450  

pod plenum nawiewowym. Dodatkowo 

zastosowano oświetlenie dolne (8 lamp po 

4 na stronę) 32 żarówki LED każda po 16W.   

Dzięki zastosowaniu takiego oświetlenia w 

porównaniu do konwencjonalnych świe-

tlówek oszczędzamy 1 KW energii. Moc 

oświetlenia to aż 1100 LUXów.

Kabina posiada tez pełne okratowanie oraz 

w standardzie wyposażona jest w podsta-

wę która umożliwia postawienie kabiny na 

wypoziomowanej posadzce z betonu klasy 

C16/20 bez konieczności wykonywania 

prac budowlanych w celu wykonania kana-

łów wentylacyjnych.

Panel sterowania wykonany jest na podze-

społach firmy Schneider. Zapewnia bardzo 

intuicyjną obsługę.

Wyposażony jest w manometr ciśnienia. 

Panel sterujący zasilany jest bezpiecznym 

napięciem 24V.

Firma Inter Cars przy zakupie kabiny za-

pewnia transport do klienta wraz monta-

żem oraz kominy czerpni i wyrzutni do 4m 

wysokości.

Nowość w ofercie 
Kabina lakiernicza  RSBOX 9000

Inter Cars cały czas rozwija ofertę dla serwisów blacharsko lakierniczych dlatego też wprowadza nowość jaką 
jest Kabina Lakiernicza RSBOX.
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Szukasz sposobu na ory-

ginalny i niepowtarzalny 

wygląd lakieru? 

Mamy dla Ciebie rozwiąza-

nie. Komponenty StarDust 

gwarantują uzyskanie 

najbardziej wyszukanej 

barwy powłoki lakierni-

czej. Dodatki StarDust 

mogą być wykorzystywa-

ne w dwojaki sposób. Po 

pierwsze funkcjonują jako 

koloranty w programie 

recepturowym Kar-Bon 

i są częścią składową 

receptur na najbardziej 

wyszukane kolory powłok 

samochodowych.

Drugi sposób ich wyko-

rzystania jest ograniczony 

jedynie wyobraźnią użyt-

kownika. Każdy lakiernik 

lub artysta ma teraz moż-

liwość własnoręcznego 

stworzenia wymarzonego 

niepowtarzalnego kolo-

ru. Więcej o produkcie 

na stronie producenta: 

www.multichem.pl

Niepowtarzalny kolor dzięki StarDust

Kabina lakiernicza RSBox 9000 Olej 220kW 6,90 x 3,9 x 2,8
 Wymiary wewnętrzne
 Wymiary zewnętrzne (bez generatora)
 Wymiary użytkowe drzwi

Drzwi serwisowe (personelu)

Typ agregatu 8200/8400

Wydajność nadmuch / wyciąg

System Grzewczy

Kanały wentylacyjne

Sterowanie

Oświetlenie

Zainstalowana moc elektryczna

Budowa i ocieplenie

Podłoga

System Filtracji

dł. 6,9m x szer. 3,9m. x wys. 2,80m
dł. 7 x szer. 5,45m x  wys. 3,48m
wys. 2,75m x szer. 3,0m drzwi trzy skrzydłowe z bezpiecznym zamkiem.

Drzwi o wymiarach 0,8 x 2m z bezpiecznym zamkiem otwierającym drzwi przy przekroczeniu 
dopuszczalnego ciśnienia w kabinie.

• Silniki napędowe: 4 polowe 3 fazowe. Nawiew 7,5kW turbowentylator napęd bezpośredni. 
• Wyciąg 7,5kW turbowentylator napęd bezpośredni                                     

Silnik elektryczny, asynchroniczny. Klasa izolacji F, IP54
Zapotrzebowanie na energię elektryczną z oświetleniem:
16kW 3Ph+N 400V 50Hz

25 000 Nm3/h Nadmuch
25 000 Nm3/h Wyciąg

Palik olejowy  dwu fazowy Riello RG5D
Moc palnika 237kW
Temperatura lakierowania 20°C 
Temp. Suszenia max 60°C (z recyrkulacją). System pełnego obiegu zamkniętego przez ka-
binę (full recycle system)
Czterobieżny wysokowydajny wymiennik ciepła.

Nadmuch: Kanał wentylacyjny wyprowadzony na wys. 5 metrów bieżących liczonych od 
posadzki zwieńczony kolanem.
Wyrzutnia:  Kanał wentylacyjny wyprowadzony na wys. 6 metrów bieżących liczonych od 
posadzki zwieńczony kolanem lub dyfuzorem.

Panel sterujący Specjal. Wyposażony w manometr ciśnienia. Zasilanie transformator 24V

32 żarówek LED 20W typu wzmocnionego barwa dzienna rozmieszczone równomiernie po 
obydwu stronach kabiny pod kątem 450  pod plenum nawiewowym. Oświetlenie dolne (8 
lamp po 4 na stronę) 32 świetlówek  x żarówek LED16W. Oprawy ze szkła bezpiecznego IP 
54 . Moc 1100 LUXów

17kW

Panele ścienne o grubości 50mm łączone na pióro i wpust, ocieplone samo gasnącą izolacja 
z wełny mineralnej. Panele malowane w kolorze białym. 

Podłoga: pełne okratowanie.

Filtr wstępny: Wlotowy kieszeniowy szybko gasnący klasa F1 filtracja G3
Filtr sufitowy: Materiał V500 samo gasnący klasa F1 stopień filtracji F5
Podłogowy filtr końcowy: Glass Paint Stop samo gasnący klasa F1, klasa filtracji F3 
Filtr końcowy: Osłaniający turbinę materiał Paint Stop samo gasnący klasa F1, klasa filtracji F3

strefa lakiernika
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Główny cel, który przyświeca konstruktorom karoserii samocho-

dowych to zwiększenie szans przeżycia osobom znajdującym się 

w tzw. strefie pasażerskiej, dlatego też konstrukcja tej strefy 

jest wzmocniona. W konstrukcji karoserii przewiduje się również 

elementy, które z założenia mają absorbować jak najwięcej energii 

uderzenia wynikającego z kolizji drogowej i są wykonane jako ele-

menty o zmniejszonej wytrzymałości (rys.1).

Rys. 1 Podział elementów konstrukcyjnych typowej płyty podłogowej ze 

względu na wytrzymałość.

Jednym z podstawowych celów rozwiązań zapewniających  tzw. 

bezpieczeństwo bierne jest łagodzenie skutków wypadku. W naj-

bardziej nowoczesnych karoseriach samochodowych elementy 

konstrukcyjne w przedniej części nadwozia wykonane są z seg-

mentów o „zaprogramowanych” odkształceniach do których przy-

legają pochłaniacze energii oraz belka z blachy HLE. Jest to belka 

wzmacniająca wykonana z materiału o wysokiej sprężystości. Bli-

sko połowę elementów, z których zbudowana jest środkowa część 

karoserii stanowią elementy wykonane z materiału o podwyższo-

nej wytrzymałości mechanicznej oraz sprężystości. W centralnej 

części karoserii znajduje się pałąk wzmacniający, który dodatkowo 

chroni przedział pasażerski przed nadmiernym uszkodzeniem. 

Pełni on bardzo ważną rolę w przypadku zderzeń bocznych oraz 

przewrócenia pojazdu. W nowoczesnych karoseriach, które są 

wykonywane ze znaczną dbałością o bezpieczeństwo, wszystkie 

drzwi są wyposażone w dodatkowe elementy wzmacniające, a w 

szczególności drzwi przednie. Podczas kolizji drogowej energia ki-

netyczna absorbowana jest przez poszczególne elementy karoserii 

powodując ich odkształcanie. Zasada konstrukcyjna polegająca na 

zastosowaniu w  karoserii samochodowej elementów o zmniejszo-

nej wytrzymałości do absorbowania energii kinetycznej zderzenia 

powoduje zwiększenie zakresu odkształceń wynikających z kolizji. 

Zasada ta przyczynia się jednak w bardzo znaczący sposób do 

zachowania zwiększonych szans przeżycia osób znajdujących się 

w chwili kolizji w przedziale pasażerskim. Od  kierunku działania sił 

odkształcających zależy rodzaj oraz rozmiary uszkodzeń karoserii 

samochodowej. Zwykle najmniej szkód powstaje przy zderze-

niach, których energia zostaje zaabsorbowana przez zewnętrzne 

elementy karoserii oraz elementy pośrednie ( np. zderzaki, pas 

przedni itp.). Przyczyną największych szkód z powodu odkształ-

ceń powypadkowych powstaje przy uderzeniach o kierunkach, 

których konstrukcja nie uwzględniała jako podstawowe, choćby ze 

względów statystycznych. Drugim decydującym czynnikiem jest 

wielkość energii zderzenia.

Odkształcenia powypadkowe karoserii

strefa blacharza
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Uszkodzenie czołowe. Statystycznie jednym z najczęstszych przy-

padków kolizji pojazdów drogowych jest zderzenie czołowe (rys. 

2). Może być ono wynikiem zderzenia czołowego dwóch pojazdów, 

czołowym uderzeniem w przeszkodę, czołowym uderzeniem w 

bok innego pojazdu lub uderzeniem w tył innego pojazdu. 

Rys.2. Przykład zderzenia czołowego. Zgniecenie wzdłużne równomierne.

Z założenia jak najmniejszym odkształceniom powinien ulegać 

przedział pasażerski. Pojazd drogowy, którego zasadniczym ele-

mentem nośnym jest karoseria w kształcie kadłuba samonośnego 

podlegając uderzeniu czołowemu absorbuje energię kinetyczną 

uderzenia głównie poprzez odkształcenie elementów karoserii, 

które w założeniach konstrukcyjnych zostały do tego specjalnie 

zaprojektowane i są to:

 zderzaki,

 pas przedni,

 podłużnice,

 pokrywa silnika.

Podczas zderzenia czołowego powstają dwa podstawowe typy 

odkształceń:

 zgniecenie wzdłużne równomierne,

 zgniecenie wzdłużne wichrujące.

 

Zgniecenie wzdłużne równomierne powstaje w wyniku takiego 

zderzenia czołowego gdzie dochodzi do równomiernego rozłoże-

nia sił deformujących i gdy kierunek wypadkowej tych sił pokrywa 

się z osią środkową pojazdu lub  jest równoległy do tej osi i prze-

biega w jej pobliżu (uderzenie całą powierzchnią). W tym przy-

padku równomiernemu odkształceniu podlegają elementy nośne 

karoserii znajdujące się po jej obu stronach, a stopień absorpcji i jej 

skuteczność są największe (rys. 3).

Zgniecenie wzdłużne wichrujące powstaje w wyniku takiego zde-

rzenia, gdzie pojazd uderzając czołowo zostaje poddany działaniu 

sił deformujących o nierównomiernym rozkładzie względem osi 

środkowej pojazdu (uderzenie wyłącznie jedną stroną). Najczęściej 

na takie odkształcenia narażone są pojazdy o konstrukcji ramowej. 

W tym przypadku cała energia kinetyczna uderzenia przenoszona 

jest przez jedną stronę płyty podłogowej i przy znacznych siłach 

deformujących dochodzi do tzw. zwichrowania płyty podłogowej 

(rys.). Uszkodzenia  tego typu są zwykle trudne do usunięcia i wy-

magają dużej wiedzy oraz doświadczenia. Niezbędne jest również 

zastosowanie specjalistycznego sprzętu naprawczo-pomiarowego.

strefa blacharza
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Rys.3. Przykład zderzenia czołowego. Zgniecenie wzdłużne wichrujące.

Uszkodzenie boczne. Kolejną grupą uszkodzeń w wyniku kolizji dro-

gowych są uszkodzenia boczne. Powstają one zwykle podczas kolizji 

z innym pojazdem drogowym (rys 4).  Zderzenia oraz powstałe w ich 

wyniku zgniecenia boczne można umownie podzielić na dwie grupy:

 zgniecenia boczne narożne,

 zgniecenia boczne centralne.

Rys. 4. Przykład zderzenia bocznego narożnego.

O ile zderzenia boczne narożne nie powodują powstania zagroże-

nia dla konstrukcji przedziału pasażerskiego to zderzenia boczne 

centralne skierowane są wyłącznie w konstrukcję tego przedziału 

powodując jego odkształcenie (rys.5). Jeżeli pojazd, który uderza 

centralnie w część boczną innego pojazdu trafia w próg, który 

jest częścią płyty podłogowej o zwiększonej wytrzymałości, to 

wielkość odkształceń zwykle jest mniejsza niż w przypadku gdy 

uderzenie trafia w drzwi oraz słupek środkowy.

Rys. 5 Przykład zderzenia bocznego centralnego.

Uszkodzenie ukośne

Po omówieniu zderzeń czołowych oraz bocznych należy stwier-

dzić, że większość przypadków uszkodzeń powstałych w wyniku 

kolizji drogowych to przypadki złożone. W tej części opracowania 

zajęliśmy się stroną teoretyczną i wszelkie rozważania oparte są o 

pewne uproszczenia. Dotyczy to między innymi problemu zderzeń 

ukośnych. Wypadkowa sił deformujących przyłożona pod kątem 

do osi środkowej pojazdu powoduje zbliżone odkształcenia do 

przypadków omówionych powyżej. 

OCENA ZAKRESU USZKODZEŃ 
Problematyka diagnozowania samochodów, a w szczególności pod 

kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ciągle aktualna, a 

nawet można zaryzykować stwierdzenie, że zbliżamy się do punk-

tu kulminacyjnego. Integracja Polski z Unią Europejską, otwarcie 

granic w tym na import używanych samochodów spowodował, 

że rośnie lawinowo ilość poruszających się po polskich drogach 

samochodów kilku jak i kilkunastoletnich. Przedmiotem niniejszej 

publikacji nie jest analiza problemu bardzo słabej wykrywalności 

wad płyty podłogowej, lecz przybliżenie metod pozwalających na 

wykrycie i pomoc w ich usunięciu. 

Wstępna ocena zakresu uszkodzeń powypadkowych odbywa 

się bez specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Po zde-

montowaniu uszkodzonych elementów zewnętrznych karoserii 

(zderzak, maska , błotnik, osłony itp.) i odsłonięciu w ten sposób 

części nośnych karoserii, które w wyniku kolizji prawdopodobnie 

uległy odkształceniu, możliwe jest zapoznanie się oraz doko-

nanie wstępnej oceny zakresu uszkodzeń. Od tego momentu 

rozpoczyna się proces oględzin powypadkowych, które mogą 

być wykonywane w obecności właściciela pojazdu, jego użytkow-

nika lub przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Ocena zakresu 

uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji drogowej w sposób opi-

sany powyżej stanowi jedynie etap wstępny prac diagnostyczno 

- naprawczych. Pozwala on jedynie na bardzo ogólną ocenę 

zakresu przewidywanych napraw i ich szacunkowego kosztu. 

Wiele uszkodzeń pozostaje nadal nie znanych i możliwe są do 

zidentyfikowania podczas dalszych czynności naprawczych ta-

kich jak demontaż kolejnych elementów samochodu oraz prze-

prowadzenie dokładnych trójwymiarowych pomiarów punktów 

bazowych karoserii. 

Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Najnowsze rozwiązanie urządzenia 
do geometrii 3D firmy LAUNCH
Firma LAUNCH Polska sp. z o.o., generalny 
dystrybutor firmy LAUNCH Ltd. na polskim rynku 
wprowadza do oferty najnowszej generacji urzą-
dzenie do pomiaru i kontroli parametrów geometrii 
ustawienia kół i osi pojazdów pracujące w oparciu 
o technologię pomiaru 3D. Najnowszy model X-
831M posiada funkcję automatycznego podążanie 
belki poziomej na słupie na której umieszczone 
są kamery, za ruchem głowic pasywnych umiesz-
czonych na kołach pojazdu w trakcie unoszenia 
pojazdu na podnośniku.

Cena urządzenia 39 000 zł netto.

 LAUNCH Polska sp. z o.o.
 Ul. Ołowiana 12
 85-461 Bydgoszcz
 tel. (0-52) 585-55-10,11
 fax. (0-52) 585-55-12
 www.launch.pl
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Jesteśmy świadkami oraz uczestnikami bardzo ważnych zmian na 

rynku ubezpieczeń. Dotyczy to głównie procesu likwidacji szkód 

komunikacyjnych. 1 kwietnia 2015 roku wprowadzono w większo-

ści towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku polskim 

system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). System ten pozwala 

na likwidację szkód bezpośrednio przez firmę ubezpieczeniową 

poszkodowanego nie czekając na działania ze strony ubezpie-

czyciela sprawcy szkody. Po przeprowadzeniu likwidacji nastę-

puje proces rozliczenia z firmą ubezpieczeniową sprawcy szkody. 

Bezpośrednia likwidacja szkód będzie mogła być stosowana w 

większości szkód komunikacyjnych, najczęściej występujących w 

ruchu drogowym. Tak jak i w innych krajach, w których funkcjonu-

je ten system rozliczeń, tak i w Polsce nie dotyczy on wszystkich 

przypadków szkód.

Z BLS wyłączone są:
  wszystkie szkody, których całkowita wartość przekracza 30 tys.zł.,

  szkody powstałe w wyniku kolizji więcej niż dwóch pojazdów,

  wszystkie szkody powstałe poza granicami Polski,

  szkody osobowe.

Trzeba jednak podkreślić, że szkody niekwalifikujące się do BLS to 

mniejszość spośród wszystkich zdarzeń drogowych. Ciekawostką 

jest, że we Francji oraz Grecji system bezpośredniej likwidacji obej-

muje również szkody osobowe.

Rozwiązania takie funkcjonują już w wielu krajach, a w niektórych 

już od lat 70 tych ubiegłego wieku. Przykładem może być Belgia 

(od 1972 roku). Dobrowolność przystąpienia do systemu BLS we 

Włoszech skończyła się w roku 2007. Od tego czasu wszystkie 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód BLS

Rys. Jak działa BLS.
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ubezpieczalnie musiały wdrożyć nowy system. Głównym osiągnię-

ciem nowego systemu jest uproszczenie procedury oraz skrócenie 

czasu likwidacji szkód. W niektórych przypadkach okres oczekiwa-

nia na wypłatę odszkodowania skrócił się nawet do zaledwie kilku 

dni. Nie wszędzie jednak działa to tak dobrze. Negatywnym przy-

kładem może być rynek rosyjski gdzie system BLS wprowadzono 

od 1 marca 2015 roku. Powodem wielu kłopotów rzetelnych firm 

ubezpieczeniowych jest fakt, że pomimo tego, że same uczciwie 

i bez zbędnej zwłoki wypłacają swoim klientom odszkodowania w 

imieniu ubezpieczycieli sprawców to mają problemy z odzyska-

niem pieniędzy od nich. W Europie jakość i zakres usług likwida-

cyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli są znacznie wyższe 

niż w Polsce. Mogą one polegać między innymi na organizowaniu 

rzeczywistej naprawy rzeczy, leczenia w ramach ubezpieczeń 

zdrowotnych itp. Porozumienia o bezpośredniej likwidacji szkód 

komunikacyjnych, takie jak oceniana tutaj umowa BLS, zawierane 

były w Europie już kilka dekad temu i stanowiły dopiero pierwszy 

etap poprawiania jakości świadczenia usług ubezpieczeniowych. 

Wszystkie tego typu mechanizmy odnoszą sukces rynkowy, o 

czym świadczą dane z krajów, takich jak Francja, Belgia, Włochy, 

Hiszpania, Grecja i Portugalia.

Co BLS oznacza dla klienta firmy ubezpieczeniowej?
Można z całą pewnością stwierdzić, że polski model BLS nie powo-

duje żadnych ograniczeń w konkurencji, zresztą zakazaną z mocy 

prawa polskiego. Zdaniem specjalistów z dziedziny ubezpieczeń 

może on wręcz sprzyjać rozwojowi konkurencji i mieć pozytywny 

wpływ na kształtowanie się rynku. Skutkuje to zwykle lepszymi 

warunkami  zawartymi w polisach Odpowiedzialności Cywilnej oraz 

większą ochroną konsumentów.

Zasady zawarte w uruchomionym systemie likwidacji bezpośred-

niej nie dotyczą jakichkolwiek zmian metod i sposobów kalkulowa-

nia oraz stwierdzania odpowiedzialności w przypadku oceny szkód 

komunikacyjnych. Inaczej było w przypadku niektórych krajów Eu-

ropy Zachodniej. Mowa tutaj zwłaszcza o systemach włoskim oraz 

belgijskim, które wraz z wprowadzeniem systemu bezpośredniej 

likwidacji znacznie uprościły zasady gwarantowanej odpowiedzial-

ności zakładu ubezpieczeń za skutki kolizji i wypadków. Należy pod-

kreślić, że rozliczenie przez BLS jest dla konsumenta dobrowolne i 

nie ogranicza w żaden sposób dotychczasowych praw.

Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Standolux iQ to nowe urządzenie oferowane przez markę Standox, 

które imituje dwa rodzaje światła. Specjalne diody LED pozwalają 

zidentyfikować zjawisko metamerii, a różne stopnie intensywności 

umożliwiają dostosowanie oświetlenia do własnych potrzeb. 

Źródło światła odgrywa kluczową rolę przy wyborze od-

powiedniego lakieru do renowacji. Często oświetlenie 

w warsztacie lakierniczym nie jest wystarczające 

do prawidłowej identyfikacji koloru. Lampa 

Standolux iQ to pierwsze urządzenie oferowane 

przez markę Standox imitujące światło dzienne, 

które pomoże uniknąć błędów już w począt-

kowych etapach pracy. Lampa jest szczególnie 

przydatna przy wyborze odpowiedniej receptury 

kolorystycznej.

Standolux iQ nie tylko imituje jasne światło dzienne, lecz 

również, dzięki drugiemu zintegrowanemu źródłu, odtwarza 

mniej intensywne światło sztuczne. Takie ustawienie pozwala w 

efektywny sposób badać obecność zjawiska metamerii. 

„Zdarzają się sytuacje, w których dwa kolory wydają się być iden-

tyczne w oświetleniu dostępnym w warsztacie, a które okazują się 

zupełnie różne w świetle dziennym lub sztucznym - mówi Marcin 

Masikowski, Doradca Techniczny marki Standox. „Taki efekt nazywa-

ny jest metamerią i w wielu przypadkach nie jest widoczny do chwili, 

kiedy gotowy samochód wyjeżdża z warsztatu. Dzięki zastosowaniu 

Standolux iQ, możemy uniknąć takich sytuacji jeszcze przed rozpo-

częciem procesu renowacji.”

Standolux iQ ma trzy poziomy intensywności światła, dzięki 

czemu wyjątkowo dobrze dostosowuje się do różnych 

odcieni kolorystycznych. Jest to szczególnie przydat-

ne przy jaśniejszych odcieniach lakieru, ponieważ 

silne, intensywne światło może spowodować jego 

odbijanie się, które potencjalnie może prowadzić 

do błędnego dopasowania kolorystycznego. 

Standolux iQ to nie tylko niezbędne narzędzie 

wspomagające identyfikację koloru. Lampa po-

maga również zidentyfikować ewentualne wady 

powstałe podczas naprawy, takie jak wtrącenia, śla-

dy po polerowaniu lub inne drobne niedoskonałości. 

„Lampa Standolux iQ jest niezwykle łatwa w obsłudze” 

- podkreśla Marcin Masikowski. „Urządzenie jest lekkie, wygodne w 

użyciu a dzięki energooszczędnym diodom LED nie wymaga ciągłego 

podłączenia do stacji ładującej. Standolux iQ to doskonałe narzędzie 

dla profesjonalnych warsztatów lakierniczych.” 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym 

przedstawicielem marki Standox.

Nowa lampa od marki Standox 
wykrywa zjawisko metamerii

Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie i konstrukcyjne
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warto wiedzieć

Obowiązujące przepisy prawne nakładają na 

właścicieli warsztatów samochodowych, bez 

względu na specjalizację usług motoryzacyj-

nych i zakres prowadzonych przy pojazdach 

prac obsługowo-naprawczych obowiązek 

zapewnienia odpowiednich warunków pracy 

oraz ochronę zdrowia zatrudnionych pra-

cowników. Przy zapewnianiu właściwych wa-

runków pracy, zwłaszcza w warsztacie samo-

chodowym bardzo istotna jest odpowiednia 

wentylacja pomieszczeń. Jej zadaniem jest 

wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń 

warsztatowych, czyli usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowa-

dzenie świeżego powietrza z zewnątrz. 

Właściwie prowadzony proces wentylacji po-

mieszczeń określany jest przez jej intensyw-

ność, czyli krotność wymiany powietrza. Jest 

to liczba informująca, ile razy w ciągu godziny 

przez dane pomieszczenie przepływa stru-

mień powietrza o objętości równej objętości 

wentylowanego pomieszczenia. W praktyce 

w obiektach warsztatowych wykorzystywana 

jest wentylacja naturalna (zachodząca na 

skutek działania naturalnego, czyli sił wyporu 

termicznego i naporu wiatru) oraz wymuszo-

na (mechaniczna) polegająca na zastosowaniu 

urządzeń mechanicznych, wprowadzających 

powietrze w ruch. Wentylacja mechaniczna 

może mieć charakter: wywiewnej (podci-

śnieniowej), nawiewnej (nadciśnieniowej) lub 

nawiewno-wywiewnej (mieszanej.

Specyfika pracy warsztatów samochodo-

wych wymusza konieczność wprowadzania 

pojazdów na stanowiska obsługowe oraz wy-

konywania wielu czynności diagnostycznych 

i regulacyjnych przy uruchomionym silniku 

wewnątrz obiektu warsztatowego. Niestety 

toksyczne oddziaływanie spalin podczas tych 

czynności ma negatywny wpływ na zdrowie 

pracowników, a w określonych stężeniach 

mogą doprowadzić nawet do ciężkich zatruć. 

Paliwa silnikowe stanowią mieszaninę węglo-
wodorów, które w trakcie spalania wydzielają 
znaczne ilości szkodliwych dla zdrowia związ-
ków chemicznych, do których zaliczyć trzeba:
-  tlenek węgla (CO) – produkt niedokończo-

nego spalania węgla w wyniku zbyt małej 

ilości tlenu oraz zbyt krótkiego czasu po-

trzebnego do zupełnego spalenia. Jest on 

bezbarwny i bezwonny;

-  węglowodory (HC) – niespalone lub czę-

ściowo spalone cząstki paliwa. Powstają 

z tego samego powodu, co tlenek węgla. 

Są wyjątkowo trujące i mają działanie ra-

kotwórcze;

-  związki ołowiu i siarki – są nimi niespalone 

do końca składniki, pochodzące z dodat-

ków i zanieczyszczeń paliw.

Toksyczne składniki spalin wnikają do organi-

zmu przez drogi oddechowe. Typowymi obja-

wami szkodliwego wpływu spalin na organizm 

człowieka są bóle głowy, senność i ograniczenie 

zdolności myślenia. Dlatego też, w przypadku 

wszystkich warsztatów samochodowych, 

stacji obsługi, stacji kontroli pojazdów do za-

pewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z 

otoczeniem i utrzymania jego czystości poza 

systemami wentylacji ogólnej stosowane są 

również dodatkowe urządzenia wentylacyjno-

odsysające specjalnej konstrukcji. Urządzenia 

tego typu mają na celu usuwanie szkodliwych 

gazów spalinowych bezpośrednio ze źródła 

emisji, czyli odsysacze spalin z układów wyde-

chowych pracujących silników obsługiwanych 

w warsztatach pojazdów. 

Obecnie, więc, jedynym skutecznym i moż-

liwym z wielu względów do zaakceptowania 

rozwiązaniem problemu spalin w warsztacie 

samochodowym jest stosowanie indywi-

Odprowadzenie spalin silnikowych 
z warsztatu

Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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dualnych wyciągów spalin. Wytwarzają one 

podciśnienie przy wylocie z rury wydechowej 

obsługiwanego pojazdu i zapewniają odpro-

wadzenie spalin za pomocą szczelnych prze-

wodów poza obiekt warsztatowy. Używane 

powinny być one nawet przy krótkotrwałych 

próbach uruchamiania silnika.

Profesjonalny wyciąg spalin samochodowych 
posiada:
-  zespół wentylator-silnik, zapewniający 

wymagany podatek,

-  elastyczny i szczelny przewód wyciągowy 

wyposażony w końcówkę ssawną, umoż-

liwiającą odebranie spalin niezależnie od 

konstrukcji końca rury wydechowej po-

jazdu,

-  zacisk mocujący końcówkę ssawną na 

rurę wydechową pojazdu, gwarantujący 

pewne połączenie wyciągu i rury wy-

dechowej i umożliwiający szybkie i bez 

użycia narzędzi rozłączenie, gdy pojazd 

opuszcza stanowisko obsługowe,

- mechanizm balansowy podwieszający prze-

wód wyciągowy w części środkowej lub 

bęben samoczynnie zwijający przewód 

wyciągowy, ewentualnie inny mechanizm 

zabezpieczający przewód ssący przed 

uszkodzeniem mechanicznym,

-  w przypadku wyciągów z szyną prze-

jezdną, mechanizm automatycznie 

rozłączający wyciąg od rury pojazdu w 

momencie opuszczania przez pojazd 

stanowiska obsługowego oraz zapewnia-

jący szczelność kanału odprowadzające-

go spaliny na całej długości, jak również 

w miejscu współpracy z wózkiem prze-

suwnym po szynie,

-  układ sygnalizujący włączanie wyciągu.

Minimalne średnice przewodu odprowadzające-
go spaliny wynosić powinny:
-  100 mm dla wyciągów spalin dostosowa-

nych do pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t,

-  150 mm w przypadku wyciągów spalin 

przeznaczonych do pracy z pojazdami o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 t. 

Minimalny wydatek wyciągu (przy wlocie koń-
cówki ssawnej) musi wynosić:
-  400 m3 dla wyciągów spalin do obsługi 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-

tej do 3,5 t,

- 1300 m3 w przypadku wyciągów spalin 

przeznaczonych do obsługi pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 t. 

Odporność termiczna przewodów wycią-

gowych i urządzeń mocujących wyciąg do 

rury wydechowej powinna wynosić 1500C. 

Ponadto każdy wyciąg spalin dostosowany 

musi być do pracy wielozmianowej oraz 

zapewniać prawidłowe jego użytkowanie 

przy jednozmianowej obsłudze. Rozwiązania 

konstrukcyjne konkretnych wersji wyciągów 

spalin powinny być dobierane indywidualnie 

i dostosowane do specyfiki pracy konkret-

nego warsztatu oraz charakterystyki obiektu 

warsztatowego i usytuowania, a także ilości 

poszczególnych stanowisk obsługowych. 

Obecnie dostępne są w ofercie rynkowej nastę-
pujące konstrukcje wyciągów spalin:
-  indywidualne odciągi proste pojedyncze,

-  indywidualne odciągi proste podwójne,

-  indywidualne wyciągi bębnowe (zwijacze 

bębnowe),

-  instalacje kanałowe podpodłogowe,

-  instalacje kanałowe nad podłogowe z 

wózkiem przejezdnym.

Dzięki tak szerokiej gamie wyciągów spalin 

możliwe jest optymalne dobranie właściwe-

go rozwiązania konstrukcyjnego do potrzeb 

konkretnego warsztatu i specyfiki jego pracy. 

Każda z wymienionych konstrukcji ma swoje 

uzasadnienie przy konkretnym rozwiązaniu i 

specyfice warsztatu. 

W małych warsztatach obsługowo-napraw-

czych wykorzystywane są najczęściej insta-

lacje tworzone na bazie indywidualnych od-

ciągów prostych pojedynczych i podwójnych 

oraz indywidualnych wyciągów bębnowych. 

Wybór konkretnej wersji uzależniony jest od 

specyfiki prac i rodzaju pomieszczenia warsz-

tatowego. Zaletą tego typu rozwiązania jest 

nieograniczanie powierzchni roboczej oraz 

bardzo wydajne usuwanie spalin. Dzięki za-

stosowaniu zwijaczy w przypadku wyciągów 

bębnowych łatwiej jest utrzymać ład i porzą-

dek na stanowisku obsługowym. 

W przypadku większych warsztatów najroz-

sądniejszym rozwiązaniem jest wykonanie 

centralnej instalacji odprowadzającej spaliny 

przy użyciu wspólnego systemu kanałów 

wentylacyjnych, do których podłączone są 

punkty odciągowe. W tego typu systemach 

wyróżnić można rozwiązania podpodłogowe 

i nad podłogowe (podsufitowe). 

Systemy podpodłogowe posiadają kanały 

zbiorcze, umieszczone w posadzce obiektu 

warsztatowego, osłonięte specjalnymi po-

krywami, do których przyłącza się elastyczne 

węże z końcówkami ssącymi. Tego typu 

rozwiązanie jest w pełni ergonomiczne i nie 

powoduje ograniczeń powierzchni roboczej 

posadzki obiektu warsztatowego. 

Przy rozwiązaniach podsufitowych wyciągów 

spalin kanały zbiorcze umieszczone są pod 

sufitem lub wzdłuż ścian obiektu. Do kanałów 

zbiorczych mocowane są elastyczne węże 

wyciągów indywidualnych prostych lub bęb-

nowych. Przy niektórych rozwiązaniach kon-

strukcyjnych tego typu wersji kanały zbiorcze 

pełnią zarazem funkcję prowadnic dla prze-

suwnych (mobilnych) wózków, do których 

przyłączone są elastyczne przewody ssące. 

Podstawą działania instalacji podsufitowych 

ze zbiorczym kanałem i mobilnym odsy-

saczem jest zapewnienie sztywności całej 

instalacji i zachowanie szczelności gumowego 

„fartucha” uszczelniającego. Bardzo istotny 

jest również przekrój wewnętrzny kanałów 

zbiorczych. Najczęściej wykorzystywany jest 

przebieg owalny, zmniejszający w istotny 

sposób opory przepływu. Systemy tego typu 

wykonywane są zwykle z aluminium w celu 

uzyskania wysokiej odporności na korozję 

oraz zmniejszenia masy konstrukcji całej in-

stalacji odsysającej.



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



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

warto wiedzieć

Normalnym następstwem eksploatacji pojazdów samochodowych 

jest stopniowe pojawianie się problemów technicznych wraz z 

upływem czasu użytkowania i zwiększającego się przebiegu. 

Przy występowaniu jakichkolwiek objawów świadczących o nie-

domaganiach konkretnych układów lub podzespołów, użytkownik 

ma zwykle możliwość skorzystania ze stacjonarnych punktów 

obsługowych, czyli warsztatów i stacji obsługi pojazdów samo-

chodowych. W praktyce problemem jest wystąpienie jakichkolwiek 

usterek technicznych i awarii pojazdu, uniemożliwiających konty-

nuowanie jazdy. Chodzi o usterki pojawiające się bezobjawowo i 

gwałtownie, w sytuacji, gdy awaria pojazdu zaskakuje kierowcę 

w trasie, najczęściej z dala od miejsca zamieszkania i na dodatek 

poza terenem zabudowanym. 

Ogromnym problemem dla użytkownika pojazdu jest w takiej sy-

tuacji brak bezpośredniego sąsiedztwa jakiegokolwiek warsztatu 

samochodowego mogącego udzielić szybkiej i skutecznej pomocy 

technicznej. Dla wszystkich kierowców najważniejsza jest wówczas 

szybkie i tanie usunięcie usterki na miejscu, ewentualnie w bardzo 

bliskim sąsiedztwie. Właśnie w tym kierunku zmienia się obecnie 

organizacja pomocy technicznej na drodze. 

Awaryjne sytuacje na drodze mogą przybierać różny charakter w 

zależności od stopnia unieruchomienia pojazdu i jego powodu. W 

najprostszych przypadkach awaryjnych do rozwiązania z punktu 

widzenia użytkownika pojazdu, do których zaliczyć trzeba choćby 

przebicie opony na drodze i brak koła dojazdowego rozwiązaniem 

są, coraz bardziej rozpowszechnione na rynku usług motoryzacyj-

nych mobilne serwisy ogumienia, dojeżdżające do miejsca postoju 

unieruchomionego pojazdu i dokonujące profesjonalnej usługi i 

naprawy opony w warunkach drogowych. Samochody serwisowe 

tego typu wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do demontażu 

i montażu opony na obręczy, wyważenia kompletnego koła oraz 

naprawy uszkodzonej (przebitej) opony. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku usterek doty-

czących pozostałych mechanizmów i systemów współcześnie 

eksploatowanych pojazdów samochodowych. Obecny poziom 

zaawansowania technicznego produkowanych samochodów jest 

bowiem już na takim poziomie, który uniemożliwia przeciętnemu 

jego użytkownikowi jakiekolwiek samodzielne działanie techniczne 

w przypadku wystąpienia usterki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy do 

niej dojdzie na drodze. 

Ogrom wykorzystywanych obecnie systemów elektronicznych w 

produkowanych pojazdach samochodowych powoduje, że bez 

zastosowania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, na-

wiązującego komunikację ze sterownikiem pojazdu z wykorzysta-

niem odpowiedniego złącza diagnostycznego nie ma możliwości 

wykrycia usterki i jej usunięcia. Wynika to z faktu, iż wszystkimi 

układami i mechanizmami we współczesnych pojazdach zarzą-

dzają mikroprocesorowe systemy i układy elektroniczne, które 

kontrolują parametry pracy i sterują poszczególnymi wartościami. 

Najczęstszymi powodami awarii i usterek w pojazdach samocho-

dowych występujących na drodze dotyczy uszkodzeń czujników i 

elementów wykonawczych systemów elektronicznych oraz insta-

Pomoc techniczna na drodze
Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Interfejs diagnostyczny golo umożliwiający wsparcie warsztatu w trakcie usterki na drodze
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lacji elektrycznej. Tego typu usterki uniemożliwiają dalszą jazdę, co 

przysparza wielu problemów ich użytkownikom. 

Jeszcze niedawno w tego typu sytuacjach, w praktyce właścicie-

lowi pojazdu pozostawało jedynie wykonanie telefonu do pomocy 

drogowej w celu przetransportowania niesprawnego samochodu 

do najbliższego warsztatu samochodowego. Powodowało to 

znacznie większe koszty, wynikające z konieczności transportu 

pojazdu oraz dodatkowe problemy w życiu codziennym, w szcze-

gólności, gdy pojazd jest w tzw. trasie. 

W związku z tego typu problemami oraz wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rynku i rosnącemu popytowi na tego typu usługi 

zaczęły funkcjonować tzw. mobilne serwisy pojazdów, które do-

konują wstępnej diagnozy i ewentualnej naprawy, jeśli oczywiście 

da się to zrealizować w warunkach drogowych, na miejscu wy-

stąpienia usterki. Obejmują one zakresem swych usług dojazd do 

unieruchomionego na drodze pojazdu, zdiagnozowanie usterki i 

wymianę uszkodzonego podzespołu elektronicznego. Wiadomym 

jest, że oczywiście nie zawsze da się naprawić skutecznie samo-

chód przy tego typu interwencji na trasie, lecz znaczna większość 

przypadków kończy się sukcesem i samochód po wymuszonym na 

drodze postoju może dalej kontynuować jazdę. Uzależnione jest 

to głównie od marki i modelu pojazdu oraz rodzaju usterki i jej 

lokalizacji w pojeździe.

W praktyce warsztatowej tego typu mobilne serwisy organizowa-

ne są przy funkcjonujących już na rynku stacjonarnych serwisach 

samochodowych, które jako jedną z wielu świadczą tego typu 

usługę lub tworzone są samodzielnie i niezależnie od jakiegokol-

wiek warsztatu działających samochodowych diagnostów układów 

elektronicznych. Pierwsze jest zdecydowanie korzystniejszym roz-

wiązaniem pod względem organizacyjnym i logistycznym, choćby 

ze względu na większą liczbę swoich stałych klientów, czy łatwiej-

szy i szerszy dostęp do części zamiennych. Dodatkową zaletą tego 

typu rozwiązania organizacyjnego jest możliwość, w przypadku 

problemów ze skuteczną naprawą na miejscu wystąpienia usterki, 

przetransportowania pojazdu do własnego warsztatu i poddania 

go niezwłocznej naprawie, bez dodatkowych zbędnych przestojów. 

Umożliwia to zwiększenie skuteczności tego typu funkcjonującego 

mobilnego serwisu, powodując tym samym wzrost zadowolenia 

klientów. 

Stworzenie skutecznie działającego mobilnego serwisu wymaga 

posiadania bardzo szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności dia-

gnosty jeżdżącego na tego typu trudne przypadki, bowiem ze 

względu na fakt, iż po drogach porusza się co najmniej kilkadziesiąt 

marek pojazdów w których 

mogą wystąpić usterki, a 

każda z nich ma dodatko-

wo po kilka różnych mo-

deli, a więc różnorodność 

usterek może być bardzo 

duża, dysponować on 

musi ogromnym doświad-

czeniem praktycznym. 

Skuteczna naprawa samo-

chodu, w krótkim czasie 

w warunkach drogowych 

wymaga naprawdę wyjąt-

kowego doświadczenia w 

tym zakresie oraz umiejęt-

ności, a także dostępu do 

specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego i odpo-

wiednich dokumentacji 

technicznych pojazdów. 

Dzisiejsza konstrukcja po-

jazdów samochodowych, 

oparta na układach elek-

tronicznych, wymaga do 

ich diagnozowania pod 

kątem wykrycia jakichkol-

wiek usterek użycia spe-

cjalistycznego przyrządu 

diagnostycznego, który 

odczytuje ze sterownika 

pojazdu poprzez złącze 

diagnostyczne pojazdu 

zapisane w pamięci ste-

rownika kody usterek. 

Jednym z zupełnie nowa-

torskich rozwiązań umożliwiających pomoc techniczną na drodze 

jest wprowadzany na rynek przez firmę LAUNCH, wiodącego pro-

ducenta urządzeń diagnostycznych, interfejs diagnostyczny golo, 

wpinany w złącze diagnostyczne pojazdu. Umożliwia on bowiem 

diagnozowanie pojazdów pod kątem poprawności funkcjonowania 

systemów elektronicznych na odległość(bez względu na położenie 

pojazdu) z wykorzystaniem internetu. Przy użyciu telefonu i zain-

stalowanej na nim aplikacji diagnostycznej golo z wykorzystaniem 

interfejsu golo wpiętego w złącze diagnostyczne pojazdu, możliwe 

jest odczytanie i skasowanie kodów usterek standardu EOBD za-

pisanych w pamięci sterownika pojazdu oraz podgląd parametrów 

rzeczywistych. Podczas komunikacji ze sterownikiem diagnozowa-

nego pojazdu, interfejs golo łączy się bezprzewodowo z telefonem 

z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji, a dalej z wykorzystaniem 

sieci internetowej z przyrządem diagnostycznym X-431 Pro, firmy 

LAUNCH, którym można dokonywać czynności diagnostycznych. 

Stosowanie przez użytkowników pojazdów samochodowych in-

terfejsu golo, zwłaszcza w trakcie pokonywania tras umożliwia 

im uzyskanie zdalnej pomocy technicznej ze strony warsztatu w 

przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek i zapalenia się któ-

rejkolwiek z lamp sygnalizacyjnych na tablicy rozdzielczej. W tego 

typu sytuacji awaryjnej użytkownik pojazdu ma możliwość wyboru 

z użyciem platformy internetowej golo najbliższego lub swojego, 

obsługującego go na co dzień warsztatu, posiadającego przy-

rząd X-431 Pro, który ma możliwość zdalnego zdiagnozowania 

uszkodzonego i unieruchomionego pojazdu pojazdu na drodze. 

Po dokonaniu szybkiej, wstępnej analizy diagnostycznej sygnali-

zowanego przez użytkownika pojazdu uszkodzenia, warsztat ma 

możliwość doradzenia kierowcy holowanie samochodu lub dalszą 

ostrożną jazdę do warsztatu w celu usunięcia usterki. W przypad-

ku podjęcia decyzji przez kierowcę o wykonaniu naprawy w warsz-

tacie, który dokonał zdalnej diagnozy, ma on czas na zamówienie 

niezbędnych do naprawy części zamiennych i przygotowania się 

organizacyjnie do wykonania usługi. To właśnie tego typu możli-

wości diagnostyczne staną się już w niedalekiej przyszłości stan-

dardem w zakresie obsługi pojazdów samochodowych. 
Schemat przeprowadzania zdalnej dia-
gnostyki

warto wiedzieć

Zainstalowana na telefonie użytkownika 
pojazdu aplikacja golo umożliwia wybór 
warsztatu dokonującego zdalnej diagno-
styki uszkodzonego pojazdu
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Rozwój firm związanych z pomocą techniczną na drodze powinien 

zmierzać w kierunku zrzeszania się małych i średnich warsztatów 

i podmiotów gospodarczych w duże struktury kooperacyjne, pro-

wadzące wspólne centrale dyspozytorskie. Działania tego typu 

mogą przynosić korzyści zarówno samym firmom, jak również i 

właścicielom pojazdów w tego typu sytuacjach awaryjnych. Duże 

zrzeszone organizacyjnie firmy mogą prowadzić wspólne działania 

reklamowe, dzięki którym użytkownik pojazdu będzie znał numer 

telefonu, pod który będzie mógł zadzwonić w przypadku pojawie-

nia się jakichkolwiek problemów technicznych z samochodem na 

drodze, począwszy od dowiezienia brakującego paliwa, wymianie 

koła, dostawie potrzebnych części i usunięcia usterki na miejscu, 

aż po zapewnienie niezwłocznej naprawy w dyżurującym warsz-

tacie serwisowym lub specjalistycznym i organizację środka trans-

portu zastępczego. Ten kierunek organizacji pomocy technicznej 

na drodze zakłada zgodnie z przyjętymi regułami dojazd pojazdu 

serwisowego do miejsca zgłoszenia usterki w ciągu 30 minut. 

Zgodnie z założeniami, czas na usunięcie usterki wynosi 1 godzinę 

(w uzasadnionych, skomplikowanych przypadkach do 2 godzin). W 

przypadku niepowodzenia ze strony ekipy serwisowej, użytkowni-

kowi pojazdu zostaje zorganizowany transport zastępczy i pomoc 

w załatwieniu ewentualnych noclegów. 

Profesjonalny tester diagnostyczny zapewniający możliwość również 
zdalnego diagnozowania pojazdu

Dwanaście lat, przebieg 170 tys. km, cena 

21 tys. zł – to, po uśrednieniu, parametry 

najczęściej kupowanego samochodu w 

Polsce w roku 2015. Dane opublikowała 

firma AAA Auto, lider sprzedaży używa-

nych aut w Europie środkowej. Analitycy 

firmy poinformowali, że w minionym roku 

polski rynek używanych samochodów był 

większy niż połączone rynki Czech, Sło-

wacji i Węgier. 

W Polsce na nowego właściciela czekało 

2 mln 479 używanych aut osobowych; 

w Czechach ofert było 933 tys., na Wę-

grzech i na Słowacji po pół miliona. Należy 

jednak pamiętać, że wymienione państwa 

liczą łącznie ok. 26 milionów mieszkań-

ców, co przy 38 milionach w Polsce wy-

raźnie przekłada się na obroty.

Jednakże proste porównanie liczebności 

państw zawodzi przy prawach rządzą-

cych rynkiem aut nowych. W minionym 

roku Czesi, Słowacy i Węgrzy zareje-

strowali łącznie 386 tysięcy nowych 

samochodów, co przy danych płynących 

z Polski (355 tys.) wskazuje na zasobniej-

szy portfel naszych partnerów z Grupy 

Wyszehradzkiej względnie umiłowanie 

Polaka do osobówek „z drugiej ręki”. 

Cena używanego auta (średnio) na po-

czątku roku 2015 wynosiła niecałe 20 ty-

sięcy zł (19 576 zł) by po roku, w dwóch 

pierwszych miesiącach 2016 podskoczyć 

do 24 tys. zł.

- Porównując dane ze stycznia i lutego 

2016 r. ze statystykami z tego samego 

okresu w 2015 r., można dostrzec zmiany 

w preferencjach zakupowych. Polacy są 

skłonni wydać więcej na samochód uży-

wany. Wyższa cena wywoławcza związana 

jest często z młodszym rocznikiem auta, 

co tylko potwierdza obserwowany przez 

nas trend kupowania przez Polaków co-

raz młodszych aut używanych – zauważył 

dyrektor generalny AAA Auto w Polsce 

Przemysław Vonau.

Wszystko to jednak statystyki, a papier 

zniesie każdą informację. Sceptycy ta-

kiej metody analizy rynku przy obrocie 

autami używanymi wskazują, że wielką 

niewiadomą realnie wpływającą na cenę 

samochodu jest jego rzeczywisty prze-

bieg. Istnienie armii fachowców odmła-

dzających samochody może potwierdzać 

tę konstatację.

Używane dla Polaka
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W trakcie tegorocznych targów TTM w 

Poznaniu jako producent lakierów samo-

chodowych marki Profix zostaliśmy zapro-

szeni do udziału w Żywym Warsztacie. Z 

wielkim zapałem, ale także z pewną dawką 

obaw przystąpiliśmy do przygotowań. Sam 

pomysł oraz wcześniejsze edycje pokazu 

budziły w nas entuzjazm. Uważam, że każ-

da impreza, która w sposób interaktywny 

pozwala odwiedzającym poznać tajniki 

pracy lakiernika jak i kolorysty jest godna 

pochwały. Z drugiej strony były obawy zwią-

zane ze stroną techniczną – wyposażeniem, 

sprzętem oraz wymaganą przestrzenią do 

pracy. Wiadomo jest, że do prawidłowego 

przeprowadzenia, nawet drobnej naprawy 

lakierniczej, potrzebne są w miarę sterylne 

warunki i odpowiednie wyposażenie. W tym 

miejscu należą się słowa uznania dla orga-

nizatorów – stanęli na wysokości zadania. 

Nasza prezentacja odbyła się w dniu 3 

kwietnia (niedziela). Wyznaczyliśmy sobie 

ambitny cel – pokaz kompleksowej naprawy 

lakierniczej elementu karoserii samochodo-

wej. Dla lepszego zobrazowania dostępnych 

technologii napraw równolegle przeprowa-

dziliśmy naprawę w technice tradycyjnej jak 

i w metodzie „mokro na mokro”. W trakcie 

pokazu mieliśmy okazję zaprezentowania 

całej gamy produktów (od gruntów epok-

sydowych CP 395, reaktywnych CP 590, 

szpachli CP 342 po podkłady akrylowe CP 

345) przeznaczonych do zabezpieczenia i 

przygotowania powierzchni przed nałoże-

niem lakieru bazowego.

Do odtworzenia prawidłowego koloru po-

wierzchni lakierowanej użyliśmy nowego 

systemu wodorozcieńczalnego Aqua 2G. 

Wybór właśnie tego systemu miał na celu 

zachęcić odwiedzających nas lakierników 

do korzystania z ekologicznych lakierów 

wodnych. Do wykonania warstwy wierzch-

niej bezbarwnej użyliśmy lakieru HS CP 2105 

X-Speed. Wybraliśmy ten lakier ze względu 

na ekstremalnie krótki czas schnięcia – po-

niżej 1 godziny w temperaturze pokojowej, 

co przy ograniczonym czasie pokazu miało 

niebagatelne znaczenie.

W trakcie pokazu odwiedziło nas bardzo 

wielu gości, co jest tym większym sukce-

sem, jeżeli uwzględni się fakt, że tuż obok 

odbywał się Motor Show. Duża grupa od-

wiedzających świadczy o chęci zdobycia 

wiedzy na temat branży oraz pojawiających 

się w niej nowościach. Dlatego też chciał-

bym podziękować wszystkim odwiedzają-

cym nasze stoisko. Spotkanie z Wami było 

również okazją do wymiany cennych uwag, 

a czasami także oczekiwań, jakie stawiają 

przed producentami lakierów renowacyj-

nych ich użytkownicy. Sama organizacja 

pokazu zrobiła na nas tak dobre wrażenie, 

że automatycznie zadeklarowaliśmy udział 

w kolejnych edycjach Żywego Warsztatu.

Na postawione w tytule pytanie odpowiedź 

może być tylko jedna – tak, warto uczest-

niczyć zarówno jako organizator pokazu 

jak i jego widz. Na koniec zostaje już tylko 

powiedzieć: do zobaczenia za rok!

Rafał Cieśla
Multichem Sp. z o.o. 

producent lakierów marki Profix

Czy warto odwiedzić Żywy Warsztat?

ludzie i wydarzenia
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W gronie osób, które współpracują z naszym pismem niemal 
od początku, jest Bogusław Raatz. To konstruktor, właściciel, 
bydgoskiej firmy Herkules, produkującej sprzęt do naprawy i 
pomiaru karoserii, oparty na najnowszych zdobyczach tech-
nologii. Prowadzi też centrum szkoleniowe, bo jak przyznaje, z 
czasem odkrył w sobie pedagogiczne zacięcie. Przekazywanie 
wiedzy, nie tylko w praktyce, ale i „na piśmie”, przychodzi mu na 
tyle łatwo, że wydał już cztery książki. Wszystkie tytuły traktują 
o blacharstwie i lakiernictwie. Trafiły na niemal dziewiczy grunt, 
bo polskich wydawnictw traktujących kompleksowo problema-
tykę tej branży, praktycznie nie było. Nowoczesne technologie 
pomiarów i napraw karoserii powypadkowych (2005), podobnie 
jak Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów (2009), 
zostały wydane przez wydawnictwo TROTON. Potem powstały 
jeszcze dwa tytuły:  Poradnik blacharza samochodowego (2011)  
i Poradnik lakiernika samochodowego (2011). Ale to nie wszyst-
ko: od 2015r. Bogusław Raatz wydaje magazyn motoryzacyjny 
„Karoseria”. Z Bogusławem Raatzem rozmawiamy o tym, jak 
zaczynał swoją przygodę z branżą motoryzacyjną, jak powstała 
jego firma i jak odnajduje się jako szkoleniowiec.

Redakcja: Pana firma HERKULES Auto-Technika Warsztato-
wa, powstała w 1993 roku. Czym się właściwie zajmuje?
Bogusław Raatz: - Produkujemy  urządzenia i  akcesoria do na-
prawy i pomiaru karoserii. Jesteśmy autoryzowanym przedstawi-
cielem firmy GYS na Polskę oraz wyłącznym przedstawicielem 
firmy EZ-Dent na Europę Wschodnią. Należymy też do grona au-
toryzowanych dystrybutorów takich firm jak JNE, SIKA, TROTON 
i TRIUMF. Jednak przede wszystkim zajmujemy się sprzedażą 
urządzeń do napraw powypadkowych pojazdów, od osobowych 
do użytkowych. Od 2011 roku HERKULES jest dostawcą syste-
mów wspomagających na linię produkcyjną MAN BUS POLSKA. 
Dostarczamy również technologię napraw panelowych do GM 
POLSKA.

Skąd wziął się pomysł na te biznes?
- Jak to często bywa, zdecydował przypadek. Interesowałem 
się fotografią i filmem, Pracowałem w branży fotograficznej, w 
bydgoskiej firmie Foton, produkującej materiały fotograficzne. 
Byłem konstruktorem urządzeń laboratoryjnych wykonywanych 
na potrzeby Fotonu.  W tym czasie, do połowy lat 80-tych, na 
polskim rynku fotograficznym dominowały materiały dwóch 
firm, NRD-owskiego ORWO i właśnie Fotonu, którzy działał w 
Bydgoszczy i w stolicy. W połowie lat 80-tych, zaproponowano 
mi pracę w firmie Precyzja, również w Bydgoszczy, która „na-

prawiała projektory”. Byłem przekonany, że chodzi o projektory 
filmowe, a okazało się, że o elementy do pomiarów geometrii 
samochodów. Okazało się to bardzo interesujące. Dość szybko, 
bo po kilku latach stałem się jednym z głównych pracowników 
działu konstrukcyjnego Precyzji.

Co było w tym dla Pana najbardziej interesujące?
- Samo konstruowanie urządzeń. W Fotonie też pracowałem 
jako projektant i konstruktor. Projektowałem bardzo precyzyjne 
urządzenia pomiarowe stanowiące wyposażenie laboratorium. 
Projektowałem między innymi przyrządy do badania materiałów 
fotograficznych. Na początku lat 90-tych, zostaliśmy z kolegą 
głównymi konstruktorami Precyzji. Jeżdżąc na targi do Frankfur-
tu nad Menem, zauważyliśmy koniunkturę na urządzenia do na-
praw karoserii, do szeroko pojętego blacharstwa.  Zaproponowa-
liśmy to firmie jako nowy produkt rozszerzający działalność. Nie 
dogadaliśmy się, więc zaczęliśmy robić coś na własną rękę. To 
był czas przekształceń własnościowych, wyrastały nowe biznesy. 
To wtedy powstał Herkules. Własna firma trzech osób, które po-
znały się w dziale konstrukcyjno – technologicznym Precyzji. Za-
częliśmy robić to, czym nie zainteresowali się nasi pracodawcy. 
Na początek - urządzenia pomiarowe do karoserii. Krótko potem 
ruszyliśmy z produkcją ram do karoserii, czyli napraw powypad-
kowych. Weszliśmy na rynek tak dynamicznie, że już w 1995r. 
zdobyliśmy Złotą Kierownicę na targach Autoserwis – Autosalon 
w Katowicach.  Od 2007 r. prowadzę już Herkulesa sam.

Najwyraźniej produkcja przestała Panu wystarczać, skoro 
zabrał się Pan za szkolenia. Teraz prowadzi je wiele firm tej 
branży, bo ułatwia to dotarcie z produktami i gwarantuje, 
że klient będzie wiedział jak najefektywniej wykorzystać 
produkt. Ale gdy Pan zaczynał, był Pan zdaje się jednym ze 
szkoleniowych pionierów?

Człowiek z pasją, człowiek z misją 
– rozmowa z Bogusławem Raatzem

Szkolenie w firmie Beissbarth w Monachium (1989)
Wręczenie Złotej Kierownicy na tar-
gach AUTOSALON-AUTOSERWIS (1995)

Pierwsze stoisko na targach w Byd-
goszczy (1994)

AUTOSALON-AUTOSERWIS w Katowickim Spodku. Stoisko Precyzji Byd-
goszcz (1990)

ludzie i wydarzenia
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- Rzeczywiście tak było. To był pomysł na zwiększenie sprze-
daży. No bo żeby sprzedać urządzenie, trzeba zaprezentować 
jak działa. Od początku były to szkolenia płatne, ale na nich nie 
zarabialiśmy. Chodziło o to, żeby zwróciły się nam koszty.

Zaczęło się od szkoleń, a potem edukacyjna misja się rozwi-
nęła i zabrał się Pan za pisanie
- Cóż, był czas, gdy myślałem o zawodzie nauczyciela…

Odkrył Pan w sobie zacięcie pedagogiczne
-  No, coś w tym stylu (śmiech). Publikowałem w różnych pi-
smach branżowych. W 1999r. zacząłem pisać też do Lakiernika. 
Pierwsza książka została wydana dość spontanicznie  i ma w 
tym udział  redaktor naczelny Lakiernika, Krzysztof Gierszewski. 
Przyjechał do mnie, zobaczył, że pracuję nad czymś większym i 
rzucił: „bierzemy to!”. Tłumaczyłem mu, że to nieskończona pra-
ca, ale usłyszałem: „nieważne, bierzemy!”. Wyczuł koniunkturę i 
mimo, że to był materiał na obszerną publikację o blacharstwie, 
a nie o lakiernictwie, tak mnie zmotywował i zmobilizował, że 
szybko swoją pracę skończyłem. Potem zaczął mnie cisnąć o 
podobną pozycję, ale o lakiernictwie.  No i wycisnął.

A potem dowiedział się Pan, że Pana książki wykorzystywa-
ne są w szkołach zawodowych jako podręczniki…
- Znacznie później dowiedziałem się, że w niektórych szkołach 
nauczyciele robili nawet kopie i rozdawali jako skrypty. Dziś moż-
na już znaleźć w Internecie sporo opracowań, których podstawą 
były moje książki.  Niekoniecznie dlatego, że są takie dobre, ale 
w tamtym czasie były jedynymi, tak obszernymi pozycjami.

Ta pierwsza, wydana przez Troton miała dodruk
- Właściwie została wznowiona, wydana w formie rozszerzonej, 
w zupełnie nowej odsłonie.

Wróćmy do szkoleń. Kogo szkoli Centrum Szkoleniowe 
Herkules?
- Mamy szeroką ofertę. Szkolimy blacharzy samochodowych, 
likwidatorów szkód pracujących dla firm ubezpieczeniowych, 

kierowników serwisów samo-
chodowych, nauczycieli szkól 
samochodowych… Nasze 
centrum, tak jak i siedziba 
firmy, od 2010 r. znajduje się 
w Białych Błotach pod Byd-
goszczą, ale szkolimy też „na 
wyjeździe”.

Trafiają do Państwa młodzi 
ludzie tuż po szkole?

- Raczej nie. My nie uczymy 
blacharstwa samochodowego 
od zera. Doszkalamy w dzie-
dzinie najnowszych technolo-
gii. Najczęściej wygląda to tak, 
że właściciel warsztatu wysyła 
do nas swojego pracownika 
lub ich grupę, albo robimy 
zbiorcze szkolenia – jedna 
grupa liczy wtedy ok. 20 osób. 
Zjeżdżają do nas z całej Polski. 
Szkolimy w różnym zakresie. 
Jesteśmy elastyczni, dostoso-
wujemy się do potrzeb.

Z jaką wiedzą przyjeżdża się 
do Pana, a z jaką wyjeżdża?
- Zwykle różnica jest ogromna. 
Niedawno mieliśmy fajne szkolenie. Właściciel warsztatu przy-
wiózł trzech blacharzy. Gdy siedliśmy przy kawie byli najmądrzejsi 
na świecie. Oznajmili, że to i to robią po swojemu, tamtego nie 
muszą wiedzieć bo im tonie będzie potrzebne itd. Ale gdy zoba-
czyli jak pracujemy, jakich używamy narzędzi, jak je stosujemy i 
jakie uzyskujemy efekty, nie potrafili ukryć zaskoczenia. „ach to 
tak to działa…?”, „a ja myślałem, że to się robi zupełnie inaczej…” 
itd. stali się bardzo chłonni na nową wiedzę. Wyraźnie byli bardzo 
pozytywnie zaskoczeni i zadowoleni ze szkolenia i tego co się 
nauczyli. Inna rzecz, że nie wiadomo czy wyniknie z tego coś do-
brego na przyszłość... No niestety, nie każdy chce otwierać oczy 
na nowe możliwości. Trudno.

Ciągle słyszymy o naszym kulejącym szkolnictwie zawo-
dowym. Podziela Pan pogląd, że młodzi ludzie opuszczają 
szkoły kiepsko przygotowani do zawodu?
- To naleciałości wielu lat. Ileż to raz słyszałem od dyrektorów 
szkół odwiedzających nasze stoisko na targach: „proszę pana, 
jak się uczeń nie sprawdza jako przyszły mechanik, to go prze-
nosimy na elektryka. Jeżeli i do tego się nie nadaje, dajemy go 
na blacharza czy lakiernika…”. To straszne. U na ciągle pokutuje 
pogląd, że blacharz czy lakiernik to ktoś kto czeka na skrzyżowa-
niu aż się jakieś auta rozbiją. Ma wyklepać, załatać, byle nie było 
widać, byle można było wcisnąć komuś samochód jako rzekomo 
bezwypadkowy. Bo przecież samochody używane, które spro-
wadzamy z zagranicy są absolutnie bezwypadkowe. Bzdura. 
W Niemczech, w Holandii, w Belgii, Francji, zawód blacharza 
– lakiernika jest niezwykle szanowany. To rzemieślnik wysokiej 
klasy. W Holandii, nim zostanie się dopuszczonym do egzaminu 
zawodowego, trzeba uczyć się kilka lat. My dopiero budujemy 
prestiż tego zawodu. Na szczęście powoli, przybywa szkół, któ-
re otwierają klasy blacharskie i lakiernicze. Szukają partnerów 
wśród branżowych firm, które zapoznają z najnowszymi techno-
logiami. Powoli coś się zmienia, ale wiele jeszcze przed nami. Na 
tle szkół wyróżniają się dwie placówki z którymi współpracujemy, 
ZSS w Bydgoszczy oraz MECHANIK w Słupsku.

Motoryzacja nie zawładnęła całym Pana światem. Wiem, że ma 
Pan sporo innych pasji, wśród nich jest i muzyka. Jest Pan 
gitarzystą, współzałożycielem zespołu Questiom Mark oraz 
Ritual Art Orchestra. Współpracował Pan m.in. z Andrzejem 
Przybielskim, Józefem Skrzekiem, Władysławem Komendar-
kiem, Stevem Kindlerem oraz Misza Ogorodovem. Komponuje 
Pan, bierze udział w muzycznych i teatralnych projektach.
- To prawda, pasji mam wiele, a muzyka wypełnia moje życie 
równolegle (śmiech)                                  Dziękuję za rozmowę

Iwona Kalinowska

Kierowca rajdowy Marcin Gagacki 
obecnie wspierany jest przez HERKU-
LESA i magazyn KAROSERIA. Wręcze-
nie egzemplarza pamiątkowego, pilo-
tażowego numeru magazynu (2016)

Pierwszy autorski artykuł napisany 
przez Bogusława Raatza do LAKIERNI-
KA ukazał się w numerze 2/2000 (6).

HERKULES od samego początku aktywnie wspierał różne przedsięwzięcia 
związane z motoryzacją. Na zdjęciu nieżyjący już kierowca wyścigowy 
oraz założyciel Fundacji Grand Prix, Krzysztof Woźniak



str. 50   www.lakiernik.com.pl str. 51   www.lakiernik.com.pl



str. 50   www.lakiernik.com.pl str. 51   www.lakiernik.com.pl

To w dużej mierze zasługa zaangażowania nauczycielki przed-

miotów zawodowych, Marceliny Justek. Słupski Zespół Szkół od 

czterech lat prowadzi klasę lakierniczą. Gdy ruszał pierwszy nabór, 

szkoła przyjmowała zainteresowanych nauką w zawodzie lakierni-

ka i blacharza. – Klasa była łączona, a tylko zajęcia specjalizacyjne 

odbywały się osobno – mówi pani Marcelina. Pierwszy rocznik 

przyszłych lakierników tworzyła grupa 15 osób. Szkołę zakończyło 

10, z czego sześciu, znalazło pracę w swoim zawodzie. 

Z roku na rok chętnych by zostać blacharzem ubywało, ale wizja 

zdobycia uprawnień do wykonywania lakierniczego fachu nadal 

przyciąga młodych ludzi. - Rynek lakierniczy sam się broni – mówi 

Marcelina Justek. – Z perspektywy czasu widać, że klasa blacha-

rza umarła śmiercią naturalną. Do klasy lakierniczej chętnych nie 

brakuje.  

Porozumienie z firmą Troton, producentem materiałów do 

konserwacji karoserii zostało podpisane w kwietniu. – Jeszcze w 

tym roku szkolnym przedstawiciele firmy spotkają się z naszymi 

uczniami i zaprezentują nie tylko firmowe produkty, ale przede 

wszystkim – i to w praktyce - ich przeznaczenie, konkretne zasto-

sowanie -  mówi Marcelina Justek.  - Dzięki temu nasi uczniowie 

będą na bieżąco z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi 

na rynku lakierniczym. 

Uczniowie ze Słupska, 
razem z firmą Troton

Uczniowie klasy lakierniczej Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku poznają najnowocze-
śniejsze narzędzia swojej przyszłej pracy – dzięki porozumieniu z firmą Troton z Ząbrowa, będą uczyć się przy 
wykorzystaniu materiałów tego producenta.

ludzie i wydarzenia
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To ważne, bo jak słyszymy, równolegle z nauką teoretyczną, 

uczniowie odbywają praktyki u właścicieli warsztatów. Pracodaw-

ca,  nie dość, że jest skupiony przede wszystkim na realizacji swo-

ich zadań, to najczęściej pracuje przy wykorzystaniu używanych 

od lat materiałów do których się przyzwyczaił, niekoniecznie ko-

rzysta z najnowszych nowinek technologicznych. – Dowiadujemy 

się od uczniów, że np. pracodawcy często używają do rożnych 

zadań tej samej szpachlówki. Tymczasem firma Troton produ-

kuje ich bodajże kilkanaście rodzajów do różnych materiałów. 

Nasi uczniowie oczywiście uzyskują wiedzę teoretyczną, że taka 

różnorodność istnieje, ale teraz dzięki planowanym spotkaniom 

i warsztatom, będą wiedzieli jak konkretne produkty zastosować 

w praktyce. 

Uczniowie Zespoły Szkół z klasy lakierniczej, dwie drużyny:  Kry-

stian Siupa i Ireneusz Kirko oraz Patryk Nowosielski i Kamil Łody-

gowski, wzięli udział w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodych 

Lakierników 2016, odbywających się w ramach targów motoryza-

cyjnych Motor Show Poznań 2016.

Rywalizowali w 10 konkurencjach, podzielonych na 5 stref. Konku-

rencja kryjąca się pod nazwą „zręczność”, polegała na przedmu-

chiwaniu pistoletami lakierniczymi kulki na torze z przeszkodami 

oraz składaniu pistoletów lakierniczych na czas. 

„Precyzja”, to dozowanie utwardzacza do szpachlówki na „oko”, a 

także ściąganie taśmy dwustronnej z polakierowanej blachy. 

„Umiejętności manualne” były popisem maskowania dwóch ele-

mentów samochodu osobowego. „Kolor”, był testem kolorystycz-

nym i układaniem listew kolorystycznych. 

W końcu „industrial” polegał na przygotowaniu pompy lakierni-

czej do lakierowania oraz laboratoryjnym badaniu powłoki (jej 

grubości, połysku, porównania wzorca SA oraz doboru kolorów 

wg wzornika RAL).

Przyszli lakiernicy ze Słupska nie stanęli wprawdzie na podium, ale 

należeli do ścisłego grona finalistów tych zawodów – gratulujemy!

Iwona Kalinowska

Szpachlówka Turbo-T GLAZE
SUPERSZYBKOSCHNĄCA, EFEKT SAMOWYGŁADZANIA SIĘ!
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Rozmowa z Ada-

mem Niedzwiedz-

kim, szefem Rady 

Programowej Fun-

dacji Cooperatio, 

odpowiedzialnym 

za przygotowanie 

i przebieg II Ogól-

nopolskich Mistrzostw Lakierników na na 

motor Show 2016. 

Redakcja:  Na  Targach Techniki Motory-
zacyjnej, młodzi mechanicy z całej Polski 
zmagali się po raz piąty. Ten konkurs to 
„starsze dziecko” Fundacji. Co sprawiło, że 
rozszerzyliście Państwo swój edukacyjny 
projekt o lakierników? 
Adam Niedzwiedzki:- Branża lakiernicza 

jest bardzo niedoceniana. W 1990 r. Polsce 

było zarejestrowanych 9 mln pojazdów. W 

2013r. – 25 mln. Proszę zwrócić uwagę na 

dynamiczny rozwój. Niestety nie towarzy-

szy mu wzrost liczby lakierników. Konkurs 

ma za zadanie zaktywizować ten sektor, 

pobudzić szkoły, których dyrekcje nie za-

wsze wiedzą, że zapotrzebowanie jest tak 

duże. Z drugiej strony, potencjalni praco-

dawcy nie docierają do szkół, jakże często 

poprzestając na zatrudnianiu przypadko-

wych ludzi, których sami dokształcają. Po-

myślmy – ileż dobrego mogłyby osiągnąć 

obie strony, współpracując ze sobą. W tej 

chwili kładzie się duży nacisk właśnie na 

szkolnictwo zawodowe. Mówi się, że po-

winno stwarzać szanse rozwoju młodym 

ludziom szukającym dobrych perspektyw, 

pewnej pracy i godziwych zarobków. Dziś 

to, że skończyło się studia, nie oznacza, że 

znajdzie się atrakcyjną pracę. A sektor la-

kierniczy ciągle się rozwija. Nie myślę przy 

tym tylko o samochodach, ale i o przemy-

śle, maszynach rolniczych itd. 

Ale klasy lakiernicze w szkołach zawodo-
wych to ciągle rzadkość
- To prawda. System kształcenia lakierni-

ków jest dość dziwny. Mało jest  szkół  sa-

mochodowych, które kształcą lakierników. 

Okazuje się, że podstawy programowe w 

zawodzie mechanika ,mechanizator rol-

nictwa i innych szkołach mechanicznych 

programie nauczania obejmuje zagadnie-

nia z antykorozji  i sposobów zabezpie-

czenia powierzchni.  W tych zawodach  

występuje również problem pomijania 

tych zagadnień ze względu na brak mate-

riałów dydaktycznych.   Najczęściej szkoły 

kształcące lakierników, to placówki wielo-

zawodowe. Oznacza to, że w jednaj klasie, 

na początku nauki siedzą kucharze, stola-

rze, lakiernicy, którzy dopiero przy końcu 

nauki mają kursy przygotowawcze do 

egzaminu. Lakierników szkolą cechy rze-

miosł. Ale te borykają się z kolei z takim, 

oto problemem, że umiejętności zdobywa 

się tylko w zakładach pracy. Zakład często 

nie ma czasu na prawidłowe wykształcenie 

młodego człowieka. Uczniowie nie zyskują 

tam gruntownej wiedzy, za to wyrabiają 

sobie nawyki. Tymczasem lakiernictwo 

to branża wymagająca  bardzo różnych 

umiejętności. Inaczej maluje się samocho-

dy użytkowe, ciężarowe, inaczej luksuso-

we, jeszcze inaczej zabytkowe. Dlatego 

chcemy współpracować z firmami, które 

widzą sens w inwestowaniu w młode 

kadry. Szkoły korzystają z przestarzałych 

podręczników i dlatego chcemy to uaktu-

alnić . Mając odpowiednią wiedzę i przygo-

towanie teoretyczne uczeń ma możliwość 

zweryfikowania  jej użyteczności podczas 

zajęć praktycznych. 

Jak wystartować w Konkursie i jak wygląda 
jego przebieg ? 
-wysyłamy do szkół podstawowe infor-

macje o jego formie zasadach przebiegu. 

Wskazujemy jakie niesie korzyści dla szkoły 

oraz ucznia i jaki cel mu przyświeca. Na-

stępnie drogą elektroniczną wysyłamy pa-

Lakiernik – świetny zawód z przyszłością

ludzie i wydarzenia



str. 54   www.lakiernik.com.pl str. 55   www.lakiernik.com.pl

kiet informacji  w postaci szkolenia na pod-

stawie, którego odbywa się internetowy 

test sprawdzający przyswojoną wiedzę. 

W tym roku liczba zgłoszonych zespołów 

do rozwiązania wstępnych testów  prze-

kroczyła nasze oczekiwania i pomimo 

podwojenia ilości zespołów w finale  do 

20, nie mogliśmy się spotkać z wszystkimi 

. Tylko 40 szczęśliwców mogło się spotkać 

na Motor Show w Poznaniu.

Jaki on ma cel ?
-chcemy pokazać istotę tego zawodu, 

jego specyfikę i znaczenie społeczne. Upo-

wszechniać dualną metodę kształcenia, 

łączącą naukę w szkole z nauką w zawodu 

bezpośrednio w miejscu pracy. Chcemy, 

aby młody lakiernik  po zakończeniu nauki 

miał łatwiejszy start ku zadowoleniu przy-

szłych pracodawców i mógł  samodzielnie 

pracować w swym zawodzie. Ma to być 

także forma propagowania zawodu lakier-

nika. Z naszą promocją chcemy docierać 

też do gimnazjów, opowiadać o ciekawym 

zawodzie lakiernika. Kładąc przy okazji 

nacisk na niezwykle ważny aspekt bez-

pieczeństwa: dobry lakiernik, to większe 

bezpieczeństwo pojazdu, zabezpieczone-

go przed korozją. Chcemy też mówić o 

ekologii – o wykorzystaniu materiałów la-

kierniczych z najmniejszym uszczerbkiem 

dla środowiska.

Ale dalej zaglądacie Państwo też do szkół, 
prawda? 
- oczywiście i ta współpraca się rozwija. 

Docieramy z prezentacjami materiałów i 

technologii. W tym roku mamy już zaplano-

wanych kilka takich wizyt. Mamy świetnych 

partnerów , producentów materiałów 

lakierniczych-firmy Novol i Troton, które 

dzielą się swoją wiedzą i wspierają nas w 

tych działaniach.  W ramach naszej fun-

dacyjnej  Akademii Lakierniczej, chcemy 

przygotować bloki tematyczne dla potrzeb 

szkół samochodowych, mechanicznych 

i rolniczych. W dużych aglomeracjach 

kształcenie, a potem zdobycie pracy jest 

łatwiejsze niż w małych miejscowościach. 

Dlatego warto wskazać gdzie pojawia się  

zapotrzebowanie na lakierników  m.in. w 

przemyśle oraz w rolnictwie. Chcemy więc 

docierać z ofertą także do szkół zajmują-

cych się mechanizacją rolnictwa. 

Jakie są pierwsze efekty? Ziarno trafia na 
podatny grunt?
- tak i to już przy pierwszej edycji. Oso-

biście odwiedziłem kilkanaście szkół, roz-

mawiałem z młodymi ludźmi, zachęcałem 

do startu w konkursie. Większość była 

wystraszona, przeświadczona, że nie ma 

szans. Ale już pierwsze szkolenia poka-

zały, jak bardzo ta młodzież potrafi się 

zaangażować, ile zapamiętuje, ile potrafi 

wykorzystać. Szkoły zauważają potrzebę 

rozwoju tego kierunku i chętnie korzysta-

ją z naszego wsparcia.  Mamy swój udział 

także w uruchomieniu w jednej z szkół sa-

mochodowych nowego kierunku zawodu 

jakim jest lakiernik.

Dla tych młodych ludzi to chyba duża frajda 
brać udział w finałowej rozgrywce na tak 
dużej imprezie, na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich
- Zdecydowanie tak. Rewelacyjnie działa 

też autorytet gwiazd ,takich jak Włodzi-

mierz Zientarski, Łukasz Byśkiniewicz, 

kierowca rajdowy i dziennikarz, czy 

kierowca rajdowy Andrzej Lubiak. Ta at-

mosfera sprawiła, że w tym roku jeszcze 

bardziej wyczuwalny był między naszymi 

zawodnikami prawdziwie sportowy duch 

rywalizacji. Mało tego, ci młodzi ludzie byli 

tak przejęci i podekscytowani konkursem, 

że  nie zrobili sobie nawet przerwy, liczył 

się dla nich jak najlepszy wynik. Dowodzi 

to, że w tych młodych ludziach drzemie 

ogromny potencjał. Byle tylko dać im  

szansę wykazania się.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Iwona Kalinowska

Caribbean Blue Pearl Mix 290 oraz Indigo Fine Pearl Mix 289 to 

dwa nowe pigmenty z  efektem oferowane przez markę Standox. 

Nowe produkty są już dostępne w opakowaniach o pojemności 

250ml i mogą być stosowane zarówno z systemem Standoblue jak 

i Standohyd Plus.

Niebieski Caribbean Blue Pearl Mix 290 charakteryzuje metaliczne 

ziarno z zielonkawym efektem i transparentnym flopem. W zależ-

ności od oświetlenia, zielono-niebieska barwa może wydawać się 

mniej lub bardziej intensywna. Pigmenty zapewniają jaskrawy kolor 

o głębokim nasyceniu. Pigment umożliwia renowację najnowszych 

kolorów z rynku OEM, w tym koloru Kona Blue Forda zastosowa-

nym na jubileuszowym modelu Forda Mustanga.

Niebieski Indigo Fine Pearl Mix 289 to wysoce nasycony pigment 

perłowy o bardzo drobnym ziarnie. Ten pigment jest niezbędny do 

renowacji takich kolorów jak czerń Forda - Shadow Black. 

Pigmenty z efektem marki Standox pozwalają lakiernikom uzy-

skać doskonałe rezultaty podczas renowacji lakierów specjal-

nych stosowanych przez producentów samochodów. Kolory są 

wykorzystywane w bardzo ograniczonej liczbie lakierów dlatego 

te pigmenty są oferowane w ekonomicznych opakowaniach o 

pojemności 250ml. 

Dodatkowe informacje dotyczące produktów można uzyskać od 

lokalnych przedstawicieli marki Standox.

Dwa nowe pigmenty z efektem 
od marki Standox
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II finał Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników to duże wyzwanie 

– mówi Tomasz Tomczyk v-ce Dyrektor Działu Szkoleń firmy NO-

VOL – współorganizatora i patrona merytorycznego Mistrzostw. 

Nie chcieliśmy zawieść oczekiwań młodych lakierników po I edycji 

Mistrzostw. Stąd też dwukrotnie większa liczba uczestników i 

rozgrywanych konkurencji. Same Mistrzostwa to przysłowiowa 

„wisienka na torcie” wcześniej potrzebne było ogromne zaanga-

żowanie i przekaz ogromnej pozytywnej energii Adama Niedź-

wieckiego z fundacji COOPERATIO, dzięki czemu liczba zgłoszeń 

do konkursu 3-krotnie przekroczyła tą z I edycji Mistrzostw. Nad 

wszystkim czuwa Adrian Dekowski – pomysłodawca projektu, or-

ganizator i wizjoner, dzięki któremu możliwe stało się połączenie 

wspólnych działań Międzynarodowych Targów Poznańskich, fun-

dacji COOPERATIO, firmy NOVOL w ideę Ogólnopolskich Mistrzostw 

Młodych Lakierników, których II Finał odbył się na targach Motor 

Show 2016 w Poznaniu. Cieszy nas, że II edycja Mistrzostwa nabra-

ła zasięgu ogólnopolskiego – uczestniczyły zespoły z Bydgoszczy, 

Leszna, Łowicza, Mikołowa, Nakła, Poznania, Poznania, Radzynia 

Podlaskiego, Słupska, Torunia, Wałbrzycha i Zamościa. Jestem 

przekonany - mówi Adrian Dekowski, że za rok dzięki działaniom 

fundacji COOPRATIO ta reprezentacja będzie jeszcze silniejsza.

1 kwietnia 2016 na Motor Show w Finale Mistrzostw Młodego 

Lakiernika zmierzyło się 20 dwuosobowych zespołów wyłonionych 

w wyniku zgłoszeń i kwalifikacji w internetowym teście wiedzy 

lakierniczej przygotowanej przez firmę NOVOL. Tradycyjnie już 

honorowy patronat sprawował Włodzimierz Zientarski - ikona pol-

skiego dziennikarstwa motoryzacyjnego, co dodatkowo podniosło 

emocje wśród uczestników Mistrzostw.

Młodzi adepci sztuki lakierniczej rywalizowali w 4 strefach: 
1. Strefa Zręczności (konkurencje zręcznościowe: tor przeszkód 

NOVOL i składanie pistoletu lakierniczego SATA na czas).

2. Strefa Precyzji (konkurencje na precyzję i czas: ściąganie taśmy 

za pomocą krążka i dozowanie utwardzacza do szpachlówki).

3. Stefa Kolor (konkurencje oceniające widzenie barwne: test 

Farnswortha-Munsella i test komputerowy),

4. Strefa Industrial (konkurencje zręcznościowo – analityczne: 

przygotowanie pompy lakierniczej WAGNER do pracy i labo-

ratorium NOVOL INDUSTRIAL: pomiar grubości, połysku, od-

wzorowanie we wzorniku RAL i ocena stopnia przygotowania 

stopnia powierzchni).

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Lakierników 
- poznaj Laureatów i konkurencje finałowe 

na Motor Show 2016
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Poz. Uczestnik 1 Uczestnik 2  Nazwa Szkoły SUMA

1 Daniel Ponczyński Kamil Cichocki Zespół Szkół Nr 5, Wałbrzych 260
2 Paweł Celmer Mariusz Kotarski Zespół Szkół Samochodowych, Toruń 249,5
3 Marcin Gmur Jakub Pawlina ZSP im. J. Pawła II, Radzyń Podlaski 217,5
4 Patryk Kołodziej Damian Droszcz Zespół Szkół Ochrony Środowiska, Leszno 213
5 Grzegorz Tucki Grzegorz Ciesielski RZSZ, Zamość 204
6 Paweł Hoffmann Patryk Szymoniak Zespół Szkół Ochrony Środowiska, Leszno 203
6 Adrian Borkowski Mateusz Zawiasiński ZSZ Start, Bydgoszcz 203
7 Łukasz Pokora Michał Mikowski ZSZ  Start, Bydgoszcz 201,5
8 Paweł Cybulski Norbert Tomiło Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz 189
9 Adrian Słoma Jakub Jaros ZSP nr 1, Łowicz 187,5
10 Patryk Hajdukiewicz Piotr Wróblewski Zespół Szkół Samochodowych, Toruń 174
11 Kamil Humerski Paweł Gliwiński Zespół Szkół Nr 5, Wałbrzych 171,5
12 Adrian Marchlewski Emil Latzki ZSP im. Władysława Łokietka, Nakło 170
13 Patryk Nowosielski Kamil Łodygowski ZSM i L, Słupsk 166,5
14 Szymon Mucha Szymon Semczyszyn Zespół Szkół Technicznych, Mikołów 155
15 Kamil Baszewski Michał Gluza Zespół Szkół Nr 5, Wałbrzych 153,5
16 Dominik Krawczyk Marcin Hadalski ZSP im. Boh. Bitwy pod Łowczówkiem, Tuchów 144
17 Kamil Doliński Dominik Matecki Zespół Szkół Budowlanych, Poznań 140
18 Patryk Koźma Łukasz Jankowski Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz 123
19 Krystian Siupa Ireneusz Kirko ZSM i L, Słupsk 105,5

Wyniki II Finału Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników.

Próbnie testowana była konkurencja „maskowanie samochodu do 

lakierowania” w Strefie Umiejętności Manualnych, która przycią-

gnęła bardzo duże zainteresowanie publiczności i w kolejnej edycji 

Mistrzostw wejdzie ona obowiązkowo do rozgrywanych konkuren-

cji. Ciekawostką konkurencji było, że odbywała się ona na samo-

chodzie Lancia Beta Montecarlo, którą goście specjalni, Andrzej 

Lubiak i Jerzy Szymański zaproszeni przez firmę NOVOL, startowali 

w ostatnim Historycznym Rajdzie Monte Carlo 2016.

Angażowanie młodych ludzi w inicjatywy takie jak Mistrzostwa Mło-

dych Lakierników i pokazanie jak ważne są zawody rzemieślnicze, któ-

rym jest m.in. zawód  lakiernika, szczególnie w aspekcie rynkowego 

deficytu dobrze przeszkolonych pracowników jest priorytetem dla 

całego przemysłu, w tym lakiernictwa przemysłowego już obecnie, a 

w perspektywie kolejnych lat będzie kluczowe -  podkreśla Grzegorz 

Wojciechowski – Dyrektor Działu Industrial z firmy NOVOL. 

Rynkowa potrzeba dobrze wyszkolonych fachowców lakierników 

utrzymuje się, serwisy lakiernicze walczą o dobrze rokujących ab-

solwentów klas lakierniczych – mówi Krzysztof Olejniczak Dyrektor 

Działu Promocji firmy NOVOL – stąd podejmowane działania anga-

żujące młodych ludzi w naukę zawodu stanowią doskonałą okazję 

do promowania marki NOVOL i doskonale wpisują się w politykę 

naszej firmy.

Nie sposób nie wspomnieć o atrakcyjnych nagrodach ufundowa-

nych dla Uczestników i Szkół przez organizatorów i firmy wspiera-

jące ideę Mistrzostw Młodych Lakierników, którym w tym miejscu 

należą się serdeczne podziękowania:

Kategoria nagrody dla szkół zwycięskich zespołów:
NOVOL – vouchery dla 3 zwycięskich zespołów na profesjonalne 

szkolenie lakiernicze prowadzone w Centrum Szkoleniowym NO-

VOL+ szkolenie wyjazdowe prowadzone przez zespół techniczny 

na terenie szkoły,

SCANGRIP – kompletny zestaw lamp do autodetalingu i doboru 

kolorów,

SATA – zestawy pistoletów lakierniczych SATA 100B

Nagrody indywidualne:
NOVOL – zestaw past polerskich Quattro + pakiet gadżetów spe-

cjalnych dla zwycięzców,

SCANGRIP – lampy I-Match dla zwycięskiego zespołu,

YANOSIK – pakiety gadżetów dla zwycięskich zespołów,

KRAMP Polska – zestaw Półbutów Steel Power Activ S1 dla 

wszystkich Uczestników.

Dla wszystkich uczestników zestawy podarunkowe przygotowały 

firmy SATA i organizator firma NOVOL.

Laureaci II Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników wraz z opieku-
nami odebrali nagrody i puchary z rąk Pawła Pijeta - Dyrektora 
Marketingu firmy Novol na scenie finałowej Motor Show w obecności 
Włodzimierza Zientarskiego:
Miejsce 1. Daniel Ponczyński, Kamil Cichock, Zespół Szkół nr 5 

Wałbrzych 

Miejsce 2. - Paweł Celmer, Mariusz Kotarski, Zespół Szkół Samocho-

dowych, Toruń

Miejsce 3. - Marcin Gmur, Jakub Pawlina, Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. J. Pawła II, Radzyń Podlaski

podpis autor tekstu

ludzie i wydarzenia
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Kilkaset osób wzięło udział w 11. edycji Wielkiego Sprzątania Brzegów Parsęty. Uzbierali dwa kontenery śmieci. 
Nagrodą za ich wysiłek była biesiada organizowana przez firmę Troton, jak zwykle przy moście w Ząbrowie. 

Sprzątanie, biesiada i domki dla zapylaczy
Wielkie Sprzątanie Brzegów Parsęty, to wydarzenie zainicjowane 

przez Porozumienie dla Parsęty, zawiązane 11 lat temu. Powstało 

by skupić różne podmioty, którym bliski jest los tej przepięknej 

rzeki. Zaproszenie do współpracy wystosowali wtedy: właśnie 

firma Troton i najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce – Klub 

Gaja z Jackiem Bożkiem na czele. Pod porozumieniem podpisały się 

także: samorządy położone nad Parsętą, okoliczne szkoły, organi-

zacje społeczne z wędkarzami włącznie itd. 

W sobotę, przed południem, zgodnie z tradycją, setki młodszych 

i starszych osób ruszyły nad rzekę i w okoliczne lasy. Nie zabrakło 

też strażaków ochotników, penetrujących rzekę z łodzi. Przyszli 

mieszkańcy okolicznych miejscowości, pracownicy firmy Troton, 

przyjechali kołobrzeżanie, także goście z bardzo daleka.  

Do kontenerów trafiały głównie puszki po piwie, butelki (szklane i 

plastikowe). Niestety w lesie znaleziono też sporo części zdezelo-

wanych samochodowych, z siedzeniami włącznie, których właści-

ciel najwyraźniej nie miał oporów przed zamianą lasu w śmietnik. 

Jan Wołejszo, prezes firmy Troton, główny organizator imprezy 

mówił tak: - Gdy byliśmy tu pierwszy raz śmieci była masa, z lo-

dówkami i oponami włącznie. Dziś jest ich zdecydowanie mniej, ale 

musze przyznać, że dalej jeszcze są. Ale z każdym rokiem rośnie 

świadomość zwłaszcza mieszkańców okolic nad Parsętą. Mamy 

szczęście mieszkać nad najpiękniejszą rzeką w Polsce i musimy o 

nią dbać. Zawsze bardzo mnie cieszy, że w tym spotkaniu biorą 

udział najmłodsi. Jestem przekonany, że oni już nie będą śmiecić, 

mało tego – będą pilnować starszego pokolenia, żeby nie zanie-

czyszczano środowiska.

Po akcji przyszła pora na grilla, grochówkę i atrakcje, z występami 

na scenie na czele. Przeboje „do tańca” zagrał zespół Vivo. Śpiewa-

ły Podlotki z Gościna oraz utalentowane dzieciaki i młodzież.

Najmłodsi mogli ozdobić twarze malunkami, puszczać ogromne 

bańki, albo wcielać się w poszukiwaczy skarbów - w tym podwod-

nych - korzystając z prezentacji, którą nad rzeką przygotowała 

ekipa Muzeum Oręża Polskiego z jego dyrektorem Aleksandrem 

Ostaszem, archeologiem podwodnym na czele. Przebojem było 

ludzie i wydarzenia
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działo, które przywieźli mu-

zealnicy, części uzbrojenia i 

wykrywacz metali. Od szefa 

muzeum dowiadywali się jak 

długo rozkładają się wyrzu-

cane gdzie popadnie odpady, 

np. szklana butelka, nawet 4 

tys. lat. Plastikowa, typu PET- 

od 100 do tysiąca lat. 

Klub Gaja, czyli Jacek Bożek, 

Beata Tarnawa i ich ekipa, 

przyjechali z nowym projek-

tem: zaprosili uczestników 

spotkania do wspólnego 

budowania domków dla za-

pylaczy, czyli dzikich owadów zapylających, którym zawdzięczamy 

warzywa, owoce, roślin ozdobne itd. Domek dla owadów każdy 

robił sam, zgodnie z instrukcjami fachowców z Klubu Gaja. Autor 

zabierał swój domek do domu, by wystawić go w ogrodzie lub na 

balkonie. - W Polsce budowanie kapitału społecznego jest dosyć 

trudne – komentował spotkanie Jacek Bożek. -  Dlatego budowa-

nie takiej przyjaźni i zrozumienie wokół rzeki jest niezwykle cenne. 

Ważna jest świadomość, że możemy coś zrobić dla Parsęty, dla 

środowiska, ale i dla siebie, bo przecież przekonujemy się, jak waż-

ne jest miejsce w którym żyjemy. Gdy powstawało Porozumienie 

dla Parsęty nie przypuszczałem, że pojawi się stała, fajna impreza, 

podczas której będziemy się nawzajem uczyć, co dobrego robić dla 

otoczenia, dla naszego wspólnego dobra.  

Po raz pierwszy nad Parsętę przyjechali wolontariusze kołobrze-

skiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, z jego kierownikiem, 

Arkadiuszem Plucińskim. Przyjechali z psami, które nadal czekają 

na adopcję. Ze sceny opowiadali o zwierzętach (psach i kotach), 

których dziesiątki czekają na dobre domy w schronisku przy ul. VI 

Dywizji Piechoty. 

Od soboty zwiększyła się liczba wyróżnionych statuetkami Przy-

jaciel Parsęty. Tym razem trafiły w ręce Straży Gminnej z Dygowa 

i Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego. Strażnicy 

zostali uhonorowani nie tylko za to, że dbają o porządek w gminie 

i bezpieczeństwo jej mieszkańców, ale i za to, że strzegą walorów 

środowiska naturalnego. Ratują boćka, który wypadł z gniazda, 

rodzinę bobrów, która wpadła w poważne tarapaty, czy nowona-

rodzoną sarenkę, której matkę potrącił samochód itd. Dbają też 

oczywiście o rzekę Parsętę - są postrachem kłusowników. Zasłynęli 

też autorskim programem walki z bezdomnością zwierząt. Mają 

dwa gminne, przestronne boksy, w których zabezpieczają zagu-

bione, lub co gorsza wyrzucone psy. Dzięki hojności samorządu 

zapewniają im opiekę medyczną, a potem sami szukają dla czwo-

ronogów dobrych, sprawdzonych domów. Dzięki temu czworonogi 

unikają schroniska, a samorząd oszczędza nawet ok. 100 tys. zł 

rocznie. Nagrodę odebrał komendant Tomasz Biełooki. 

Jerzy Mazur, komendant Społecznej Straży Rybackiej odebrał 

statuetkę za to, że jako wędkarze PZW, nie skupiają się tylko na 

urokach wędkowania, ale stają w obronie ryb przed kłusownikami. 

Tropią ich na tarliskach i gdy stosują zakazane metody połowu. 

Strażnicy kontrolują wszystkie śródlądowe wody powiatu koło-

brzeskiego. Co ważne, wszyscy są społecznikami. Swoją misję 

wykonują nieodpłatnie. Korzystają ze sprzętu, w który wyposażyła 

ich przede wszystkim Fundacja Bezpieczny Powiat. 

Iwona Kalinowska

ludzie i wydarzenia
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Polerowanie lakieru, bardzo ważny proces ale często pochłaniają-

cy dużo cennego czasu. Efekt końcowy polerowania postrzegany 

przez właściciela pojazdu świadczy o jakości wykonanej naprawy 

dlatego też jest bardzo ważny jako utrwalenie pozytywnego wra-

żenia jakie pozostawia po sobie serwis blacharsko – lakierniczy.

W zależności od ilości wad powstałych podczas lakierowania trzeba 

podjąć decyzję czy polerowaniu poddawane są całe elementy czy 

tak jak się to odbywa na linii produkcyjnej usuwane są wtrącenia 

i polerowanie odbywa się punktowo. Następnie powstaje pytanie 

jakiej polerki użyć, rotacyjnej czy rotacyjno-orbitalnej.

Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie i przybliżyć mniej znane 

polerki rotacyjno-orbitalne.

Polerka rotacyjna. Oto jej główne cechy: 
  ruch rotacyjny to wysoka zdolność cięcia,

 wysoka temperatura powierzchni,

 hologramy,

 ryzyko uszkodzenia elementów plastikowych i gumowych,

 ryzyko uszkodzenia krawędzi,

 wykwalifikowany operator do obsługi.

Polerka rotacyjno-orbitalna. Oto jej główne cechy: 
 wypolerowana powierzchnia jest wolna od hologramów,

 niewielkie ryzyko przegrzania powierzchni polerowanej,

 niewielkie ryzyko uszkodzenia krawędzi,

 nie ma ryzyka uszkodzenia elementów plastikowych i gumowych,

 mniejsza ilość kroków w procesie polerowania,

 krótszy czas polerowania,

 lepiej sprawdzają się na świeżym lakierze,

 łatwiej odpolerować zaprawkę,

 nie wymagają wykwalifikowanego operatora.

Jak działa polerka rotacyjno-orbitalna
Podczas pracy wykorzystywany jest ruch rotacyjny w połączeniu 

z ruchem orbitalnym. Ruch orbitalny jest istotny ponieważ wspo-

maga cięcie jak również zaciera ślad powstały w wyniku ruchu 

rotacyjnego. Wyjaśnia to rysunek.

Rys. Ruch rotacyjny. Długość drogi jaką pokonuje punkt podczas 

ruchu rotacyjno-oscylacyjnego jest dłuższa i zależy od wielkości 

orbity.

Pielęgnacja powłok lakierowych (cz.1)

Polerowanie

Paweł Kałuski
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Fot. Polerka pneumatyczna z tarczą roboczą 75mm. Doskonała 

do Spot Repair i miejscowego odpolerowywania miejsc po wtrą-

ceniach w lakierze.  Oraz całą rodzinę polerek elektrycznych z 

tarczami roboczymi od 75mm do 180mm – orbitami od 12mm 

do 21mm.

W dobrym systemie można znaleźć kilka gąbek polerskich, które 

łączy jedno. Są to gąbki z otwartymi celami. Oddychają całą swoją 

powierzchnią. Gąbki takie cechuje lepsza cyrkulacja powietrza 

podczas polerowania, mniejsza tendencja do zapychania, lepsze 

zdolności tnące w połączeniu z lepszym finiszem nawet używając 

do polerowania polerki rotacyjnej.  Do pracy z polerką rotacyjną 

zalecane są gąbki UHS i MEDIUM. Gąbki z otwartymi celami spraw-

dzają się zarówno do pracy z lakierami starymi jak i świeżymi.

Dopełnieniem systemu polerskiego są mleczka polerskie o róż-

nych właściwościach ścierno - polerskich. Łączy je jedno, nie 

zawierają rozpuszczalników i 

wypełniaczy. Pozostawiają po-

wierzchnię czystą a operator 

jest pewien, że powierzchnia 

jest odpolerowana trwale. 

Dodatkowa ich własnością 

jest łatwość usuwania ich 

powierzchni plastikowych i 

gumowych. Najciekawsze z 

nich to to „ZEPHIR” mleczko 

polerskie, w którym ścierniwo 

po 30 s pracy degraduje się 

na drobniejsze cząsteczki, 

czyniąc z pasty zgrubnej, wykończeniową. Świetnie współpracuje 

z polerkami rotacyjno-oscylacyjnymi jak i rotacyjnymi.

  

Fot. Inspekcja polerowanej 

powierzchni przy pomocy 

specjalnej latarki.

Dopełnieniem systemu jest 

latarka inspekcyjna, której 

światło jest tak dobrane by 

uwidocznić wszystkie niedo-

skonałości przed i po polero-

waniu.

 Fot. Latarka inspekcyjna LL 150

Fot. Mleczko polerskie.
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Profil na Facebook to bieżące informacje z 

życia marki, ciekawe galerie, a także miejsce 

komunikacji z użytkownikami produktów 

Sea-Line.

www.facebook.com/sealine.poland

Na stronie internetowej 

www.sea-line.eu 

znajdują się opisy produktów, karty tech-

niczne i karty charakterystyki. W zakładce 

dystrybutorzy czytelna mapa i kontakt do 

najbliższego punktu sprzedaży. W lewym 

górnym rogu wygodne przekierowanie na 

portal poradnikowy, aplikację kalkulator 

oraz profil Facebook.

Strona www.jachtowe.com.pl 
to portal poradnikowy. Kompleksowa wie-

dza obejmuje tematykę  przygotowania 

powierzchni, laminowania, szpachlowania, 

malowania, polerowania oraz czyszczenia 

łodzi. W galerii znajdują się recenzje remon-

tów przeprowadzonych przy użyciu pro-

duktów marki Sea-Line. Bezpłatna aplikacja 

kalkulator Sea-Line pomoże obliczyć ilość 

zapotrzebowania na farby.

Sea-Line® - High Quality Yachting Paints and Fillers
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JAK PRZYWRÓCIĆ PIĘKNY WYGLĄD DREWNA?

KROK PO KROKU CZYSZCZENIE DREWNA 
za pomocą preparatu C4

Drewno z czasem może wyglądać jak to na poniższym zdjęciu. 

Łatwo i szybko można przywrócić jego piękny wygląd. Preparat C4 

TEAK CLEANER  może być stosowany na wszystkie rodzaje drewna 

używanego w szkut-

nictwie. C4 sprawdza 

się wyśmienicie rów-

nież jako preparat 

czyszczący elemen-

ty drewniane (ławki, 

stoły, balustrady czy 

antresole) w gospo-

darstwie domowym.

KROK 1 - zmocz powierzchnię
Przed rozpoczęciem 

czyszczenia dokład-

nie zmocz drewno 

wodą, pozwalając 

na jej wchłonięcie.

 

KROK 2 - przygotuj preparat Sea-Line C4 Teak Cleaner
Sea-Line® C4 TEAK 

CLEANER rozcieńcz 

z wodą w stosunku:

 1:10 silne zabru-

dzenia.

 1:20 średnie za-

brudzenia.

KROK 3 - czyszczenie drewna
Pozostawienie na 

powierzchni pre-

paratu C4 na mak-

symalnie 15 minut 

przed rozpoczęciem 

mycia ułatwi jej 

skuteczne oczysz-

czenie. Nałożony 

preparat C4 nie 

powinien wyschnąć.

Przy użyciu miękkiej szczotki usuwaj zabrudzenia posuwając się 

wzdłuż słoi drewna.

KROK 4- płukanie
Usunięte zanie-

czyszczenia oraz 

pozostałości prepa-

ratu spłucz obficie 

wodą. Nie pozwól 

aby zabrudzenia 

wyschły na czysz-

czonej powierzchni.

KROK 5 - Efekt po pierwszym myciu
Jeżeli zachodzi ko-

nieczność, miejsca 

które z powodu 

bardzo dużego 

zabrudzenia nie zo-

stały oczyszczone 

podczas pierwszego 

mycia i wymagają 

dok ładn ie j szego 

wyczyszczenia myjemy ponownie.

 KROK 6 - Zabezpieczenie
Po wyschnięciu drewno warto zabezpieczyć olejkiem do teaku.

Preparat do czyszczenia drewna

C4 TEAK CLEANER to biodegradowalny, rozpuszczalny w wodzie 

koncentrat umożliwiający łatwe i skuteczne czyszczenie  drewna 

teakowego, egzotycznego oraz pozostałych gatunków drewna 

z zanieczyszczeń. C4 Teak cleaner podczas czyszczenia drewna 

odtwarza barwę i nie pozostawia trudnych do usunięcia osadów. 

Preparat jest bezpieczny dla mas uszczelniających i klejących pod-

czas czyszczenia drewna.

Zdjęcie przedstawia 

umytą powierzch-

nię (prawa strona) 

oraz jej stan przed 

z a s t o s o w a n i e m 

preparatu C4 TEAK 

CLEANER (lewa 

strona)

Marka Sealine  znana jest z produkcji materiałów do napraw jachtów i łodzi. Ostatnio jednak jej oferta została 
rozszerzona o serię kosmetyków umożliwiających poprawę wyglądu waszych jachtów. Przeczytajcie w jaki 
sposób „krok po kroku” możecie przywrócić dawny blask żelkotu, drewna i tapicerki waszych jednostek.

Jak przywrócić piękny wygląd jachtu?

pasja i profesjonalizm
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JAK PRZYWRÓCIĆ PIĘKNY WYGLĄD ŻELKOTU?

KROK PO KROKU CZYSZCZENIE LAMINATU (żelkotu) 
za pomocą preparatu C2

Nasze jednostki 

czasami mogą wy-

glądać jak ta na po-

niższym zdjęciu. Ła-

two i szybko można 

przywrócić im pięk-

ny wygląd. Preparat 

C2 CONCENTRATE 

CLEANER  może być 

stosowany na wszystkie rodzaje żelkotu i lakierów. 

KROK 1 - przygotuj preparat Sea-Line C2 
Concentrate Cleaner
Sea-Line® C4 CON-

CENTRATE CLEANER 

rozcieńcz z wodą w 

stosunku:

 1:5 silne zabru-

dzenia.

 1:10 średnie za-

brudzenia.

KROK 2 - czyszczenie laminatu
Przed rozpoczęciem 

pracy usuń luźne 

zanieczyszczenia 

np. piasek. Przy 

pomocy gąbki lub 

szczoteczki nanieś 

preparat Sea-Line 

C2 Concentrat Cle-

aner.

KROK 3 - czyszczenie laminatu
Powierzchnię anty-

poślizgową lub ele-

menty mocno za-

brudzone wyszoruj 

przy pomocy mięk-

kiej  szczoteczki.

KROK 4 - płukanie
Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu spłucz 

obficie wodą. Nie pozwól aby zabrudzenia wyschły na czyszczonej 

powierzchni.

KROK 5 - zabezpieczenie laminatu / lakieru
 Dla podniesienia 

połysku powierzch-

nię laminatu mo-

żemy dodatkowo 

wypolerować pasta 

polerską Sea-Line 

S1 lub pasta poler-

ską Sea-Line S0

 Oczyszczoną po-

wierzchnię zabez-

pieczamy Sea-line 

S4 POROTECT WAX 

(opcjonalnie)  S3 

CLEAN & PROTECT 

SPRAY

C2 CONCENTRAT CLEANER
Zdjęcie przedstawia umytą powierzchnię (prawa strona) oraz jej 

stan przed zastosowaniem preparatu C2 CONCENTRATE CLEANER 

(lewa strona).

C2 Concentrate 

Cleaner to skoncen-

trowany preparat 

do czyszczenie 

laminatu z uporczy-

wych zabrudzeń. C2 

Concentrate cle-

aner to bardzo silny, 

biodegradowalny, 

rozpuszczalny w wodzie koncentrat przeznaczony do łatwego i 

skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni:

 laminatu.

 powierzchni lakierowanych.

 aluminium (maszty, okucia).

 PCV (pontonów).

 gumy (odbijacze, listwy odbojowe, uszczelki)

 tekstyliów (tenty, pokrowce, plandeki).

Nowoczesna formuła C2 Concentrate Cleaner połączona z możli-

wość rozcieńczenia produktu w zależności od stopnia zanieczysz-

czenia powoduje, że idealnie sprawdza się przy usuwaniu:

 tłuszczy.

 olei (również hydraulicznych).

 sadzy.

 przebarwień i zacieków spowodowanych opadami deszczu.

 innych trudnych do usunięcia zabrudzeń.
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JAK PRZYWRÓCIĆ PIĘKNY WYGLĄD TAPICERKI?

KROK PO KROKU 
CZYSZCZENIE TAPICERKI za pomocą preparatu C2

Tapicerka na naszym jachcie z czasem może wyglądać jak ta na 

poniższym zdjęciu. Łatwo i szybko można przywrócić jej piękny wy-

gląd. Preparat C2 CONCENTRATE CLEANER  może być stosowany 

na wszystkie rodzaje materiałów używanych w szkutnictwie. Sku-

tecznie wyczyści tenty, daszki czy wykładziny, nie pozostawiając 

przebarwień na ich powierzchni. Preparat Sea-Line C2 Concentra-

te Cleaner jest również bezpiecznym preparatem polecanym do 

czyszczenia laminatu oraz powierzchni lakierowanych.

KROK 1 - przygotuj preparat Sea-Line C2 Concentrate Cleaner
Sea-Line® C4 CON-

CENTRATE CLEANER 

rozcieńcz z wodą w 

stosunku:

 1:5 silne zabru-

dzenia.

 1:10 średnie za-

brudzenia.

KROK 2 - czyszczenie tapicerki
Przed rozpoczęciem 

pracy oczyść po-

wierzchnię z luźnych 

zanieczyszczeń (np. 

piasek). Przy pomo-

cy delikatnej gębki 

nałóż przygotowany 

płyn na tapicerkę.

Czyszczenie tapicerki miękką szczoteczką
Czyszczenie tapicer-

ki z bardzo mocnych 

zabrudzeń możemy 

wykonać również 

przy pomocy mięk-

kiej szczoteczki.

KROK 3 - płukanie
Pozostałości prepa-

ratu obficie spłucz 

wodą. Nie pozwól, 

aby zabrudzenia 

wyschły na czysz-

czonej powierzchni.

KROK 4 - Efekt

W razie konieczności powtarzamy czynność.

C2 CONCENTRAT CLEANER nie usuwa pleśni.

C2 CONCENTRAT CLEANER
C2 Concentrate Cleaner to preparat do czyszczenia uporczywych 

zabrudzeń. C2 Concentrate Cleaner to bardzo silny, biodegrado-

walny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat przeznaczony do łatwe-

go i skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni:

 laminatu

 powierzchni lakierowanych

 aluminium (maszty, okucia)

 PCV (pontonów)

 gumy (odbijacze, listwy odbojowe, uszczelki)

 tekstyliów (tenty, pokrowce, plandeki)

Nowoczesna formuła C2 Concentrate Cleaner połączona z możli-

wość rozcieńczenia produktu w zależności od stopnia zanieczysz-

czenia powoduje, że idealnie sprawdza się przy usuwaniu:

 tłuszczy

 olei (również hydraulicznych).

 sadzy

 przebarwień i zacieków spowodowanych opadami deszczu

 innych trudnych do usunięcia zabrudzeń

www.sea-line.eu

Sea-Line® 
- High Quality Yachting Paints and Fillers

pasja i profesjonalizm
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Piloci myśliwców od zawsze stanowili elitarny odłam sił zbrojnych. 

Słysząc rozdzierający niebo dźwięk przelatującego Miga czy F16 za-

wsze zadzierałem do góry głowę myśląc o tym jakie musi być to nie-

samowite uczucie latać takim samolotem. Na tym fakcie kończyły się 

moje kontakty z siłami powietrznymi aż do momentu, gdy pewnego 

dnia zadzwonił telefon. I wszystko się zaczęło. Od tego momentu 

przez moje ręce przeszły dziesiątki hełmów pilotów bojowych i akro-

bacyjnych Polskich Sił Powietrznych. Dziś chciałbym pokazać Wam 

jak powstaje grafika na jednym z hełmów dla pilota MIG29. 

1. Prace rozpoczynają się od stworzenia grafiki, która następnie 

musi być zaakceptowana przez pilota. Na podstawie ogólnych 

wytycznych tworzę wizualizację. Gdy po ewentualnych korek-

tach projekt zostaje zaakceptowany możemy przejść do kolej-

nego etapu, którym jest oczywiście fizyczne przygotowanie 

hełmu do malowania. Tu technologia niewiele odbiega od tej 

stosowanej w lakiernictwie konwencjonalnym. 

2. Gdy kask jest już pomalowany czarną bazą zabieram się za ma-

skowanie. Wcześniej przygotowany i wycięty na ploterze wzór 

przenoszę przy użyciu foli transportowych na powierzchnię 

hełmu. Bardzo ważne jest by folia została naklejona starannie 

ponieważ jej zadaniem jest zabezpieczenie koloru czarnego 

przed zamalowaniem kolejnymi kolorami. 

3. Tak wymaskowany hełm maluję kolorem białym, który będzie 

stanowił część grafiki jak również będzie kolorem bazowym dla 

kolejnych warstw. 

MIG 29
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4. Tym razem używając już właściwego mi narzędzia jakim jest 

aerograf nakładem ultra cienki warstwy kolorów, wypełniając 

stopniowo kolejne elementy projektu.

5. Każdy z wymalowanych fragmentów musi być zamaskowany 

taśmą papierową tak by uchronić go przed zapyleniem innym 

z kolorów. Standardowo taśmy pochodzą z rodziny 3M, nóż 

zaś którym wycinam detale to produkt japoński firmy OLFA. 

Odpowiednie połączenie produktów i narzędzi daje gwarancję 

najwyższej jakości finalnego projektu. 

6. Gdy kolorowa część grafiki jest już ukończona czas zabrać się 

za tło obejmujące pozostałą cześć hełmu. W tym przypadku 

będzie to imitacja blachy naszpikowanej licznymi nitami i śru-

bami. 

7. Tu znów pomocne są taśmy liniowe 3M oraz szablony pozwa-

lające osiągnąć bardzo czysty i wyraźny efekt malowanych 

detali. Najważniejsza jest precyzja i dbałość o szczegóły. Każdy 

projekt musi być dopieszczony a pozostawianie jakichkolwiek 

niedociągnięć nie wchodzi w grę. 

8. Tak przygotowana grafika zostaje pokryta dwukrotnie lakierem 

nawierzchniowym firmy Standox. Po pierwszym lakierowaniu 

matujemy powierzchnię jednocześnie wyrównując różnice wy-

sokości powstałe podczas nanoszenia grafiki. Kolejne warstwy 

lakieru nanoszone są już na idealnie gładką bryłę hełmu. W tym 

przypadku użyłem lakieru o półmatowym efekcie. 

Piotr Parczewski
www.aerograf.com.pl, www.kursaerografu.pl

www.aerograf.com.pl, www.kursaerografu.pl
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- Zaczęło się od klasycznego dylematu, przed którym staje każdy, 

kto chciałby użytkować historyczny pojazd, nie tylko militarny: 

oryginał, czy użytkowa replika? – zaczyna opowieść Rafał Domagała 

reprezentujący zrzeszającą pasjonatów historii wojskowej z Wielko-

polski, Grupę Operacyjną Maxxim. Od przeszło 6 lat jest właścicielem 

pełnowymiarowej, a przede wszystkim, dostosowanej do tzw. cięż-

kich zastosowań imitacji słynnego, produkowanego w latach 1942-

1945 amerykańskiego samochodu terenowego Jeep Willys MB.

Idea stworzenia alternatywy dla osiągających bardzo wygórowane 

ceny oryginalnych maszyn tego typu narodziła się w chwili, gdy w 

polskim środowisku rekonstrukcyjnym coraz powszechniejsze sta-

wało się wykorzystanie podczas pokazów dynamicznych, a przede 

wszystkim widowisk historycznych i produkcji filmowych, oryginal-

nego sprzętu z czasów II wojny światowej. – Obserwowałem jak 

koledzy-właściciele pieczołowicie wyremontowanych wozów z lat 

czterdziestych albo w ostatniej chwili wycofywali się z projektów 

w obawie przed uszkodzeniem swych samochodów, albo ponosili 

duże straty, gdy auta psuły się na przykład podczas inscenizacji. 

Sam planowałem wówczas kupić Willysa, ale takiego, by zamiast 

cieszyć oko w garażu, mógłby w pełnej krasie prezentować się sze-

rokiemu gronu odbiorców – informuje nasz rozmówca. 

Niespodziewanie jeden z zaprzyjaźnionych mechaników samocho-

dowych zaproponował stworzenie auta, które wyglądać miało iden-

tycznie jak wojenny pierwowzór, ale równocześnie zachować pełnię 

walorów użytkowych współczesnej terenówki. – Jako punkt wyjścia 

wykorzystane zostało podwozie oraz jednostka napędowa produ-

kowanego od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia samochodu 

Suzuki Samurai. Przeważyły opinie o jego dużej wytrzymałości oraz 

relatywnie prosta konstrukcja, dająca bez większych kłopotów 

zaadoptować się do potrzeb wozu z czasów walk z III Rzeszą. Nie 

bez znaczenia był także fakt dość częstego wykorzystywania tego 

modelu jako bazy dla wozów off-roadowych. Wszak Jeep miał 

sprawnie poruszać się w trudnym terenie – mówi Rafał Domagała. 

Willys do zadań specjalnych dr Łukasz Gładysiak

Obok akcji odbudowy oryginalnych, zabytkowych pojazdów wojskowych w Polsce od kilku lat dynamicznie 
rozwija się tworzenie ich pełnowymiarowych replik. W jakim celu? Przede wszystkim po to, by korzystając na 
przykład z samochodów czasów II wojny światowej nie niszczyć pamiątek przeszłości, a równocześnie móc 
przypominać o nich podczas widowisk historycznych czy produkcji filmowych. Jedną z takich maszyn – makietę 
słynnego Willysa MB – od kilku lat w różnych częściach naszego kraju regularnie oglądać można „w boju”.

Replika Willysa MB z Wielkopolski podczas III Komorowskiej Biesiady Historycznej, lipiec 2015 r. Samochód był jedną z największych atrakcji tego pikniku 
historyczno-edukacyjnego (Foto: Łukasz Dyczkowski/Fotogeniczny.pl).

pasja i profesjonalizm

Użytkowana przez wielkopolską 
Grupę Operacyjną Maxxim replika 
Willysa MB w pełnej krasie. Pojazd 
powstał w oparciu o podwozie 
terenowego Suzuki Samurai 1000 
(Foto: Łukasz Gładysiak).

Pod maską wielkopolskiego Willysa 
MB drzemie… silnik Suzuki Samurai 
1000. Jednostka ta jest zdecydo-
wanie bardziej ekonomiczna niż ory-
ginalny odpowiednik (Foto: Łukasz 
Gładysiak).
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Japońska terenówka pozbawiona została nadwozia, w którego miej-

sce zamontowano charakterystyczną dla Willysów MB oraz Fordów 

GPA, lekką karoserię. Również ona wykonana została od podstaw, 

rzecz jasna w oparciu o oryginalną dokumentację techniczną oraz 

egzemplarze muzealne i zachowane w prywatnych kolekcjach. Re-

plika zachowała pierwotną jednostkę napędową, silnik o pojemności 

1000 ccm i mocy 45 KM (oryginalny, z czasów wojny miał moc o 15 

KM większą – przyp. aut.). – Choć wydaje się ona niewielka, auto 

bez problemu przemieszcza się poza ubitymi szlakami. Jest także 

odpowiednio zrywne, na trasie osiąga prędkość do 100 km/h, co 

przy otwartym nadwoziu i tak okazuje się uciążliwe dla kierowcy 

i pasażerów. Nierzadko służy jako lekki holownik, czy, po złożeniu 

oparcia tylnej kanapy, niewielki pick-up, którym wozimy dosłownie 

wszystko. Nie bez znaczenia ma także spalanie, wynoszące w grani-

cach 7,5 l/100 km. Przypomnę tylko, że Jeepy z lat czterdziestych, 

wyposażone z jednostkę napędową pojemności 2200 ccm zużywa-

ły dwukrotnie więcej paliwa – wylicza właściciel repliki. Dodaje, że 

zaletą, która była niejako efektem ubocznym prac okazała się moż-

liwość rejestracji auta na zasadach odpowiadających nie pojazdom 

zabytkowym, lecz współczesnym samochodom osobowym. – W 

ten sposób latem mogę wraz z rodziną użytkować je poza szeroko 

pojętymi działaniami rekonstrukcyjnymi. Wszystkim nam sprawia 

to dużo frajdy. Poza tym samochodem potrafi jeździć każdy, kto 

posiada prawo jazdy kategorii B – dodaje Rafał Domagała.

Budowa repliki trwała mniej więcej pół roku; jej koszt sięgnął 30 tys. 

zł. Choć nie jest to kwota niska, za oryginalnego Willysa MB w czasie 

gdy wyjeżdżała z warsztatu trzeba było zapłacić ponad 60 tys. zł; 

dziś pojazdy te, w stanie użytkowym, na giełdach osiągają wartość 

nawet o połowę wyższą. - Zdaję sobie sprawę, że dla kolekcjoner-

skich radykałów moje auto może uchodzić za „świętokradztwo”. W 

przeciwieństwie do nich nie obawiam się jednak go używać, a i kosz-

ty ewentualnych napraw aż tak bardzo nie rujnują mego portfela. 

To auto sprawdzone w toku wynoszących nieraz kilkaset kilometrów 

przejazdów i generalnie niezawodne – kończy nasz rozmówca.

Warto dodać, że opisywany w artykule Jeep kilkakrotnie gościł także 

w naszym regionie. W ubiegłym roku, reprezentujący charaktery-

styczne, bo związane z 1. Armią Wojska Polskiego barwy samochód 

można było obejrzeć między innymi podczas lipcowej III Komorow-

skiej Biesiady Historycznej zorganizowanej w oddalonej ok. 50 km 

na wschód od Koszalina miejscowości Komorowo oraz podczas 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Polanowie. Jak 

zdradza właściciel, pojawi się na Pomorzu Środkowym także w de 

facto już rozpoczętym sezonie rekonstrukcyjnym.

Choć siadając w fotelu kierowcy opisywanej repliki nie ma wątpliwości, 
że nie jest to auto oryginalne, właściciel wskazuje jej ewidentną zaletę: 
samochodem może bez kłopotu jeździć każdy, kto posiada prawo jazdy 
kategorii B (Foto: Łukasz Gładysiak).

Opisywany pojazd w otoczeniu rekonstruktorów w mundurach 1. Armii 
Wojska Polskiego. Obchody Narodowego Święta Niedpoległości w Polano-
wie, listopad 2015 r. (Foto: Łukasz Gładysiak).

W przeciwieństwie do oryginalnych egzemplarzy z lat 1942-1945, wielko-
polska replika Jeepa może być śmiało wykorzystywana do przewożenia 
każdego rodzaju ładunku (Foto: Łukasz Gładysiak)

Maska wielkopolskiej repliki Willysa MB ze złożoną przednią szybą. Kon-
struując pojazd starano się jak najwierniej odwzorować detale oryginału 
(Foto: Łukasz Gładysiak).

Replice Willysa MB z Wielkopolski często towarzyszą pasjonaci w histo-
rycznych mundurach. To dodaje pojazdowi ewidentnego uroku (Foto: 
Radosław Horanin).
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BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI
Brandingiem nazywane są zatem komplek-

sowe działania zmierzające do zbudowania 

wizerunku danej marki – zawierają się tu 

wszystkie elementy komunikacji z rynkiem. 

Bywa nazywany też budowaniem świado-

mości marki co bardzo dobrze oddaje isto-

tę brandingu. Nie wystarczy bowiem przy-

pisać logo i nazwę do produktu, usługi czy 

firmy aby można było mówić o przeprowa-

dzeniu procesu brandingu. Wspomniane 

budowanie świadomości marki jest tu 

określeniem kluczowym. Branding zakłada 

wykreowanie oraz utrwalenie w świadomo-

ści klientów pozytywnego wizerunku kon-

kretnej marki poprzez różnorodne sposoby 

komunikacji. Niejednokrotnie mówi się, że 

„marka jest obietnicą złożoną klientowi” 

– to marka właśnie (jeśli jest konsekwentnie 

i w przemyślany sposób budowana) ”mówi” 

klientowi czego może się spodziewać de-

cydując się na konkretny produkt, usługę 

czy też współpracę z daną firmą. Pod 

pojęciem marki kryje się też zestaw cech 

odróżniających nas od konkurencji. Budu-

jąc markę warto zadać sobie np. pytania: 

czy dany produkt lub usługa czy też firma 

ma być postrzegany jako innowacyjny w 

swojej branży czy może jako doświadczo-

ny, tradycyjny? A może chcemy stawiać na 

wiarygodność? Czy chcemy zaakcentować 

to, że produkt czy też usługa znajduje 

się w sektorze premium (gdzie za wysoką 

ceną powinna iść też dobra jakość) czy 

może stawiamy na zaakcentowanie przede 

wszystkim relacji niskiej ceny w stosunku 

do jakości? Odpowiedzi na powyższe i kilka 

innych pytań powinniśmy sobie udzielić ze 

świadomością tego do kogo kierujemy nasz 

produkt czy usługę a więc ze świadomością 

naszej grupy docelowej – trudno mówić o 

budowaniu marki i brandingu jeśli chcemy 

oferować wszystko dla wszystkich.

SYGNAŁY I STRATEGIA MARKI
Sama marka produktu usługi lub firmy 

to nic innego jak wszystko to co klienci 

kojarzą z danym produktem, usługą lub 

firmą. To jaką produkt usługa lub firma 

mają markę jest ściśle związane z tym jaką 

mają reputację – jak wyżej wspomniane są 

postrzegane przez konsumentów. Z marką 

wiąże się pojęcie sygnałów marki – tym 

Branding czyli budowanie świadomości marki 
wśród klientów

Brand to nic innego jak marka produktu, usługi lub firmy. Czym zatem jest branding? Branding 
to działania w efekcie których firma, produkt lub usługa zyskują daną markę. Dzięki tym dzia-
łaniom klienci oraz potencjalni klienci kojarzą daną firmę, produkt lub usługę z cechami ale też 
wartościami, które są charakterystyczne tylko dla danej firmy, produktu lub usługi. W kontekście 
komunikacyjnym to właśnie marka między innymi jest tym co pozwala zbudować przewagę kon-
kurencyjną w dłuższej perspektywie czasu.
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mianem określa się wszystkie działania jakie 

podejmuje dana firma aby produkt usługa 

lub firma wyróżniały się na tle innych i to 

wyróżniały się z pozytywnym skojarzeniem. 

Wśród sygnałów marki znajdziemy zatem 

zarówno samo logo jak i projekty opako-

wań produktu, gadżety promocyjne, dzia-

łania marketingowe różnego rodzaju – od 

akcji promocyjnych po akcje charytatywne 

czy społeczne organizowane lub wspierane 

przez markę. Proces czy też działania kry-

jące się pod pojęciem brandingu mają na 

celu stworzenie i zrealizowanie planu, który 

określi jak będziemy stosować wybrane 

sygnały marki, aby odbiorcy myśleli i mówili 

o produktach, usługach lub przedsięwzię-

ciach kryjących się pod daną marką  w 

określony – oczekiwany przez nas sposób.

Budując strategię marki musimy mieć 

świadomość tego w jaki sposób, co, gdzie, 

kiedy i komu mamy zamiar zakomunikować 

i dostarczyć informacje związane z marką. 

Również to gdzie mamy zamiar się promo-

wać jest elementem strategii marki. Kanały 

dystrybucji informacji dotyczących marki 

powinny być gruntownie przemyślane – tak 

aby wybrać te, które będą potencjalnie naj-

bardziej efektywne.

Spójna komunikacja i strategiczne po-

dejście do budowania marki prowadzić 

powinno do wzrostu wartości i znaczenia 

marki. Duża wartość marki (nie w ujęciu 

finansowym ale w kontekście dużego zna-

czenia dla klienta) oznacza wartość dodaną 

wchodzącą w skład elementów produktu, 

usługi czy firmy co w konsekwencji może 

być źródłem przewagi konkurencyjnej nad 

innymi podobnymi produktami czy usługa-

mi.  Najbardziej oczywistym przykładem 

dużej wartości marki jest Coca Cola, która 

w porównaniu z innymi napojami typu cola 

dzięki zbudowaniu silnej wartości marki, 

może żądać więcej za produkt o zbliżonych 

właściwościach do innych.

Wartość marki często jest pochodną tego 

jak klienci postrzegają dany produkt, usłu-

gę lub firmę  w kontekście jakości ale może 

to być również kwestia pewnego rodzaju 

emocjonalnego przywiązania. Przykładem 

strategii budowania marki w oparciu o 

emocjonalne przywiązanie mogą być firmy 

promujące swoje produkty czy też usługi 

wykorzystując do tego znane twarze – np. 

sportowców czy muzyków. Podstawą takiej 

strategii budowania marki jest założenie, 

że przy powiązaniu danej postaci z marką, 

klienci będą niejako przekładać swoje emo-

cjonalne przywiązanie od danej osoby na 

przywiązanie do danej marki promowanej 

przez tę osobę.

ZDEFINIOWAĆ MARKĘ
Warto sobie uświadomić że rzetelne zde-

finiowanie marki jest jak podróż w stronę 

biznesowego samopoznania. Może to być 

trudne i czasochłonne ale aby osiągnąć 

przewagę konkurencyjna warto to zrobić. 

Aby właściwie zdefiniować markę, jaką chce-
my budować dla naszego produktu, usługi 
czy firmy warto sobie odpowiedzieć na kilka 
pytań – przykładowo:

 Jaka jest misja firmy?

 Jakie są zalety i cechy produktów lub 

usług?

 Co dotychczasowi klienci myślą o fir-

mie? W tym miejscu należy podkreślić 

dużą wartość badań – chociażby w 

postaci zbierania odpowiedzi klientów 

na kilka pytań w formie krótkiej ankiety. 

Istotne jest aby nie popełnić błędu po-

legającego na tym, że opieramy się na 

naszym wewnętrznym przekonaniu, że 

wiemy jak klienci postrzegają naszą fir-

mę – dopóki ich nie zapytamy, w istocie 

nie wiemy) 

 Jak jest postrzegany dany produkt, 

usługa lub firma?

 Z jakimi cechami chcielibyśmy aby koja-

rzono nasz produkt, usługę, firmę?

Oczywiście lista pytań jest otwarta i im do-

kładniej przeanalizujemy wszystkie aspekty 

związane z budową marki tym lepiej.

REBRANDING
Specyficzną sytuacją brandingu jest re-

branding – są to wszelkie działania związane 

z budową marki i strategii marki dla produk-

tu, usługi lub firmy która już jakaś markę 

posiada. Zazwyczaj mamy tu „odświeżenie” 

wizerunku (często zmiana logotypu ale 

równie dobrze może to być przyjęcie nowej 

strategii komunikacji lub działania zmie-

rzające do zmiany postrzegania danego 

produktu, usługi czy firmy przez klientów 

– przykładowo jakiś czas temu marka Lidl w 

Polsce promowała swoje sklepy hasłem „Lidl 

jest tani”, w wyniku przyjęcia innej strategii 

promocyjnej podjęto decyzję o zmianie ha-

sła na  „Lidl ceni jakość” a następnie na „Lidl 

mądry wybór”  - wyraźnie widać, że każde z 

tych haseł akcentowało zupełnie inne war-

tości które miały być kojarzone z marką.

Wśród sytuacji kiedy najczęściej dochodzi do 
podjęcia decyzji o rebrandingu wymienia się 
między innymi: 

 konkurowanie ceną staje się niewystar-

czające – okazuje się też że w dłuższej 

perspektywie czasowej, budowanie 

unikalnej i wyrazistej marki jest dużo 

bardziej opłacalne niż kosztowne wojny 

cenowe. 

 rozszerzanie zasięgu produktu, usługi 

lub firmy na nowe rynki i nowe grupy 

klientów 

 dochodzi do sytuacji, w której firma 

ma tak wielu naśladowców w branży że 

traci wyrazistość marki

 pojawiają się problemy z reputacją 

marki – np. w wyniku jakiejś sytuacji 

kryzysowej firma traci zaufanie do-

tychczasowych klientów (konieczne 

jest tzw. „nowe otwarcie”)

Rebranding często obejmuje takie elemen-

ty budowy strategii marki jak np. zmiana 

nazwy produktu, usługi lub firmy, nowe 

logo, zmiany w komunikacji wizualnej firmy, 

podkreślenie innych wartości niż dotych-

czasowe. 

Bez względu jednak na to na jakie z ele-

mentów się zdecydujemy istotne jest to 

aby wszelkie zmiany nie były podejmowane 

w sposób emocjonalny. Zarówno budowa-

nie nowej marki jak i rebranding musza być 

przede wszystkim gruntownie przemyślane 

i przygotowane – dobra strategia w tym 

przypadku do podstawa.

Małgorzata Łukaszewicz 

Anti-corrosion i Anti-corrosion fibre

Dodatkowa ochrona przed korozją
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DAM PRACĘ

Kontakt: Marcin
email: rekrutacja@beststaf-
fltd.co.uk
tel.: 00447703605130
Agencja pracy Best Staff 
poszukuje lakierników 
samochodowych i blacharzy 
do pracy w Anglii. Rożne 
lokalizacje. Zarobki L9-14 na 
godzinę.

Kontakt: Custom cars
email: tonjo321@gmail.com
tel.: 07481164176
Praca dla pomocnika Lakier-
nika samochodowego w re-
gionie B185JU Birmingham. 
Przygotowywanie aut do 
lakierowania, szpachlowanie, 
oklejanie polerowanie, itp... 
Bez nałogów (ALKOHOL) 
Angielski komunikatywny lub 
Niemiecki. Doświadczenie 
w zawodzie, samodzielny 
I sprytny. Od skończonego 
auta I po odbiorze auta placi-
my odrazu po L150. Zarobki 
tygodniowe od L150 - L 450. 
Jeżeli szukasz tego typu 
pracę to zadzwoń do nas. 
Rozmawiamy po Polsku, An-
gielsku i po niemiecku. Nasz 
numer Telefonu :0748116417

Kontakt: Paweł
email: auto-jagielska@wp.pl
tel.: 666 282 333
Zakład blacharsko-lakierniczy 
mieszczący się w Warszawie, 
Ursynów /k. Lasu Kabackiego 
poszukuje samodzielnego 
lakiernika samochodowego. 
Ciągłość pracy!

Kontakt: Kbti Poland
email: rekrutacja@kbti.pl
tel.: 790662292
Poszukujemy lakierników i 
blacharzy do aut osobowych. 
Stawka 10,26 e netto, zapew-
nione mieszkanie w Holandii i 
transport do pracy.

Kontakt: Luxury Cars
email: sawasz79@interia.pl
tel.: +48729535675
Lakiernik z doświadczeniem 
podejmie pracę na terenie 
UE ClassicCars SmartRepair 
Lakierowanie H2O samo-
dzielny dokładny J.English.

Kontakt: R G Viborg Auto
email: Ryszardguma@wp.pl
tel.: 0045 81945901
Praca od zaraz dla lakiernika 
w Danii, zakwaterowanie 

Kontakt: witek
email: witekj91@gmail.com
tel.: 0048 782 629 193 lub 
0049 170 758 66 10
Poszukuje chłopaka na przy-
gotówkę czyli szpachlowanie 
podkładowanie i przygotowa-
nie elementu do lakierowania

Kontakt: Dynamic Personal 
Service
email: agnieszka.winiarczy-
k@dynamic-ps.de
tel.: 015755299301
Wir suchen Fahrzeug 
Lackierer/Vorbereiter für 
unsere Kunden in Deutsch-
land. 35Std die Woche/ 
monatlich 1600netto plus 
Unterkunft gratis!

Kontakt: Paintshopogpleje
email: lukas277@op.pl
tel.: 004552612211
12 lakierników do przygoto-
wania, lakierowania  samo-
chodów w Danii. Min. 1rok 
doświadczenia, 120DKK-
160DKK na godzinę, +12,5% 
feriepenge, +4%SH, CV na 
email

Kontakt: EST YACHT SE-
RVICE
email: eys28@poczta.fm
tel.: 509 697 352
WITAM! Jesteśmy firmą po-
szukującą osób na stanowi-
sko lakiernik oraz laminiarz. 
Praca na terenie Niemiec.

Kontakt: witek
email: witekj91@gmail.com
tel.: 0049 0171 3871091
Poszukuje 2 chłopaków do 
sprzątania samochodów w 
salonie Mercedesa praca 
pełny legal w Niemczech 
na terenie Bawarii okolice 
Regensburga

Kontakt: Autolackiererei.
email: autolack.star@hot-
mail.de
tel.: +49 1717838733
Zatrudnię Lakiernika Samo-
chodowego lub Lakiernika-
Pomocnika od zaraz, dobre 
warunki pracy i mieszkanie. 
Niemcy Bad Kissingen. Język 
niemiecki niekoniecznie.

Kontakt: Soniu
email: Sonius3@wp.pl
tel.: 0032487950825
Pilnie poszukuję osobę 
znającej się na polerce plus 
montaż demontaż 10€ na 
rękę plus zakwaterowanie. 
Praca w Belgii od zaraz. 
Tylko poważne oferty.

Kontakt: Bombardier Trans-
portation sp. z o.o.
email: rekrutacja.wrocla-
w@pl.transport.bombar-
dier.com
Praca na stanowisku 
LAKIERNIK w Bombardier 
Transportation sp. z o.o. we 
Wrocławiu.

Kontakt: Marcin
email: rekrutacja@beststaf-
fltd.co.uk
tel.: 00487703605130
Agencja Pracy BestStaff 
poszukuje lakierników samo-
chodowych do pracy w Anglii. 
Rozne lokalizacje. Wysokie 
zarobki. Pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania.

Kontakt: Marketing
email: marketing@euro-kon-
takt.eu
tel.: Eurokontakt(nr lic. 1109) 
poszukuje do pracy za grani-
cą lakierni
Eurokontakt (nr lic. 1109) po-
szukuje do pracy za granicą 
lakierników Miejsce pracy: 
Niemcy Opis stanowiska: 
Szlifowanie, szpachlowanie, 
czyszczenie i

Kontakt: Autolackiererei
email: autolack.star@hot-
mail.de
tel.: 0049 9736757181
zatrudnie Lakiernika samo-
chodowego,Kraj Niemcy, 

Mieszkanie.CV na adres 
mailowy. Bez posrednika,do-
bre warunki.

Kontakt: KS Service Sp. z o. 
o. nr 2894
email: zagranica@ksservi-
ce.pl
Blacharz - praca w Belgii. 
Szukamy pracowników ze 
znajomością technologii 
SMART oraz języka angiel-
skiego.
Umowa o pracę. Atrakcyjne 
zarobki.

Kontakt: cyryl5@vp.pl
Poszukuje lakiernika 
samochodowego/pomocnika 
z doświadczeniem. Obrzeża 
Kopenhagi z zakwaterowa-
niem. CV proszę przełać na 
adres e-mail cyryl5@vp.pl

Kontakt: AFK Automobile
email: afkautomobile@a-
ol.com
tel.: 040/72542011
Poszukujemy samodzielnego 
lakiernika i blacharza samo-
chodowego z doświadcze-
niem do pracy w Hamburgu

Kontakt: Michał
email: michal654@ont.eu
tel.: 601 897 648
Poszukuje!  samodzielnych 
lakierników, pomocników la-
kiernika, osoby do przyucze-
nia stała praca zabytkowe 
samochody. Dobre zarobki. 
Okolice Łodzi.

Kontakt: Dracon ApS
email: job@dracon.dk
tel.: +48 734 404 141
Dla naszego duńskiego klien-
ta poszukujemy lakierników 
samochodowych. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
Duński kontrakt, możliwość 
pracy na stałe. 

Kontakt: EPSN Workfoirce 
Poland
email: i.modzelewska@epsn-
workforce.com
tel.: 733384427
EPSN Workforce Poland po-
szukuje dla klienta w Holandii 
blacharzy samochodowych. 
Kontrakt, pracodawca zapew-
nia zakwaterowanie, stawka 
godzinowa 10 e/ne.

Kontakt: Jogger
email: strugar@t-online.de
tel.: 01712154760
Niemcy. Dozy Sewis Blachar-
sko-Lakierniczy.
Poszukujemy pracownikow 
na stanowisko Blacharz, 
Lakiernik,Finish.
Wymagana praktyka zawo-
dowa.

Kontakt: Human Resources 
International Polska
email: biuro@hri.pl
tel.: 22 621 32 10
Lakiernik legalnie do Nie-
miec. Wym. doświadczenie, 
j.niem. niepotrzebny Atrakcyj-
ne zarobki, zakwaterowanie. 

Kontakt: Automotive Master
email: biuro.automotive.ma-
ster@gmail.com
tel.: 691 84 84 55
Szukamy lakiernika samo-
chodowego z doświadcze-

niem. Wysokie zarobki- w 
zależności od doświadczenia 
20-30 zł netto na godzinę. 
Złotoryja w. Dolnośląskie

Kontakt: KbtiPoland
email: rekrutacja@kbti.pl
tel.: 790662292
Agencja Zatrudnienia Kbti 
Poland poszukuje lakierników 
oraz pomocników lakiernika 
do pracy na terenie Holandii. 
Stawka 10,20 netto/h.

Kontakt: TEMPHORY
email: awalczynska@tem-
phory.com
tel.: +31 612248752
Poszukujemy lakierników 
przemysłowych z min.5 
letnim doświadczeniem do 
pracy w Holandii. Proszę o 
wysłanie swojego Cv, awal-
czynska@temphory.com

Kontakt: Maintec
email: gdansk@maintec.net
tel.: 48 58 300 40 23
Poszukujemy blacharzy i la-
kierników do pracy na terenie 
Belgii. Praca na warunkach 
Belgijskich. Atrakcyjne wyna-
grodzenie.
Certyfikat KRAZ nr 275

Kontakt: Adelina Fialkowski-
Versteeg
email: adelinka@twenteper-
soneelsdiensten.nl
tel.: 0031652333017
Pilnie poszukuje dla klienta 
Lakiernika Przemyslowego/
Samochodowego praca w 
Holandii, ważne znajomość 
języka angielskiego lub 
niemieckiego.

Kontakt: Marcin
email: rekrutacja@beststaf-
fltd.co.uk
tel.: 07703605130
Firma BestStaff poszukuje 
lakierników samochodowych/
blacharzy do pracy w Anglii. 
Rożne lokalizacje.

Kontakt: Paulina
email: cv@interexpert.pl
tel.: 789 017 881
Poszukiwany śrutownik do 
pracy w okolicach Wrocławia 
2800 zł brutto Możliwość dofi-
nansowania do kwaterunku

Kontakt: Paulina
email: cv@interexpert.pl
tel.: 789 017 881
Poszukujemy lakierników 
sam. do pracy w Niemczech i 
Holandii (z komunikatywnym 
językiem obcym). 450 Euro 
tyg. netto + opłacone zakwa-
terowanie.

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 własna 
firma 2000 euro netto na 
miesiąc! Mariusz

Kontakt: Ks Service sp. z o.o.
zagranica@ksservice.pl
Blacharz - Belgia, Wymagany 
j. angielski i znajomość smart 
repair, Miejsce pracy: Belgia 
warsztat samochodowy 
Agencja zatrudnienia nr 2894

Kontakt: Alucrom Sp. z o.o.
email: katarzyna.szczeblow-
ska@midroc.pl
Poszukujemy Lidera Malarz - 
Piaskarz do pracy w Szwecji 
Wyjazd w tygodniu 13. 

Kontakt: TEMPHORY
email: awalczynska@tem-
phory.com
tel.: +31 612248752
Poszukujemy lakiernika 
przemysłowego do pracy w 
Holandii. Zakwaterowanie-
+ubezp+contract+transport. 
Proszę wysyłać swoje CV na 
adres mailowy.

Kontakt: Fraunholz Personal 
service GmbH
email: m.tobis@fraunholz-
personalservice.de
tel.: 004937530355313
Poszukiwamy od zaraz la-
kiernik przemysłowy. Praca w 
Niemczech blisko Zgorzelca. 
Dobra oferta.

Kontakt: Balon
email: Caladin@o2.pl
Szukam pracy pomoc-
nik lakiernika ,blacharza  
doświadczenie malowanie 
przemysłowe konstrukcji 

Kontakt: Gloss Lakiernie
email: lakiernia@poczta.pl
tel.: 512820444
PILNIE poszukujemy lakierni-
ków meblowych z doświad-
czeniem do pracy w lakierni 
meblowej w Warszawie.
Praca” od zaraz” na Biela-
nach.

Kontakt: misio 123
email: arkadiusz81.19@wp.pl
tel.: 004915214608851
Poszukuje dobrego blacharza 
samochodowego praca w 
Hamburgu od zaraz proszę 
dzwonić 004915214608851
 
Kontakt: delta aktiv GmbH 
Personaldienstleistungen
email: recruiting@delta-ak-
tiv.de
tel.: 0049 37530348416
Poszukujemy lakierników 
samochodowych ze znajomo-
ścią j.niemieckiego. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie, bonusy..

SZUKAM PRACY

Kontakt: Karol
email: karol5221@o2.pl
tel.: +4915787599711
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy. Obecnie 
pracuję i mieszkam w Niem-
czech (Dortmund).Posiadam 
wieloletnie doświadczenie w 
zawodzie.

Kontakt: Technology Aqua 
World
email: viper79@o2.pl
tel.: +48729547642 
Lakiernik z doświadczeniem 
podejmie pracę na terenie 
UE Classic Cars Smart 
Repair Lakierowanie H2O sa-
modzielny dokładny J.English 

Kontakt: Luxury Cars
email: sawasz79@interia.pl
tel.: +48729535675
Lakiernik z doświadcze-
niem podejmie pracę na 

OGŁOSZENIA
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terenie UE Classic Cars 
Smart Repair Lakierowanie 
H2O samodzielny dokładny 
J.English.

Kontakt: Bartek
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48 692 362 509
lakiernik sam. duże doświad-
czenie ,b.dobra organizacja 
pracy podejmie pracę na 
terenie EU (oprócz samocho-
dów ciężarowych).

Kontakt: Karol Budniak
email: karolbudniak@o2.pl
tel.: 508 658 716
lakiernik samochodowy, prze-
mysłowy, meblowy podejmie 
pracę za granicą. lat 34. 

Kontakt: dragi95@o2.pl
email: dragi95@o2.pl
tel.: 536589793
Szukam pracy jako lakiernik 
jestem świeżym czeladnikiem 
chętnym do pracy w Anglii, 
Holandii, Norwegii, komuni-
kacyjny język angielski

Kontakt: lakiernik szuka 
pracy
email: marcin.marcin87@op.pl
tel.: +4915175955881
szukam pracy jako lakiernik 
na terenie Niemiec przygo-
towanie do lakieru polero-
wanie rozbieranie składanie  
interesuje mnie stawka1800e 
netto+zakwaterowanie.

Kontakt: Radosław
email: renata.mielewczyki-
89@wp.pl
tel.: 782454741
SZUKAM PRACY ZA GRA-
NICĄ JAKO BLACHARZ 
SAMOCHODOWY. 15 lat 
doświadczenia w zawodzie. 

Kontakt: mariusz.niedzwiec-
ki@onet.pl
email: mariusz.niedzwiedki-
@onet.pl

tel.: +48605578969
witam jestem lakiernikiem z 
doś 25 lat podejmę prace w 
UE ,tylko solidne propozy-
cje tel 605578969,praca 
na wodzie ,spoter, polerka 
szpachel, podkład itp.

Kontakt: bosiu
email: bosiu@onet.eu
lakiernik przemysłowy od 
1979, szuka pracy najchętniej 
w Niemczech

Kontakt: Agencja pracy 
Herzog
email: koszalin@he-
rzog.com.pl
tel.: 698606512
Agencja pracy Herzog po-
szukuje lakierników do pracy 
w Austrii. Gwarantujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie 
+bezpłatne zakwaterowanie. 

Kontakt: Technology Stan-
doblue
email: viper79@o2.pl
tel.: +48729547642 
Lakiernik samochodowy 
podejmie od razu pracę na 
terenie UE Classic Cars 
SmartRepair lakierowanie 
polerowanie dokładny samo-
dzielny doświadczenie J.Eng

Kontakt: Bart
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48739040870
Lakiernik, wysokie umiejęt-
ności, dyplom mistrza, szuka 
pracy os zaraz na terenie EU, 
tylko poważne propozycje.

Kontakt: Lakiernik Proszkowy 
szuka pracy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 502 501 532
Lakiernik proszkowy pilnie 
szuka pracy w Niemczech 
posiadam 10 letnie doświad-
czenie własna firma intere-
suje mnie stawka 1800-2000 
euro netto Mariusz

Kontakt: Vitalii
vitaliy_dmutruk@mail.ru
tel.: +380973400820
Szukam pracy dla Ukraińców 
Polska Nowa Wieś. Szukamy 
firm, które chcą zatrudniać 
pracowników z Ukrainy, to 
jest proste, można obniżyć 
koszty rekrutacji i pracowni-
ków całkowicie jednorazowe 
i niezawodne. Co najważniej-
sze, pracodawcy, nasze usłu-
gi są całkowicie bezpłatne. 
Istnieje wiele osób chętnych 
do pracy istniejącego wizy 
na okres sześciu miesięcy. 
Jako specjaliści w różnych 
branżach i robotników. My 
gotowe, aby wybrać ludzi do 
wszystkich Twoich potrzeb. I 
to nic nie kosztuje.

Kontakt: BTA GARAGE 
- Lukasz
email: garagebta@gmail.com
tel.: 0044780282282
Zatrudnie blacharza-lakierni-
ka w Bristolu, Anglia na pelen 
etat. Dobre warunki pracy w 
polskim warsztacie na rynku 
od 7 lat. 

Kontakt: blacharz
email: bolek.84@wp.pl
tel.: 669395413
Blacharz oldtimer szuka 
pracy NIEMCY. Własna 
działalności

Kontakt: Lakiernik przemy-
słowy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
Lakiernik przemysłowy pilnie 
szuka pracy w Niemczech 
interesuje mnie stawka 10 
euro netto mam papiery 
czeladnika i doświadczenie 
Tomek

Kontakt: top lakiernik
email: kamil.jendrasze-
k@wp.pl
tel.: 0048 514 983 855

Lakiernik samochodowy z 
dużym doświadczeniem w 
pracy w autoryzowanych 
serwisach w Niemczech  
szuka pracy

Kontakt: LAKIERNIK SZUKA 
PRACY
email: marcin.marci-
n177@op.pl
tel.: 004915175955881
szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy przygotowuje 
samochody do lakierowania 
poleruje rozbieram składam

Kontakt: Lakiernik przemy-
słowy
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
Lakiernik przemysłowy pilnie 
szuka pracy w Niemczech 
mam 37 lat doswiadczenie 
interesuje mnie stawka 10 
euro netto Tomek

Kontakt: Leszek
email: leo167@onet.pl
tel.: 518858168
Lakiernik z 9 letnim doświad-
czeniem poszukuje pracy na 
terenie  Niemiec , Holandii, 
Szwecji, Belgii . WYKONUJE 
tez drobna blacharkę.

Kontakt: blacharz
email: blacharz.1975@wp.pl
tel.: 669395413
blacharz samochodowy 
poszukuje pracy

Kontakt: LAKIERNIK email: 
marcin.marcin177@op.pl
tel.: 004915175955881
witam szukam pracy w 
zawodzie lakiernik w Polsce 
pracowałem  przy zabytkach 
i nie tylko interesuje mnie 
praca z zakwaterowaniem po 
10godz dziennie i soboty

Kontakt: szukam pracy
email: sylwesterluboch92@g-
mail.com

tel.: 502936720
Dwie osoby poszukują pracy 
zagranica przy auto detailing/
polerowaniu aut lub na myjni.

Kontakt: Maksim
email: Sadkusektov@bk.ru
tel.: 8 029 375 88 18
Szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy 
oraz blacharz, w Polsce, 
mam doświadcz?nie 5 lat, 
przykłady mojej pracy https:
//www.instagram.com/
handbear/.

INNE

Kontakt: Sławek
email: klassiktechnik@gma-
il.com
tel.: 500-049-250
Zlecę lakierowanie samo-
chodów zabytkowych ciągła 
współpraca!!! konieczne 
doświadczenie w tym zakre-
sie. Tylko poważne oferty. 
Wielkopolska

Kontakt: Dominik
email: blacharstwo.chmielni-
k@hotmail.com
tel.: 793262771/793262774
Sprzedam kabinę lakierniczą 
USI z palnikiem olejowym 
Lamborghini. W pełni 
sprawna. Wymiary 4,10x7,0m 
wys.3,40m Jedna turbina 
5,5kW Małopolska. 14 000zł
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A4 znak zodiaku. A10 miara siły głosu. A12 firma kompute-
rowa. A14 żółty z dziurami. A16 faza snu. A18 do rejestracji prędkości. B7 
porcja promieniowania elektromagetycznego. B12 hop-…. C1 dodawany 
do wyrobów. D15 najniższy podoficer. E10 odkryty przez Curie. H3 nie-
przyjemny zapach. H6 rzymski cesarz, zwany Cezarem. I1 oczyszczona. 
K8 stoja tam kutry. K11 element kadłuba statku. K14 zwierzą zmieniające 
kolor. K18 kierunek marszu. M3 selekcjonej, Kazimierz. M16 pojazd UFO. 
N9 śląskie zabytkowe miasto. P7 uczelnia dla sportowców.

Pionowo: A1 silnik na ropę. A8 stolica Bułgarii. A14 pokerowy układ 
kart. C4 amortyzator. D1 rozbijany przez harcerzy. E4 John, piosenkarz. 
E10 amerykańskie ciasto. E14 narzędzie rolnicze. F1 polityczny dla 
uchodźców. G9 naprawi karoserię. H3 balsamiczny lub spirytusowy. 
I10 brodawka. K1 typowa wielkość. K11 nie pamier, ścierna. M1 mocna 
zasada. M10 część siodła. N6 kawalerzysta. N13 terenówka z USA. O1 
rybie jaja. P6 włochata skóra. P12 rodzaj whisky. Q1 na nim pomnik. R10 
nóż do wycinania zacieków.

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

5 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma: 
„Poradnik blacharza samochodowego”.

PAŃCZYNIAK PIOTR  RADOMYŚL
KUREK MATEUSZ  GNIEW 
ŁUCZYŃSKI ANDRZEJ DĘBLIN 
PATER SZYMON  BOBOWA
DUMANOWSKI A. SŁUPSK
SZPAK MAREK  KRAŚNICZYN
SZPAK GRZEGORZ  KRAŚNICZYN
PIECHOTA PATRYCJA  SZCZEBRZESZYN 
ŁAPAJ JÓZEF  BYTOM 

WOJCIECHOWSKI R.  GOLCZEWO 
MACEJEWSKA KINGA ROSNOWO 
JAŚKIEWICZ ANDRZEJ  WŁOCŁAWEK 
ORYL RADOSŁAW BYDGOSZCZ 
GRZEGORCZYK B. KOŃSKIE 
MATERAC BARTŁOMIEJ SZCZERCÓW
CHORÓBSKI JAKUB DOBCZYCE
NAGÓRSKI WOJCIECH  POKRZYDOWO
DOLUK MIROSŁAW BIAŁA P. 

FODOROWSKI PAWEŁ OSIEK
BURA MAŁGORZATA  BIAŁYSTOK 
SZKOLNICKI P. MIESZKOWICE 
JAROŃSKI PAWEŁ  KIELCE
BANASIK JAROSŁAW GDAŃSK
BIERNACKI ZNS  JASŁO
MIAZGA KAMIL NOWY KRĘPIEC
JANIAK PRZEMYSŁAW OSTROW WLKP. 
ŁATAŁA DANUTA RUDZICZKA 

CZERPAK LESZEK  JANKOWICE 
KOWALCZYK DAMIAN  NOWA RUDA 
TOMCZYK MATEUSZ  OŚWIĘCIM 
STACHOWIAK ARTUR OSTROWITE 
PAWLICA PAWEŁ OŚWIĘCIM 
URBAŃSKI PAWEŁ SZCZAWIN KOŚC. 
GŁOWINA SYLWIA  KWACZAŁA
TOMAN MAŁGORZATA GLIWICE
KIEPLIN ANNA WŁOCŁAWEK

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 50

Agnieszka Karnecka

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