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Konkurs zorganizowała po raz pierwszy 

Północna  Izba Gospodarcza, a w jury za-

siedli m.in.: wicemarszałek województwa 

zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, 

prezydent Koszalina Piotr Jedliński, prezy-

dent Kołobrzegu  Janusz Gromek, prezydent 

Słupska Robert Biedroń, starosta Białogardz-

ki  Tomasz Hynda, Burmistrz Szczecinka 

Jerzy Hardie-Douglas, zastępca redaktora 

naczelnego Głosu Koszalińskiego Marcin 

Stefanowski.  

Uzasadnienie narody w 

pierwszej kategorii brzmiało 

następująco: „Firma TROTON 

to ponad 40-letnie doświad-

czenie w branży lakierniczej. 

Produkuje szeroką gamę pro-

duktów przeznaczonych do 

napraw pojazdów jeżdżących 

i pływających. Sprzedaje na 

60 rynkach zagranicznych, 

eksportuje w dalekie zakątki 

Azji, a nawet Afryki. Dla pra-

cowników finansowane są 

studia oraz kursy językowe, 

posiada premie motywacyjne, 

wypoczynkowe oraz spotkania i wyjazdy 

integracyjne,  a także udziela się pożyczki 

i bezzwrotną pomoc pieniężną w trudnych 

sytuacjach życiowych”. 

Przyznając firmie TROTON pierwsze miejsce 

w kategorii „Społeczna odpowiedzialność 

biznesu” , jury doceniło, to że spółka z Zą-

browa: „kładzie ogromny nacisk na produk-

cję z surowców w jak najmniejszym stopniu 

szkodliwych dla środowiska, ograniczając 

emisję gazów oraz zarządzanie gospodarką 

odpadami. Firma kładzie duży nacisk na 

wsparcie lokalnych świetlic wiejskich, orga-

nizuje wiele imprez dla społeczności lokalnej 

m.in. dożynki, dzień dziecka. Współpracuje 

m.in. z hospicjum w Kołobrzegu, Klubem 

Rotary oraz Fundacją Zdążyć z Pomocą. 

Proekologiczne akcje organizowane przez 

Troton to „Ochrona Wilka”, sadzenie drzew, 

sprzątanie rzeki Parsęty”. 

Północna Izba Gospodarcza przyjęła za 

cel konkursu  promowanie Pomorza jako 

regionu oferującego miejsca pracy w 

konkretnych przedsiębiorstwach, gwaran-

tującym pracownikom sukces zawodowy i 

rozwój kariery. „Ponadto, chcemy docenić 

firmy, które w swojej codziennej pracy 

kierują się zasadami etyki i społecznej od-

powiedzialności biznesu. Szczególnie zależy 

nam by firmy godne naśladowania wyszły z 

cienia i budowały markę gospodarczą 

naszego regionu” – czytamy 

na stronie internetowej Pół-

nocnej Izby Gospodarczej .

- Bardzo się cieszymy, ale 

też jesteśmy zaskoczeni tą 

nagrodą. Również  tym, że 

zostaliśmy do niej nomino-

wani – słyszymy od Jana Wo-

łejszy, prezesa firmy TROTON. 

- Od początku hołdowaliśmy 

zasadzie: nigdy nie proponuj 

ludziom takich warunków, 

których sam nie przyjąłbyś  

starając się o konkretną po-

sadę. Rozumiemy, że ludzie 

chcą jak najwięcej zarabiać, a 

przede wszystkim mieć możliwości rozwo-

ju. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju 

szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji. 

Staramy się też by panowała u nas dobra 

atmosfera. Nie jesteśmy na tyle dużą firmą, 

by nie znać się nawzajem. Jeśli ktoś z pra-

cowników ma jakiś problem, albo potrzebu-

je pomocy, np. w tak życiowej sprawie jak  

przewiezieniu mebli , zawsze pomagamy 

Oczywiście  nieodpłatnie. Staramy się też 

wpisywać w naszą miejscową społeczność. 

Nie jest to trudne, bo zdecydowana więk-

szość naszych pracowników to mieszkańcy 

najbliższej okolicy. Na pewno możemy się 

pochwalić tym, że nie dotyczy nas problem 

poszukiwania pracowników gdzieś poza 

naszym terenem. Nie musimy ich ściągać 

z zagranicy. Ludzie chcą u nas pracować, 

mimo, że wymagania mamy takie jak w 

innych firmach.
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w numerze

Firma TROTON, jeden z wiodących producentów materiałów do konserwacji 
karoserii i jachtów, został uhonorowana prestiżowymi nagrodami Pracodaw-
cy Roku Pomorza 2017. Miło nam oznajmić, że TROTON z podkołobrzeskiego 
Ząbrowa okazał się najlepszy aż w dwóch kategoriach : „Zakłady pracy od 51 
do 250 zatrudnionych”  oraz „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.
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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 po-

włoki lakierniczej, barwa, podkładu, stosowanie produktów 

pochodzących od różnych producentów, itp.).

Dlatego 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. 

TYPOWE UMIEJSCOWIENIE OZNACZEŃ LAKIERU 
W SAMOCHODACH RÓŻNYCH MAREK 

 

Przypadek I: Gdy znany jest nr koloru oraz marka pojazdu
1. 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.

 

2. Wpisanie nr koloru do programu (bazy danych) recepturowego

 

Rys. 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.

3. Wyodrębnienie wszystkich wzorników danego odcienia z kolor 

boxu w celu wizualnego wyodrębnienia odcienia najbardziej 

zbliżonego do koloru naprawianego elementu

Metody doboru i korekcji koloru

Dobór koloru stanowi jeden z większych problemów 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. 

(wybrane marki)

Alfa Romeo: 3 / 5 / 14 / 25 / 

26

Buick: 6 / 21 / 22

Cadillac: 6 / 21 / 22

Citroën: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 22

Daewoo: 2

Ford USA: 20

Hyundai: 8 / 9 / 24

Isuzu: 2 / 8 / 21 / 20

Jaguar: 2

Lada: 6 / 13 / 19

Lotus: 5 / 24

Oldsmobile: 6 / 21 / 22

Polski Fiat: 4 / 8

Pontiac: 6 / 21 / 22

Range Rover: 1 / 2 / 21

Saab: 4 / 21

Ssang Yong: 21

Subaru: 2 / 24

Talbot: 2 / 4 / 6 / 9

Volvo: 3 / 5 / 6

Fot. Kolor box (HELIOS)
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Fot. Przykład wzorników 

kolor boxu (Mobihel).

Zawarte w programie ozna-

czenia odcieni występują 

w postaci: nazwa koloru, 

odcień, np. TORNADOROT/B. 

Poniżej przedstawiono klucz 

do identyfikacji odcieni.

 

Pomaga to w przypadku, gdy nie wszystkie odcienie przedstawio-

ne są na wzornikach. Wówczas sugerując się optycznymi różnica-

mi, można wyodrębnić wymagany odcień.

4. Porównanie wyodrębnionych wzorników z elementem napra-

wianym i wybór właściwego. Wykonuje się to według poniższe-

go schematu.

Porównania dokonuje się do naprawianego, oczyszczonego  ele-

mentu, który jak najwierniej odwzorowuje pierwotny kolor. Do-

konuje 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 powierzchni mogących wpływać na 

błędne rozpoznanie odcienia – czerwona ściana, żółty kombi-

nezon, itp.),

 odpowiednie kąty obserwacji.

5. Wybór właściwego odcie-

nia i wykonanie mieszanki 

„pilotującej” w celu wykona-

nia natrysku próbnego

 

6. Przyrównanie wykonanej próbki do pojazdu zgodnie z przed-

stawionymi powyżej zasadami.

7. Przygotowanie wymaganej ilości lakieru w przypadku zgodności 

próbki ze wzorcem.

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

8. Użycie programu recepturowego, które zawęża spektrum po-

szukiwań do określonej gamy kolorystycznej danej marki.

 Schemat. Zrzut ekranowy z programu recepturowego (Mobihel).

W tym przypadku, jako parametry wpisuje się markę pojazdu oraz 

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

rańczowa

9. Porównanie wzorników wygenerowanych przez program re-

cepturowy. Pomocna na tym etapie jest książka kodów, która 

zawęża pole poszukiwań o rocznik i model pojazdu.

10. Wybór wzornika najbardziej zbliżonego. 

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

Gdy wykonana próba pilotująca jest niezadawalająca i wymaga 
korekcji

12. Określenie różnicy między kolorami (otrzymanym a wyma-

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

czystość)

13. 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,

Patrz rysunek - Przykładowe koło chromatyczne (Mobihel) ->

 czystość reguluje się pigmentami: czarnym lub białym.

14. Korekcja koloru z efektem (metalik lub perła)Fot. Natrysk próbny.
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 różnice rozpatruje się z dwóch kątów widzenia i dlatego wy-

stępują 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,

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

rozjaśnia pod kątem, ściemnia na wprost.

15. Każda korekcja powinna być zakończona natryskiem próbnym i 
porównaniem otrzymanego koloru ze wzorcem.

Każda próba powinna być wykonywana w ten sam sposób i w tych 

samych warunkach. Każda korekcja powinna być sumiennie noto-

wana aby otrzymana właściwa mieszanka nie była unikatowa, lecz 

by można ją było powtórzyć.

Technologia każdego systemu zapewnia zgodność barwy w okre-

ślonych tolerancjach. Tylko wykonanie operacji cieniowania umoż-

liwi zniwelowanie wszelkich potencjalnych różnic. Operacja cienio-

wania jest więc uzupełnieniem całego procesu kolorystycznego i 

jest konieczna w procesie naprawy lakierniczej.

Bogusław Raatz / © www.raatz.pl

Odejmuje się z receptury bazę metaliczną, 

której jest najwięcej

Dodaje się bazę metaliczną, której jest najwięcej

Dodaje się farby 
bazowej białej 
zdegradowanej 
– rozjaśnia pod 

kątem i optycznie 
zmniejsza rozmiar 
cząsteczek metalu

Dodaje się 
korektor widzenia 
pod kątem (flop 
additiv), który 
rozjaśnia pod 

kątem i optycznie 
zwiększa rozmiar 
cząsteczek metalu

Zmienia się pig-
menty  metaliczne 
z dużej wielkości 

ziarna na mniejszą

Odejmuje się pig-
ment bazowy bia-
ły zdegradowany 
– rozjaśnia pod 

kątem i optycznie 
zmniejsza rozmiar 
cząsteczek metalu

Odejmuje się 
korektor widzenia 
pod kątem (flop 
additiv), który 
rozjaśnia pod 

kątem i optycznie 
zwiększa rozmiar 
cząsteczek metalu

Zmienia się pig-
menty  metaliczne 
z małej wielkości 
ziarna na większą

Rys. Przykładowe koło chromatyczne (Mobihel)

TROTON Sp. z o.o.  tel./fax +48 94 35 126 22 
www.troton.com.pl e-mail:troton@troton.com.pl







Grubość jest parametrem powłoki lakierowej, o którym niezwy-
kle często się dyskutuje. 
Niemal każdy pracownik lakierni czy salonu, zaangażowany w 
proces oceny powłoki lakierowej, styka się w swojej pracy z py-
taniami o „grubość lakieru”. Najczęstszy zarzut, to stwierdzenie, 
że powłoka ma za dużą grubość, czasem, że za małą. Wciąż 
pojawiają się wokół tego zagadnienia jakieś nieporozumienia, 
wręcz problemy.

Skąd wziął się taki problem? Może dostępność przyrządów, 
może łatwość wykonania pomiarów, może brak jednoznacznej 
interpretacji wyników pomiarów…? Niezrozumiałe są często 
przyczyny wykonywania pomiarów grubości na pojeździe, który 
ma lakier bez defektów, jednorodny, z pełnym połyskiem, po 
prostu bez zastrzeżeń. 

Nie do końca chyba wiemy i dlatego tym bardziej trudno jest 
odpowiadać na rozmaite zastrzeżenia, dotyczące właśnie tego 
parametru.

Poruszając temat grubości powłoki lakierowej, popularnie zwa-
nej „grubością lakieru”, warto uzmysłowić sobie kilka istotnych 
informacji. 

Czym jest powłoka lakierowa?

Producenci samochodów, tworząc koncepcję pojazdów, two-
rzą również koncepcję powłoki lakierowej. Powłoka taka ma 
spełniać zadania ochronne i dekoracyjne. Do spełnienia zadań 
ochronnych niezbędne są między innymi: odpowiednia odpor-
ność antykorozyjna, odporność na promieniowanie UV, odpor-
ność na warunki atmosferyczne etc. Zadania dekoracyjne, to 
połysk, struktura i kolor lakieru. 

Najtrudniejszym wydaje się zrozumienie faktu, że przy dość sze-
rokim zakresie grubości powłoki lakierowej, parametry jakości i 
estetyki pozostają zachowane. Nie należy traktować grubości 
powłoki jako restrykcyjnego parametru jakości, bo wymienione 
walory ochronne i dekoracyjne są zachowane w szerszym niż 
podawany za teoretyczny, zakresie pomiarowym.

Jak to jest ze stosowaniem norm?

W myśl Ustawy o Normalizacji „ustawa z dnia 12 września 2002 
r. o normalizacji Dz. U. 169.1386 z 2002” (ze zmianami w Dz. U. 
273, poz. 2703 z 2004) w rozdziale 3 art.5, aktualne są poniższe 
sformułowania:

Grubość powłoki lakierowej 
– parametr, o którym dyskutujemy

Po raz kolejny powracamy do tematyki grubości powłoki lakierowej. Niestety pomimo wielokrotnego poru-
szania tego tematu w prasie fachowej, wciąż pojawiają się niejasności i nieporozumienia związane z jednym z 
najbardziej popularnych parametrów jakości lakieru samochodowego.

strefa lakiernika
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1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze kon-
sensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normaliza-
cyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie 
wyłączności - symbolem PN. 

2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europej-
skiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić 
w języku oryginału. 

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach praw-

nych po ich opublikowaniu w języku polskim. 
5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, 

a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej 
jednostce normalizacyjnej. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm europejskich 
i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzyna-
rodowych. 

Czy literatura fachowa i normy podają restrykcyjne wyma-
gania dotyczące grubości lakieru?

Analizując informacje z dostępnej literatury fachowej i norm, 
można sformułować poniższe wnioski, dotyczące grubości po-
włoki lakierowej.
Informacje źródłowe1  wskazują, że produkcyjna grubość powło-
ki lakierowej, mieści się w zakresach od około 70 µm do około 
200 µm. 
Na podstawie aktualnej normy PN-EN ISO 2808, Farby i lakiery, 
Oznaczanie grubości powłoki, wiemy, że istnieje wiele sposo-
bów określania grubości powłoki lakierowej, nie określa się 
jednak granic wymaganych dla grubości.
W nieaktualnej już, ale często cytowanej normie BN-83/3602-02 
„Pokrycia lakierowe na wyrobach przemysłu motoryzacyjnego. 

Wymagania i badania”, zawarto informacje dotyczące minimal-
nych grubości powłoki, dla różnych klas powłok ochronnych, 
zaznaczając jednak, że wartości te mogą ulec zmianie, jeśli 
powłoka spełnia pozostałe wymagania jakościowe.

Grubość lakieru powinna być mierzona profesjonalnymi, skalo-
wanymi na odpowiednie podłoże przyrządami pomiarowymi. Za-
kresy pomiarowe takich przyrządów do badania grubości powłok 
lakierowych na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagne-
tycznych, pozwalają na wykonanie pomiarów od 0 do 5000 mm.

Według danych serwisowych różnych producentów samocho-
dów, sugerowana teoretyczna grubość warstw powłoki lakiero-
wej, mieści się w granicach 70 – 350 mm. Z zastrzeżeniem jed-
nak, że zależnie od tego czy element jest pionowy czy poziomy 
grubość ta może być niższa lub wyższa.

Przy jakichkolwiek ocenach grubości powłoki należy pamiętać, 
że w trakcie produkcji pojazdów mogą nastąpić tzw. „nawrotki 
technologiczne” czyli powtórne przelakierowywanie elementów, 
co wiąże się z podwyższeniem zakładanej grubości teoretycz-
nej, często znacznym. 

Reasumując, można sformułować stwierdzenie: wartość gru-
bości powłoki lakierowej, w przypadku spełnienia pozostałych 
parametrów jakości i estetyki,  nie jest cechą pozwalającą na 
negatywną ocenę powłoki. Producent powłoki lakierowej na po-
jeździe, gwarantuje jej jakość w zakresie odporności, walorów 
ochronnych i estetycznych, zwykle nie podając obligatoryjnej 
wartości grubości.

Grażyna Sobierajska
 1) „Lakiernictwo samochodowe XXI wieku”, Łódź 2000, SIMP ZORPOT, str. 11-12.
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) zaprezentowała najnowsze 

funkcjonalne farby antykorozyjne do rurociągów z serii Nap-Gard®.  

Nap-Gard 7-0015 Tan Internal FBE to termoutwardzalna farba 

epoksydowa zgodna z normą Saudi Aramco 09-SAMSS-091 (2011). 

„Bardzo cieszymy się w Axalta, że poszerzamy linię farb wewnętrz-

nych do rurociągów o kolejny produkt” – mówi Meghan Hodge, 

Axalta Global Product Marketing Manager, farby funkcjonalne. 

„Nap-Gard 7-0015 to znakomity wybór dla klientów szukających 

elastycznej farby zapewniającej ochronę przed korozją w bardzo 

trudnych warunkach i temperaturze do 105°C”. 

Obecnie środowisko, w jakim operują firmy naftowe i gazowe, 

charakteryzuje się wysoką temperaturą i dużym stężeniem H2S, 

CO2 oraz innych zanieczyszczeń. Aby w takich warunkach uniknąć 

korozji i usterek z nią związanych, należy stosować znacznie droż-

sze stopy metalu i chromu. Nowa generacja farb do rur Axalta to 

ekonomiczna alternatywa dla tych materiałów, która doskonale za-

bezpiecza wewnętrzne powierzchnie rurociągów transportowych. 

Nap-Gard 7-0015 wykazuje bardzo dobrą przyczepność, dzięki 

czemu skutecznie chroni rury narażone na kontakt z H2S, CO2 i 

CH4. Farby proszkowe Nap-Gard są przeznaczone do powierzch-

ni zewnętrznych i wewnętrznych rurociągów transportujących 

ropę, gaz i wodę. Mogą być aplikowane w jednej, dwóch lub wielu 

warstwach. Linia Nap-Gard obejmuje także rozwiązania antykoro-

zyjne do zaworów, śrub i prętów zbrojeniowych. Farby funkcyjne 

Axalta to innowacyjne rozwiązania do zastosowań wymagających 

produktów epoksydowych. Zapewniają znakomitą ochronę przed 

korozją w trudnych warunkach. 

Więcej informacji na temat funkcyjnych farb Axalta na stronie 

www.axaltacs.com/powder. 

Axalta prezentuje 
najnowsze farby 
do rurociągów

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

Grunt wytrawiający CP 595 

Wash Primer marki Profix za-

pewnia ochronę antykorozyjną 

dzięki pasywacji podłoży meta-

licznych. Podkład pozbawiony 

chromianu cynku, co czyni go 

przyjaźniejszym dla lakiernika i 

środowiska. Zawarty w miesza-

ninie kwas fosforowy zapewnia 

znakomitą przyczepność i za-

pobiega rozwijaniu się korozji 

podpowłokowej.

Stosowanie CP 595 na nowych 

elementach znacząco wpływa 

na uzyskanie doskonałej przy-

czepności dla kolejnych warstw 

lakierniczych. Dzięki swoim 

właściwościom zapewnia dłu-

gotrwałą ochronę antykoro-

zyjną podłoży z gołego metalu, 

aluminium i stali galwanizowa-

nej. Zalecana grubość tego 

produktu wynosi do 30 µm a 

niebanalną zaletą stosowania 

tego produktu jest możliwość 

nakładania w metodzie „mokro 

na mokro”. Produkt bardzo 

szybko schnie nawet w niskich 

temperaturach.

Więcej o produkcie na stro-

nie producenta www.multi-

chem.pl.

Grunt reaktywny 
na stal i aluminium
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Na przestrzeni czasu część formuł lakierów trójwarstwowych 

wzbogaciła się o specjalne miksy xirallic, które nadają dodat-

kowe efekty optyczne. Specyfika kolorów trójwarstwowych 

polega na odbiciu promieni światła od grunttonu i rozproszeniu 

w powłoce perłowej. Lakier bezbarwny natomiast nadaje całości 

trójwymiarową głębię. Każda warstwa ma określoną rolę. Grunt-

ton nadaje barwę podstawową, powłoka perłowa odpowiedni 

ton, a lakier bezbarwny – wspomnianą głębię oraz zabezpiecza 

całą powłokę.

Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o próbkach natrysko-

wych. Każdy z nas widzi kolor w sposób subiektywny. Wykonany 

natrysk testowy pomaga wyeliminować błędy wynikające ze złego 

oświetlenia, parametrów ciśnienia, aplikacji, wadliwie działającego 

pistoletu, czy ilości natryśniętych warstw. Natryski testowe należy 

wykonywać na tzw. test kartach, czyli blaszkach przymocowanych 

w centralnej części elementu przeznaczonego do testów, lakiero-

wanych jak element.

Należy unikać niekontrolowanej ilości poszczególnych warstw, gdyż 

każda kolejna warstwa powoduje odejście od koloru właściwego 

(odniesienie do zaleceń w programie kolorystycznym i instrukcji 

technicznej producenta). Porównanie natrysków z kolorem na 

karoserii powinno odbyć się w otoczeniu światła dziennego i 

sztucznego.

Jeśli kolor mamy gotowy, przenieśmy się do strefy przygotowa-

nia podłoża. Tu stosujemy zasadę jasny podkład pod jasne kolory 

– ciemny pod ciemne. W gamie produktów marki Spies Hecker jest 

wiele możliwości, np.: podkład 5310, 5400, 5330. Obróbka pod-

kładu standardowo: P400-500 maszynowo, skok tarczy 2,5 mm. 

Strefę cieniowania należy wstępnie zmatowić P500, a wykończyć 

Trizac 1000.

Przed przystąpieniem do lakierowania należy pamiętać o elemen-

tarnej zasadzie zachowania czystości, gdyż wraz ze wzrostem ilości 

warstw rośnie ryzyko wtrąceń. Lakierowanie całych elementów nie 

Lakierowanie wielowarstwowe
Choć trójwarstwowe powłoki lakierowe były do niedawna domeną pojazdów drogich, obecnie coraz częściej po-
jawiają się na karoseriach aut klasy średniej. Jako że gama produktów do naprawy systemem trójwarstwowym 
nie należy do tanich, powinno się przywiązać szczególną wagę do profesjonalnego wykonania naprawy. Lepiej 
poświęcić nieco więcej czasu na gruntowne przygotowanie i próby natryskowe, niż ponieść poważne koszty 
ponownego lakierowania.
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stanowi większego problemu, natomiast cieniowanie elementów 

przyległych wymaga większej koncentracji.

Nie należy cieniować na strefie mniejszej niż 20 cm, ponieważ może 

się ono zakończyć niepowodzeniem. Mamy do czynienia z dwoma 

kolorami, które musimy nanosić na zakładkę – z tego powodu po-

trzebna jest przestrzeń.

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

ce, okulary).

2.  Dokładne odmuchanie elementów, stojaków czystym sprężo-

nym powietrzem. 

3.  Przemywanie preparatem 7010 i 7080 – w przypadku stosowa-

nia lakierów na bazie wody.

4.  Zastosowanie ściereczki przeciwpyłowej.

5.  Nanoszenie „blendera” – preparatu do cieniowania na elementy 

boczne w zależności od stosowanego systemu.

 6. Aplikcja grunttonu z odprowadzeniem pistoletu celem uzyska-

nia delikatnego przejścia, pamiętając o technice cieniowania 

w skos; suszenie (zalecenia instrukcji technicznej używanego 

systemu).

7.  Użycie ściereczki przeciwpyłowej.

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

zowego poza strefę grunttonu z odprowadzeniem pistoletu ce-

lem uzyskania delikatnej strefy przejścia, pamiętając o technice 

cieniowana w skos, odparowanie, suszenie (zalecenia instrukcji 

technicznej używanego systemu).

9.  Nanoszenie lakieru bezbarwnego na całości elementów, odpa-

rowanie, suszenie.

Efekt finalny zależy od naszej wiedzy, przygotowania technicznego 

i umiejętności, dlatego zachęcam do korzystania z informacji za-

wartych w instrukcjach technicznych, a w przypadku wątpliwości 

– konsultacji z technikiem.

Tomasz Kazakidis
Doradca Techniczny - Spies Hecker

NOWY LAKIER AKRYLOWY
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Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Farby zawierające związki ołowiu charakteryzują się niskim kosz-

tem produkcji, wysoką siłą krycia oraz krótszym czasem schnięcia, 

po nałożeniu na malowaną powierzchnię. Posiadają też właściwo-

ści antykorozyjne. Liczne korzyści wynikające z ich stosowania 

sprawiły, że szybko zyskały popularność w branży lakierniczej. Po-

zbawione metali farby, podczas malowania, wymagają zazwyczaj 

użycia podkładu przed nałożeniem wierzchniej warstwy. Pozwala 

to zmniejszyć ilość zużytego materiału i jednocześnie uzyskać 

optymalne krycie. Dlatego wytwórcy farb i lakierów stanęli przed 

nie lada wyzwaniem, aby sprostać wymaganiom krajowych regu-

lacji prawnych i tych obowiązujących w Unii Europejskiej już od 

kilku lat. Jednym z ważniejszych jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 2007 r. o nazwie REACH. Zostało przyjęte 

w celu zminimalizowania zagrożeń, jakie mogą powodować chemi-

kalia. Dotyczy znacznej części przedsiębiorstw z sektora chemicz-

nego. Przede wszystkim wprowadza ograniczenia w emisji metali 

ciężkich, pochodzących ze źródeł przemysłowych oraz zakazuje 

stosowania ich w procesach produkcyjnych. 

Metale ciężkie ze względu na swoje właściwości fizyczne i che-

miczne znalazły szerokie zastosowanie w wytwarzaniu pigmentów, 

które wchodzą w skład lakierów samochodowych. Znajdziemy w 

nich m. in. związki ołowiu, kadmu czy chromu. Wszystkie stanowią 

zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Jest to 

spowodowane ich udziałem w łańcuchu zależności gleba - roślina 

- zwierzę - człowiek. Nawet niewielka koncentracja metali, może 

powodować zaburzenia w funkcjonowaniu organizmów żywych. 

Przenikają różnymi drogami począwszy od układu oddechowego, 

przez przewód pokarmowy aż do kumulacji w kościach i w wą-

trobie. Powodują zaburzenia w działaniu enzymów i układu ner-

wowego oraz liczne choroby. Na skutek dynamicznego rozwoju 

przemysłu wzrosło niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowi-

ska metalami ciężkimi. Przyczynia się do tego również stosowanie 

lakierów samochodowych, które mają zapewnić pojazdom ochro-

nę przed korozją i nadać im odpowiedni kolor. 

Jak wszyscy wiemy „potrzeba jest matką wynalazków”, dlatego 

też producenci lakierów samochodowych, wychodząc na przeciw 

oczekiwaniom klientów i minimalizując negatywne oddziaływanie 

na przyrodę, dostarczają na rynek nowoczesne, bezołowiowe 

systemy doboru koloru. Specjaliści przemysłu lakierniczego, do 

których należy zespół badawczo-rozwojowy firmy Multichem, 

stworzyli bezpieczne technologie, wolne od szkodliwych związ-

ków chemicznych. Nowoczesne produkty coraz częściej wypierają 

konwencjonalne materiały lakiernicze, których stosowanie zostało 

ograniczone przez prawo.  Gwarantują tak samo dobre krycie i 

odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz są bardzo 

wydajne w stosowaniu, pomimo braku związków metali ciężkich. 

Zaliczamy do nich lakiery wodorozcieńczalne AQUA 2G marki Pro-

fix. Składają się głównie ze skoncentrowanych pigmentów zmie-

szanych z żywicami wodnymi. Dodatkowo pozwalają zredukować 

ilość zużytego rozcieńczalnika. 

Mając szeroki wybór produktów wolnych od niebezpiecznych 

substancji, oferowanych przez uzyskujące coraz większe uznanie 

firmy, możemy cieszyć się wysoką jakością otrzymanych powłok 

lakierniczych, a przy tym chronić własne zdrowie i otaczające nas 

środowisko.

Aleksandra Wiciak
Specjalista ds. receptur

Multichem Sp. z o.o. producent lakierów 

samochodowych marki Profix

Metale szkodzą lakierom samochodowym
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Od starożytności używano barwników i jeszcze do niedawna trudno nam było wyobrazić sobie barwienie la-
kierów pigmentami wolnymi od szkodliwych i trujących metali ciężkich. Obecnie żyjemy w czasach, w których 
coraz większą uwagę zwraca się na wdrażanie proekologicznych rozwiązań.





Moja siostrzenica spostrzegła ostatnio na wystawie oszałamiającą 

dla niej kolekcję kredek, która zawojowała jej serce. Przypatrując 

się imponującej palecie barw dostrzegłem kolor czarny, który w tym 

zestawie przypominał raczej ciemnoszary. Już od dziecka uczono 

nas, że kredka czarna jest najciemniejsza i najlepiej używać jej do 

rysowania nocy. Ale ten odcień akurat bardziej nadawałby się do 

narysowania zmierzchu czy szarego poranka... Trudno określić ko-

lor jako „idealnie czarny”, gdyż postrzeganie danego koloru zależy 

również od odbiorcy. Patrząc na czarną karoserię jesteśmy świa-

domi, że na jej kolor ma wpływ wiele czynników takich jak podkład 

czy lakier zastosowany do wykończenia. Powierzchnie o głębokim 

czarnym trwałym kolorze karoserii nie jest łatwo uzyskać. 

Nieustannie kolor czarny to synonim uniwersalności, ponieważ 

komponuje się idealnie z innymi kolorami. Ten uniwersalizm a 

zarazem elegancja ciemnej barwy wszedł nie tylko do kanonu 

motoryzacji, ale i mody o czym świadczy chociażby nieśmier-

telny zwrot „mała czarna” dotyczący określonego typu sukienki. 

Pomimo przemijających trendów kolor czarny nie schodzi z pie-

destału jednego z najczęściej wybieranych w przypadku nowo 

zakupionych samochodów. Pomimo trudności z utrzymaniem 

w czystości ciemnego koloru, zadbana czarna karoseria zawsze 

wpływa pozytywnie na estetyczne walory nawet mało atrakcyj-

nego samochodu.   

Ale dlaczego tylko nieliczne dostępne kolory na rynku wydają się 

nam idealnie czarne? 

Tutaj należy wspomnieć o szeroko zakrojonym poszukiwaniu głębo-

kiej i prawdziwej czerni przez wiele firm. Kilka lat temu pojawił się 

produkt wykonany z nanorurek pod nazwą Vantablack. Jego nie-

zwykłą właściwością jest absorpcja prawie 100% światła padające-

go. Zastosowanie tego produktu wykorzystano przy maskowaniu 

satelitów przez NASA czy malowaniu samolotów szpiegowskich. 

Patrząc na powierzchnię pokrytą tym materiałem nie jesteśmy w 

stanie dostrzec cieni, co oko odbiera jako powierzchnię płaską. Nie-

stety, materiał nie jest farbą czy pigmentem, ale specjalną powłoką 

wykonaną z nanorurek o wielkości 20 nanometrów. Oczywiście w 

naturze można znaleźć wzorce nasyconego koloru czarnego takie 

jak smoła czy sadza. Można wywnioskować, że to struktura wpływa 

na odbiór koloru czarnego. 

Ale jak uzyskać „najczarniejszą czerń” do naszego samochodu sto-

sując lakiery samochodowe?

Nie bez znaczenia jest głębia koloru, która dla użytkowników samo-

chodów zaczyna odgrywać szczególną rolę w przyciąganiu uwagi 

innych kierowców. Dlatego producenci lakierów samochodowych 

od wielu lat pracują nad tym, aby uzyskać odcień, który odbierany 

będzie jako bardziej intensywny, głęboki, „najczarniejszy”. Przede 

wszystkim najważniejsze jest dobranie podłoża pod bazę. Najlep-

szym rozwiązaniem będzie podkład w ciemnym kolorze a idealnie 

byłoby gdyby był również czarny. Ostatnio pojawił się nowy pro-

dukt firmy Multichem Sealer, który można dobarwiać wg uznania, a 

dodanie go na stary lakier spowoduje szybszą zmianę koloru lakieru 

np. na pożądany czarny. Dobierając bazę mamy do wyboru wiele od-

cieni czarnego a firmy posiadają zazwyczaj w swojej ofercie szeroki 

wachlarz gotowych czarnych kolorów. Niestety, na razie producenci 

nie są w stanie stworzyć takiej czerni jaką daje powłoka Vantablack, 

ale dzięki wielu badaniom przeprowadzonym przez laboratoria ko-

lorystyczne uzyskuje się nasycone, „soczyste” odmiany czarnego. 

Tutaj należy wspomnieć o dwóch produktach marki Profix. Jed-

nym z nich jest Black Plus, który jest bardziej nasyconym kolorem 

czarnym. Jego widmo barwy jest przesunięte w kierunku granatu 

przez co kolor ten postrzega się jako intensywnie czarny. Drugim 

produktem skierowanym dla osób chcących uzyskać oszałamiający 

kolor jest JetBlack. Tutaj wykorzystano doświadczenie, które dały 

nam poprzednie pokolenia. Od wieków do produkcji pigmentów 

czarnych używało się sadzy, która była wszechobecna i tania. Ciągle 

rozwijając metody produkcji pigmentów postawiono na uzyskanie 

jak najmniejszych rozmiarów cząstek pigmentu, z którego wy-

twarzany jest lakier. Dla przykładu duża część lakierów czarnych 

dostępnych na rynku posiada cząstki pigmentów wielkości ok 100 

nm, czyli mówimy tu o grubości 600 razy mniejszej niż ludzki włos. 

Im mniejsza wielkość cząstek, tym uzyskujemy większą powierzch-

nię zdolną absorbować światło widzialne. Firmie Multichem udało 

się uzyskać wielkość cząstek czarnego pigmentu prawie 10-krotnie 

mniejszą od najbardziej popularnych na rynku lakierów w kolorze 

czarnym. Takiego rodzaju pigmentu użyto do produkcji bazowego 

lakieru czarnego JetBlack i dzięki temu jego głębia barwy jest niesa-

mowicie intensywna. Kolor powłoki jaki uzyskujemy budzi zachwyt 

ze strony innych kierowców na drodze, gdyż otrzymany kolor ma 

tak intensywny odcień, że trudno oderwać od niego wzrok.

Trzecim etapem, aby uzyskać zadowalający nas efekt jest dobranie 

wysokiej klasy lakieru bezbarwnego, dzięki któremu powierzchnia 

będzie błyszcząca i odporna na zarysowania. Ostatnio można zauwa-

żyć pojawienie się nowego trendu jakim jest efekt matu, co uzyskuje 

się dzięki zastosowaniu lakierów matowych (np. CM10 marki Profix). 

Niestety wybierając matową powierzchnię jednocześnie godzimy się 

na zdecydowanie słabszy efekt głębi czarnego koloru.

Dochodząc do konkluzji można powiedzieć, że obecna technika 

nie stworzyła jeszcze idealnie czarnej powłoki pochłaniającej 100% 

światła. Niemniej producenci będą do tego dążyć, biorąc pod 

uwagę, że czarny lakier zawsze pozostanie tym uniwersalnym i 

eleganckim. 

Marta Bordoszewska
Specjalista ds. badań i rozwoju

Multichem Sp. z o.o. producent lakierów 

marki PROFIX. 

Czarny podkreśla charakter
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Podkład na nieszlifowane powłoki
W sytuacjach, kiedy zależy nam na szybkim przelakierowaniu po-

włoki bez konieczności czasochłonnego i kosztownego szlifowa-

nia, idealne rozwiązanie stanowi nowy podkład CP 363 Multisealer 
marki Profix.

Multisealer jest podkładem, który można stosować przed aplikacją 

lakieru bazowego Kar-Bon, Aqua 2G czy lakieru akrylowego (Acryl). 

Najnowszy produkt CP 363 jest wysokiej jakości podkładem izolu-

jącym, spełniającym normy VOC pozwalającym na szybkie prze-

lakierowanie starych powłok lakierniczych. Największymi zaletami 

są dobra przyczepność i doskonałe właściwości izolujące. Dzięki 

specjalnej strukturze nadaje nakładanemu na niego lakierowi wy-

soki połysk i doskonałą przyczepność. Znacząco redukujemy czas 

lakierowania dzięki metodzie aplikacji „mokro na mokro”. Transpa-

rentność Multisealera CP 363 pozwala nam uniknąć widocznego 

odkurzu, co przyczynia się do oszczędzania czasu potrzebnego na 

oklejenie i maskowanie.

To jeszcze nie wszystkie zalety produktu, kolejną nie bez znaczenia 

jest możliwość wstępnego zabarwienia podkładu poprzez dodanie 

do mieszanki lakieru akrylowego Acryl lub bazowego Aqua 2G. W 

ten sposób ograniczamy końcowe zużycie lakierów nawierzchnio-

wych i co równie ważne minimalizujemy czas lakierowania dzięki 

zmniejszeniu ilości nakładanych warstw lakieru wierzchniego. 

Więcej o produkcie na stronie producenta www.multichem.pl.

Laboratorium firmy Troton 

opracowujące nowe i coraz 

doskonalsze receptury pro-

duktów, przygotowało między 

innymi bardzo ciekawe mleczko 

polerskie. Charakteryzuje się 

tym, że zachowując bardzo 

dobre parametry wykończe-

niowe, usuwa różnego ro-

dzaju defekty eksploatacyjne. 

Mleczko pomaga pozbyć się 

hologramów i  mikrouszkodzeń 

eksploatacyjnych, odświeżając 

powłokę lakieru w sposób dla 

niej bezpieczny. 

Mogą je stosować także osoby 

nie mające doświadczenia w 

polerowaniu. Uzyskane efekty 

będą zadowalające nawet dla 

profesjonalistów. Preparat jest 

bardzo ekonomiczny w użyciu.

Posiada bardzo ciekawą 

cechę - po 24 godzinach 

od aplikacji tworzy powłokę 

odporną na detergenty. La-

kier nabiera głębi, połysku, 

jest łatwy do mycia nawet 

zwykłą wodą bez 

środków che-

micznych.

Może być 

aplikowany 

ręcznie 

i maszynowo.

Preparat do usuwania hologramów 
i mikrouszkodzeń
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca 

lakierów ciekłych i proszkowych, świętuje sukcesy dwóch zespo-

łów studenckich uczestniczących w wyścigu eksperymentalnych 

samochodów zasilanych energią słoneczną - Bridgestone World 

Solar Challenge 2017. Wyścig odbył się w dniach 8–15 paździer-

nika w Australii. Zespoły Bochum SolarCar Team oraz The Punch 

Powertrain Solar Team zbudowały wydajne i niezawodne samo-

chody słoneczne, które pokonały cały dystans 3021 km z Darwin 

do Adelaide. Sponsorem obu zespołów jest firma Axalta, która 

zapewniła im odpowiednie produkty lakiernicze, a także wiedzę i 

wsparcie techniczne.

„Wsparcie, jakie udzieliliśmy tym młodym utalentowanym inży-

nierom, odzwierciedla nasze zaangażowanie w sporty motorowe, 

współpracę ze społecznościami, w których jesteśmy obecni, jak 

również promowanie innowacyjnych rozwiązań. W Axalta mamy 

wizję zrównoważonej przyszłości zdominowanej przez efektyw-

ne energetycznie, wolne od emisji środki transportu” – wyjaśnia 

Matthias Schönberg, Vice President of Axalta and President for 

Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Samochód thyssenkrupp blue.cruiser zespołu The SolarCar Team 

z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w niemieckim Bochum prze-

kroczył linię mety jako pierwszy z zaledwie trzech, które ukończy-

ły wyścig w założonym czasie. Ostatecznie uzyskał drugie miejsce 

z jedenastu zespołów w klasie Cruiser, poprawiając wynik z 2015 

roku, kiedy zdobył miejsce trzecie. Wynik jest wypadkową liczby 

przebytych kilometrów, pasażerokilometrów, prędkości, efektyw-

ności energetycznej, projektu i praktyczności. Zespół otrzymał 

najwyższą ocenę za wygląd pojazdu. Podczas lakierowania samo-

chodu eksperci z Axalta wykorzystali swoje bogate doświadczenie 

w dziedzinie sportów motorowych. Tym sposobem udało im się 

uzyskać znakomity efekt estetyczny oraz bardzo niską masę nad-

wozia wykonanego z włókna węglowego. 

Pojazd The Punch Two zaprojektował zespół Punch Powertrain 

Solar Team, składający się ze studentów Katolickiego Uniwersyte-

tu w Lowanium (Belgia). Bolid ukończył wyścig na 3 miejscu z 14 

zespołów w klasie Challenger, pokonując tym samym wynik z 2015 

r. Zespół otrzymał również nagrodę za innowacyjność. Przyznano 

ją za system 4WS (cztery koła skrętne), który pozwolił bolidowi 

szybciej „żeglować” po powierzchni drogi dzięki wykorzystaniu 

energii wiatru. Zespół The Punch Powertrain Solar Team wspiera-

Sukces sponsorowanych przez Axalta 
zespołów w World Solar Challenge 2017 w Australii
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Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie 
i konstrukcyjne
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ła marka Cromax®, jedna z marek lakierniczych premium należą-

cych do Axalta. Eksperci firmy nie tylko polakierowali samochód, 

lecz także pomogli zespołowi zrealizować założenia z zakresu 

efektywności energetycznej – dzięki zastosowaniu innowacyjnych 

systemów lakierniczych Cromax.

„Działalność Axalta opiera się na innowacyjnej technologii, dzięki 

której nieustannie doskonalimy produkty i usługi oferowane na-

szym klientom. Wspierając te dwa zespoły nie tylko wprowadzamy 

w życie naszą filozofię biznesową, lecz także podkreślamy nasze 

zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważony rozwój” – do-

daje Schönberg.

Wyścig Bridgestone World Solar Challenge, który w 2017 r. 

obchodzi swoją 30-stą rocznicę powstania, to światowej sławy 

zawody dla eksperymentalnych samochodów zasilanych energią 

słoneczną. Wyścig ma na celu zachęcanie do rozwoju i wdrażania 

efektywnych energetycznie, wolnych od emisji rozwiązań trans-

portowych na całym świecie. W ramach rywalizacji uczestnicy, 

którzy co 2 lata zjeżdżają się do Australii, muszą przebyć cały 

kontynent, czyli ponad 3000 km, w jednym z najtrudniejszych 

środowisk na świecie. Zgodnie z regulaminem samochód musi 

być w 90% zasilany energią słoneczną lub odzyskiwaną energią 

kinetyczną pojazdu. 
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Nowy biuletyn wiedzy technicznej 
Standothek poświęcony kolorom specjalnym

Za każdym razem, gdy producenci samochodów wprowadzają na 

rynek nowe modele, eksperci Standox w dziedzinie kolorystyki są 

w stanie pełnej gotowości. Wiedzą, że w momencie wprowadzania 

modelu na rynek wiele z nich posiada atrakcyjne lakiery z efektami 

specjalnymi, które mają za zadanie przyciągać jak najwięcej uwagi. 

Nowy biuletyn wiedzy technicznej od marki Standox – Standothek 

poświęcony jest kolorom specjalnym. Wydanie zawiera wiele cen-

nych przykładów i wskazówek, z których mogą skorzystać nawet 

najbardziej doświadczeni lakiernicy.

W wielu przypadkach odpowiednią intensywność koloru, efektu i 

połysku lakieru można osiągnąć tylko poprzez odpowiednią aplikację 

warstw. Nowy biuletyn Standothek to ponad 20 stron wskazówek i 

przykładów, które jasno przedstawiają sposób, w jaki można napra-

wiać różnego rodzaju wykończenia i osiągnąć przy tym doskonały 

efekt. Szczegółowe opisy zawarte w biuletynie dotyczą między in-

nymi efektu płynnego metalu, lakierów aplikowanych w dwóch war-

stwach z barwionym lakierem bezbarwnym, lakierów aplikowanych 

w trzech oraz czterech warstwach oraz wykończenia matowego. Co 

więcej, w wydaniu są omawiane konkretne przykłady lakierów stoso-

wanych na obecnych modelach samochodów.

Dariusz Niedźwiedź, Training and Color Coordinator, z doświadcze-

nia wie, jak problematyczne mogą być naprawy z użyciem lakierów 

specjalnych. „Gdy renowacja wymaga aplikacji wielu warstw lakieru 

bazowego, zastosowania przezroczystego lakieru z efektem (jak np. 

w lakierach trójwarstwowych) lub barwionych lakierów bezbarw-

nych, nawet najbardziej doświadczeni eksperci mogą mieć trudności 

w trakcie aplikacji, aby przywrócić oryginalny efekt i nie pozostawić 

śladu naprawy” – wyjaśnia. „Dlatego odpowiednio przygotowane na-

tryski próbne są tak ważne. Choć ich wykonanie wymaga poświęce-

nia nieco więcej czasu, jest to tak naprawdę szybszy i tańszy sposób 

osiągnięcia najlepszego odwzorowania koloru”.

Standox, marka lakierów znana na całym świecie, już od wielu lat 

udostępnia profesjonalnym lakiernikom biuletyny wiedzy technicz-

nej Standothek, które są unikalnym źródłem rzetelnych informacji 

na temat lakierów. Nowy biuletyn wiedzy technicznej Standothek 

poświęcony kolorom specjalnym można pobrać ze strony interneto-

wej Standox: www.standox.pl/standothek.
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Zapotrzebowanie na moc cieplną
W trakcie aplikacji lakieru powietrze w przestrzeni roboczej ka-
biny lakierniczej jest ciągle wymieniane, temperatura nawiewa-
nego powietrza jest utrzymywana na poziomie temperatury po-
kojowej. Wydatek wentylatorów kabiny dla pojazdów osobowych 
zazwyczaj  mieści się w przedziale od 20000 do 30000 m3/h. 
Szczególnie w okresie zimowym wymagane jest dostarczanie 
sporej mocy cieplnej do ogrzewania nawiewanego powietrza.  
Zapotrzebowanie na strumień ciepła do ogrzania powietrza 
można obliczyć według następującego równania:

gdzie: Q’ – strumień ciepła, cp – ciepło właściwe powietrza, ςp 
– gęstość powietrza, V’ – strumień masy powietrza, ΔT – wyma-
gana zmiana temperatury powietrza.

Chcąc jednak określić moc źródła ciepła, które ma być zainsta-
lowane w kabinie lakierniczej, należy uwzględnić sprawność wy-
miany ciepła η. Dotyczy to wymiennika ciepła który pośredniczy 
w przekazywaniu ciepła pomiędzy gorącym medium a ogrze-
wanym powietrzem. Na rysunku poniżej przedstawiono wykres 
zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania strumienia 
powietrza w zależności od jego temperatury początkowej. Do 
obliczeń przyjęto strumień objętości powietrza równy 20000 
m3/h oraz zadaną temperaturę końcową 20OC. Źródło ciepła o 
sprawności wymiany ciepła η=0,9 jest w stanie ogrzewać do 
temperatury 20OC powietrze o temperaturze powyżej -17OC. Dla 
niższych wartości moc jego jest niewystarczająca. 

Zapotrzebowanie na moc do ogrzania strumienia powietrza 
20000m3/h do ogrzania do 20OC w zależności od temperatury 
początkowej powietrza.
W polskiej strefie klimatycznej przyjmuje się temperaturę ob-
liczeniową dla okresu zimowego -17OC, przy uwzględnieniu 
sprawności wymiennika ciepła wymagane jest więc źródło o 
mocy 300 kW.

Stosowane źródła ciepła
Najbardziej powszechnym rozwiązaniem ogrzewania powietrza 
w kabinach lakierniczych jest stosowanie palnika gazowego lub 

olejowego z wymiennikiem ciepła. Umieszczany jest on pomię-
dzy wentylatorem nawiewnym a plenum. Geometria wymienni-
ków ciepła jest bardzo zróżnicowana, jednak ogólnym celem 
w konstrukcji wymienników jest uzyskanie jak największej po-
wierzchni wymiany ciepła przy jednoczesnej minimalizacji spad-
ku ciśnienia na wymienniku związanego z oporem przepływu 
powietrza.

Najbardziej rozpowszechnionym w Polsce paliwem jest olej 
opałowy. Przy lokalizacji zbiornika oleju w chłodnym miejscu, 
może zimą dochodzić do wytrącania się parafiny co skutkuje 
awariami palnika. Stosowanie palnika gazowego wymaga 
źródła zasilania o dużej wydajności oraz stabilnym ciśnieniu 
gazu. W przypadku zbyt dużego spadku ciśnienia gazu palnik 
sygnalizuje stan awaryjny. Przekazanie do układu sterowania 
informacji o awarii powoduje całkowite zatrzymanie pracy kabi-
ny lakierniczej. Przy braku odpowiedniej wydajności istniejącej 
sieci gazowej, dodatkowym rozwiązaniem jest zbiornik gazu na 
posesji. Wiąże się to jednak z koniecznością wydzielenia strefy 
zagrożonej wybuchem w obrębie zbiornika.  

   a)    b)
Kabina lakiernicza z palnikiem a) z wymiennikiem ciepła b) ze 
spalaniem bezpośrednim

W kabinach lakierniczych funkcjonują również gazowe palniki 
spalania bezpośredniego, gdzie płomień oraz spaliny bezpo-
średnio ogrzewają powietrze nawiewane do przestrzeni robo-
czej. Główne zalety takiego rozwiązania to zwiększenie spraw-
ności wymiany ciepła oraz brak komina spalinowego. Wadą tej 
metody ogrzewania powietrza podobnie jak w palnikach gazo-
wych z wymiennikiem, jest wrażliwość na zmiany ciśnienia gazu 
w sieci zasilającej. Spaliny gazu podnoszą również wilgotność 
powietrza, co nie jest pożądane w trybie suszenia a w szczegól-
ności dla lakierów wodorozcieńczalnych.

Włoska firma SYMACH specjalizująca się w zastosowaniach 
promienników podczerwieni posiada w swojej ofercie kabinę 
lakierniczą, gdzie do ogrzewania powietrza używane są wspo-
mniane promienniki. Polega to na tym, że w plenum nad filtrami 
powietrza umieszczone są promienniki. Radiacyjne ogrzewają 
one filtry sufitowe a następnie nawiewane powietrze przenikając 
przez filtry przejmuje od nich ciepło. W takim rozwiązaniu łatwiej 
sterować mocą ciepną a co za tym idzie poprawia to jakość ste-
rowania temperaturą powietrza. 

Źródła ciepła w kabinach lakierniczych

str. 29   www.lakiernik.com.pl



strefa lakiernika

Promienniki ogrzewające 
sufitowe filtry powietrza

Istnieją również rozwiązania 
stosujące oprócz palników al-
ternatywne źródła ciepła. Jed-
nym z nich jest wstępne ogrze-
wanie powietrza za pomocą 
wymiennika ciepła umieszczo-
nego przed głównym źródłem 
(palnikiem). Ciepło dostarcza-

ne jest do wymiennika za pomocą nośnika ciepła (na przykład 
wody) z akumulatora ciepła. Akumulator jest zasilany z alterna-
tywnych źródeł np. instalacji centralnego ogrzewania, solarów, 
itp. Na rysunku poniżej przedstawiono rozwiązanie firmy WOLF 
w którym znajduje się panik oraz  wymiennik ciepła zasilany z 
akumulatora ciepła z dodatkowo zastosowanym rekuperatorem.

Wstępne ogrzewanie powietrza z instalacji zasobnika ciepła 
(fot. WOLF)

Odnawialne źródła energii
Przy dodatnich temperaturach powietrza, wysokie wskaźniki 
efektywności energetycznej COP (Coefficient Of Performance) 
utrzymują powietrzne pompy ciepła. Zastosowanie pompy ciepła 
pozwala na pozyskiwanie ciepła odpadowego z powietrza bez-
pośrednio lub nawet za wymiennikiem ciepła (rekuperatorem). 
Odzyskane ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania 
powietrza w kabinie lakierniczej, akumulowane, lub przekazy-
wane do innego wykorzystania np. ogrzewanie pomieszczeń 
lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Akumulowane cie-
pło może być przeznaczone do późniejszego wykorzystania w 
pracy kabiny lakierniczej. Dodatkowo pompę ciepła w kabinie 
lakierniczej można wykorzystywać do ochładzania powietrza 
w gorących okresach letnich oraz osuszania powietrza, szcze-
gólnie podczas pracy kabiny w trybie suszenia. Ciepło z ochła-
dzania powietrza można akumulować i/lub wykorzystywać do 
innych celów.

Schemat blokowy wymiany ciepła w koncepcyjnym rozwiązaniu 
z pompą ciepła.

Na rysunku przedstawiono koncepcyjne rozwiązanie wyko-
rzystania pompy ciepła w kabinie lakierniczej. Pompa ciepła 
stanowi element urządzenia do wymiany ciepła. Poszcze-
gólne tryby pracy urządzenia do wymiany ciepła, pozwalają 
na odzysk, akumulację, wykorzystanie ciepła do innych celów 
oraz pozyskiwanie ciepła z alternatywnego źródła ciepła na 
przykład solara. W koncepcji tej w wymiennikach ciepła może 
znajdować się czynnik chłodniczy lub pośrednie nośniki ciepła 
w postaci wody, solanki, czy glikolu. Najlepsze wskaźniki COP 
pomp ciepła uzyskuje się przy bezpośrednim stosowaniu czyn-
nika chłodniczego w wymiennikach ciepła. Jednak ze względu 
na destrukcyjny wpływ czynników chłodniczych na atmosferę 
przy dużych instalacjach dla bezpieczeństwa należy stoso-
wać pośrednie nośniki ciepła. Dokładniejszy opis technologii 
odzysku ciepła można znaleźć w opisie wniosku patentowego 
https://pl.espacenet.com/publicationDetails/originalDocumen-
t?FT=D&date=20170118&DB=pl.espacenet.com&locale=&C-
C=EP&NR=3117906A1&KC=A1&ND=4. 
Przedstawiona funkcjonalność pozwala na racjonalną i sko-
jarzoną gospodarkę ciepłem odpadowym nie tylko w kabinie 
lakierniczej, lecz na poziomie lakierni. Odzyskane lub zakumu-
lowane ciepło można wykorzystać w dalszej eksploatacji kabiny 
lakierniczej lub do innych celów np. ciepłej wody użytkowej lub 
ogrzewania pomieszczeń. Ponieważ konstrukcja instalacji nie 
ingeruje znacząco w konstrukcję kabiny lakierniczej, rozwiąza-
nie można stosować w nowych oraz istniejących już kabinach 
lakierniczych również wyposażonych w rekuperatory. 

Ogrzewanie powietrza jest najbardziej energochłonnym proce-
sem w eksploatacji kabin lakierniczych. W artykule starałem 
się przedstawić w skrócie przegląd stosowanych źródeł ciepła 
w kabinach lakierniczych. W zwięzłych komentarzach przed-
stawiłem również warunki eksploatacji na które dobrze zwrócić 
uwagę podczas wyboru rodzaju ogrzewania w kabinie lakierni-
czej. Przedstawiłem również koncepcję własnego rozwiązania z 
zastosowaniem pompy ciepła.

Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Katedra Klimatyzacji 
i Transportu Chłodniczego
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Podkład do zadań specjalnych
Dużo większy jest jednak rynek z używanymi samochodami. Dzięki 

otwartości granic sprowadza się ogromne ilości samochodów od 

naszych sąsiadów, często są to pojazdy powypadkowe. Taki stan 

rzeczy powoduje zwiększone zapotrzebowanie na naprawy – najle-

piej szybkie i tanie. Naprawy powłok nie zawsze związane z uszko-

dzeniami samochodu, niekiedy zależy nam po prostu na zmianie 

koloru nadwozia. Lakierowanie całopojazdowe to kosztowne przed-

sięwzięcie – mniej ze względu na cenę materiałów, tylko ze względu 

na czas i ilość włożonej pracy. Samo przygotowanie powierzchni w 

technologii standardowej zajmowało by bardzo dużo czasu.

Co to podkład Sealer?
Producenci lakierów renowacyjnych w odpowiedzi na zapotrze-

bowanie rynku wprowadzili na rynek specjalny rodzaj podkładu 

izolującego o dużej przyczepności. Jest to produkt, który można 

aplikować bezpośrednio na starą powłokę lakierniczą bez czaso-

chłonnego procesu jakim jest szlifowanie. Dzięki aplikacji Sealera 

uzyskuje się warstwę izolująca pozwalająca doskonale związać 

nowe warstwy lakieru z podłożem. Dzięki stosowaniu tego produk-

tu możemy zmienić kolor samochodu w trakcie jednej operacji la-

kierowania. Zazwyczaj podkład jest transparentny a co za tym idzie 

nie tworzy tzw. „odkurzu”, który może być widoczny na brzegach 

lakierowania w miejscach trudno dostępnych. Dzięki czemu oszczę-

dzamy czas na maskowanie i oklejanie elementów. Wybrane rodza-

je podkładów można wstępnie zabarwić (np. CP 363 Multisealer 

marki Profix). W tym przypadku przy trudno kryjących kolorach 

można dodać lakieru bazowego Aqua 2G lub akrylowego Acryl w 

ilości 5% do mieszanki. 

Jak stosować?
Zacznijmy od oceny powierzchni lakierowanej. Jeśli po dokładnym 

umyciu samochodu nie ma widocznych ubytków w karoserii tzw. 

rdzy czy zarysowań i wgnieceń mamy zielone światło do zasto-

sowanie podkładu. Bardzo ważnym elementem jest usunięcie z 

powierzchni wszelkiego rodzaju wosków, powłok ceramicznych czy 

teflonowych. Pierwszym etapem, który wpływa na przyczepność za 

każdym razem i wszystkim znanym jest odtłuszczanie powierzchni. 

Dzięki temu unikamy podstawowych wad lakierniczych które zni-

welują nasz efekt końcowy. Na tak przygotowaną powierzchnie 

możemy nakładać podkład Sealer stosując jedną warstwę następ-

nie w metodzie „mokro w mokro” nakładamy powłokę barwną. Na 

tym etapie panuje dowolność stosowania lakieru bądź to bazowy 

1K lub akrylowy 2K.

Gdzie stosować?
Powszechne stosowanie tego typu podkładu można zauważyć przy 

zmianie kolorystyki flot samochodów. Wtedy niezbędna jest szybka 

i dokładna akcja lakierowania którą znacznie ułatwia zastosowanie 

podkładu izolującego. 

Kolejnym rodzajem naprawy lakierniczej w której można stosować 

ten podkład jest sprzęt ciężki wykorzystywany w rożnych dziedzinach 

życia. Malowanie ciągnika lub koparki jest bardzo ciężkie i czasochłon-

ne z powodu elementów które ciężko szlifować, dzięki zastosowaniu 

znacznie ułatwiamy sobie prace otrzymując idealny efekt.

Sealer jest często podkładem spełniającym wysokie wymagania 

ochrony środowiska (np. CP 363 Multiseler), jest bezchromiano-

wy i bezołowiowy. Ten nowoczesny podkład mokro na mokro ma 

też właściwości antykorozyjne, dlatego zabezpieczamy samochód 

przed działaniem korozji na nasz samochód.

Marek Lemiszewski
Technik Lakiernictwa

Multichem Sp. z o.o. producent 

lakierów marki Profix

Według najnowszych danych rynek produktów lakierniczych odnotowuje re-
kordowe wzrosty i nic nie wskazuje, aby się to zmieniło w najbliższych latach. 
Nieustanie wzrasta ilość sprzedawanych samochodów w Polsce ogromna 
ilość samochodów jest zamawiana przez floty firmowe, ale też co roku ok. 
100 tys. Polaków kupuje nowe samochody do swoich celów prywatnych. 
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Nie błyszczy a zachwyca

Wiele stylów w motoryzacji zaistniało nagle i był to rezultat roz-

powszechnienia nowych technologii. Ostatnio wszystkich ogarnął 

szał na niepowtarzalne powierzchnie samochodów. Rozmawiając 

ostatnio ze znajomym na temat zakupu jego wymarzonego sa-

mochodu zaintrygował mnie czas oczekiwania na jego wymarzony 

kolor. Szczerze podziwiam ludzi, którzy potrafią czekać pół roku, 

za kolorem który będzie wyjątkowy. Wielu producentów zauwa-

żyło, że kolor nie musi lśnić, aby przyciągać uwagę. Po rozeznaniu 

rynku wprowadzono do oferty lakiery o strukturze matowej. Co 

najważniejsze cena lakieru matowego w nowych egzemplarzach 

samochodów nie należy do najtańszych. Mimo tego według 

nieoficjalnych wyników sprzedażowych ich ilość ciągle wzrasta. 

Potwierdza ostatnio tą tendencje ostatni mój wyjazd do naszych 

zachodnich sąsiadów. Powłoka matowa, która u nas jest egzo-

tyką tam jest stałym elementem dróg. Jedno jest pewne takie 

samochody wzbudzają ogromne zainteresowanie. Ale jak to mówi 

przysłowie nie ma róży bez kolców dlatego należy wspomnieć, że 

posiadacze wspaniałego koloru matowego muszą się szykować na 

czasochłonną pielęgnacją powłoki lakierniczej. Jest to z pewnością 

nieco bardziej uciążliwe niż w przypadku lakierów o strukturze 

gładkiej, ale z pewnością daje niebanalny efekt wizualny.

Droga do matu
Obecnie producenci proponują nam kilka produktów, dzięki któ-

rym możemy uzyskać efekt matu w naprawach samochodowych. 

Na początku należy wspomnieć o pastach matujących, które w 

odpowiednich proporcjach dodaje się do lakieru akrylowego lub 

do lakieru bezbarwnego otrzymując w ten sposób pożądany sto-

pień matu. Użytkownicy tego typu produktów napotykali się na 

problem sedymentacji środków matujących na dno puszki. Dzięki 

zastosowaniu najnowszych surowców producent lakierów marki 

Profix firma Multichem opracował formułę pasty matującej (003) 

dającej wysoki stopień matu, usuwając problem opadania produk-

tu matującego.

Następną metodą otrzymania powierzchni matowej jest za-

stosowanie lakieru bezbarwnego matowego. Lakier, który ma 

stworzyć strukturę nakładamy na powierzchnię wcześniej po-

krytą lakierem bazowym. Tutaj występują ogromne możliwości 

dobrania koloru samochodu, ponieważ możemy uzyskać efekt 

matowej powierzchni nawet w przypadku lakierów metalicznych 

czy z efektem perłowym. Należy wspomnieć o podstawowym 

sposobie uniknięcia wad lakierniczych poprzez zachowanie wyma-

ganego czasu odparowania lakieru bazowego przed nałożeniem 

lakieru bezbarwnego. To ważny parametr i należy go bezwzględnie 

przestrzegać – koniecznie zapoznajmy się z Kartą TDS produktu. 

Dlaczego to takie ważne? Jeżeli bezbarwny lakier położymy zbyt 

szybko to rozcieńczalnik z warstwy bazowej zostanie uwięziony 
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przez klar, co może spowodować gazowanie na powierzchni lakieru 

bezbarwnego, a tym samym prowadzi do zmniejszenia przyczep-

ności klaru do powierzchni. Jeśli bezbarwny nałożymy zbyt późno, 

to przesuszona warstwa bazowa nie zwiąże się z lakierem bez-

barwnym, a w efekcie otrzymamy efekt łuszczenia się powierzchni 

lakierowanej. Przy produkcji tego typu lakierów priorytetem jest 

uzyskanie odporności na zarysowania. Konieczność nakładania 

cienkich warstw lakieru wymusza na producentach opracowanie 

twardych i odpornych na zarysowania produktów. Co ciekawe w 

przypadku części takich lakierów możemy sami regulować poziom 

matu. Mieszając matowy lakier bezbarwny (CM 10) z lakierem o 

wysokim połysku (CP 1500) sami regulujemy stopień pożądanego 

połysku na powierzchni.

Ostatnim – najtańszym sposobem uzyskania powierzchni matowej 

jest oklejenie samochodu folią matową. To jest najszybszy sposób 

na efektowną zmianę wyglądu naszej karoserii. Niestety folia wraż-

liwa jest na zarysowania i kolorystyka jest ograniczona. 

Od zera do matu
Wrażenie matu jest związane ze światłem, które jest rozpraszane 

przez nierównomierną strukturę. Dlatego im większy mat tym 

bardziej nierównomierna struktura lakierowanej powierzchni. W 

celu powstania takiej chropowatej powierzchni producenci dodają 

różne krzemionki czy woski. Po aplikacji na powierzchnię lakieru 

zawierającego takie dodatki w trakcie suszenia cząstki środków 

matujących zostają równomiernie rozłożone w warstwie filmu 

i tworzy się cienka warstwa z mikro chropowatą powierzchnią. 

Typowy rozmiar takich cząsteczek tworzących mikrostrukturę 

to 4- 10 mikronów. Na stopień matu wpływ ma wiele czynników. 

Na pewno dobór odpowiednich środków matujących, spoiwa czy 

rozcieńczalników ma ogromne znaczenie, ale i sposób aplikacji 

jest bardzo istotny. Im cieńsza warstwa lakieru tym większy efekt 

matu, dlatego zaleca się nakładanie 2 cienkich warstw lub 1,5 

warstwy lakieru z efektem matu. Szybkość odparowania rozcień-

czalnika również wpływa nam na uzyskanie bardziej chropowatej 

powierzchni, czyli większego matu.

 

Zadbaj o wyjątkowość
W matowej strukturze ciężko zauważyć niewielkie rysy, brud czy 

kurz a mycie na myjniach samochodowych nie sprawia problemów. 

Nie oznacza to jednak, że możemy zbyt długo zwlekać z usunięciem 

owadów, smoły czy innych tego typu zabrudzeń z karoserii. Mając 

na uwadze strukturę lakieru powinniśmy jak najszybciej usunąć je 

z nadwozia, najlepiej myjąc auto ręcznie, używając specjalnych ma-

teriałów takich jak ścierki czy rękawice. Należy jednak zapamiętać 

kilka podstawowych wskazówek, które pomogą nam cieszyć się 

matową powierzchnią. Przede wszystkim do czyszczenia używamy 

preparaty do tego typu lakieru. W odróżnieniu od tradycyjnych 

lakierów nie możemy używać środków nabłyszczających. Nie ma 

przeciwskazań do stosowania myjek wysokociśnieniowych, oczy-

wiście z ograniczonym ciśnieniem oraz rotacyjnym strumieniem 

wody. W przeciwnym razie możemy spowodować uszkodzenie 

lakieru. Podsumowując, dbanie o czystość karoserii samochodu 

znacząco wydłuża nawet o kilka lat żywotność powłoki. 

Magdalena Kubacka
Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego

Multichem Sp. z o.o. producent lakierów 

marki PROFIX.
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Szybkie przygotowanie podłoża 
dzięki wypełniaczowi VOC Xtreme Filler

„Wypełniacz VOC Xtreme Filler U7600 

to przełom w procesie aplikacji lakierów. 

Produkt znacząco skraca czas pracy, co 

jest szczególnie ważne dla warsztatów o 

dużej przepustowości. Stosowanie wypeł-

niacza razem z lakierem Standocryl VOC 

Xtreme Clear K9580 pozwala oszczędzić 

czas i przynosi doskonałe efekty” – mówi 

Grzegorz Kotliński, Doradca Techniczny 

marki Standox.

Przed wprowadzeniem wypełniacza na 

rynek przeprowadzono szeroko zakrojone 

testy. Dostarczyły one dogłębnej wiedzy 

dotyczącej aplikacji wypełniacza, która zo-

stała zawarta w metryczkach technicznych. 

Poniżej kilka dodatkowych wskazówek:

• Wskazówka nr 1: stosuj się do zaleceń 
zawartych w metryczkach technicznych
Aplikacja wypełniacza VOC Xtreme 

Filler U7600 zasadniczo różni się od 

aplikacji innych wypełniaczy o wysokiej 

zawartości części stałych. Po pierwsze 

zabezpieczamy element przed korozją 

za pomocą ściereczek, po drugie ele-

ment szlifujemy już po 20–40 minutach 

schnięcia w temperaturze otoczenia 

(zależnie od wilgotności powietrza). Dla 

doświadczonych lakierników powyższe 

zalecenia mogą się wydawać nietypo-

we. Jednak, aby osiągnąć jak najlepszy 

efekt, należy postępować zgodnie z in-

formacjami zawartymi w metryczkach 

technicznych.

• Wskazówka nr 2: wybierz mniejszą dyszę
Wielu lakierników przeprowadza apli-

kację wypełniacza w miejscu, gdzie 

odbywa się przygotowanie podłoża. 

Wypełniacz VOC Xtreme Filler U7600 

charakteryzuje się niską lepkością i wy-

soką zawartością części stałych, dzięki 

czemu można go aplikować dyszą o 

mniejszej średnicy, np. 1,4 mm, i pod 

mniejszym ciśnieniem. W ten sposób 

otrzymujemy płaski strumień i ograni-

czamy mgłę natryskową do minimum, 

co ułatwia szlifowanie.

• Wskazówka nr 3: aplikuj cienką warstwę 
w miejscach wypełnionych szpachlą
Na niewielkie powierzchnie pokryte 

szpachlą należy aplikować cienką war-

stwę wypełniacza, którą suszymy do 

zmatowienia. Potem możemy apliko-

wać do trzech warstw wypełniacza bez 

odparowania międzywarstwowego.

• Wskazówka nr 4: zwróć uwagę na czas 
schnięcia 
Ogromną zaletą wypełniacza VOC 

Xtreme Filler U7600 jest możliwość 

nieprzerwanej i szybkiej pracy. To rów-

nież oznacza, że nie należy pozostawiać 

elementów do suszenia przez weekend 

jak w przypadku innych wypełniaczy. 

Wypełniacz stwardnieje na tyle, że szli-

fowanie będzie trudne, a papier ścierny 

będzie zużywał się szybciej. Wypełniacz 

powinien być pokryty kolejną warstwą 

w ciągu 72 godzin.

• Wskazówka nr 5: stosuj rozważnie
Wypełniacz VOC Xtreme Filler U7600 

został opracowany z myślą o optyma-

lizacji pracy i obniżeniu kosztów. Jest 

to szczególnie ważne dla warsztatów 

stawiających na wysoką wydajność lub 

wykonujących codziennie dużo małych 

napraw. W przypadku renowacji, które 

nie muszą zostać wykonane szybko, jak 

np. naprawa samochodów klasycznych, 

zaleca się stosowanie innych produk-

tów marki Standox, np. wypełniacza 

VOC Xtra Filler U7560.

Więcej informacji na temat wypełniacza 

VOC Xtreme Filler U7600 i ściereczek.

Standox - niemiecka marka lakierów z Wuppertalu – zrewolucjonizowała proces przygotowania podłoża dzięki 
wypełniaczowi VOC Xtreme Filler U7600 i ściereczkom Express Prep Wipes U3000. Wypełniacz charakteryzuje 
szybka aplikacja i krótki czas schnięcia, co znacznie skraca czas przygotowania podłoża i przyspiesza pracę.







Bardzo często można spotkać w Polsce sytuację kiedy to inwe-

stor pomija podstawowy etap planowania i projektowania serwisu 

samochodowego. Problem ten dotyczy zarówno serwisów prze-

znaczonych do naprawy pojazdów do jak i powyżej 3,5 t. Podsta-

wowym etapem planowania budowy serwisu samochodowego, 

niezależnie od jego przeznaczenia, jest stworzenie założeń tech-

nologicznych. Wydawałoby się to niewiarygodne, ale jest to etap, 

który jest bardzo często lekceważony przez inwestorów. Oczywi-

ście jakieś założenia są wykonywane ale niezbędne jest podejście 

kompleksowe do stworzenia całościowego projektu technologicz-

nego serwisu. Podczas kontaktów z inwestorami, a jest to zwykle 

etap po zakupie działki, uzyskaniu pozwoleń i wykonaniu projektu 

budowlanego okazuje się, że teraz dopiero zastanawiają się co by 

chcieli w tym serwisie robić... (sic!). Na zadane pytanie czy posia-

dają projekt technologii serwisu inwestorzy reagują raczej zdziwie-

niem i kwestionują potrzebę jego stworzenia. Prawdziwą zmorą 

są projekty budowlane nie uwzględniające potrzeb związanych z 

realizacją organizacji stanowisk naprawczych i diagnostycznych. 

Większość firm projektowych nie posiada zbyt wielu doświadczeń 

związanych z projektowaniem serwisów samochodowych, a ser-

wisów pojazdów użytkowych w szczególności. To nie grzech, ale 

grzechem jest nie wspomaganie się profesjonalistami posiadający-

mi doświadczenie w organizacji oraz technologii (Rys. 1).

SERWIS... ALE JAKI?
Wybór poszczególnych działów serwisowania pojazdów determi-

nuje stworzenie odpowiedniego rozmieszczenia stanowisk, tak 

aby nie kolidowały ze sobą, a w jak największym stopniu tworzyły 

ergonomiczny ciąg technologiczny. Zdarza się bardzo często, że na 

wstępnym etapie tworzenia projektu technologicznego inwestor 

nie ma pewności czy i kiedy uruchomi pewne działy przyszłego 

serwisu, ale warto pomyśleć  w jaki sposób zaplanować stanowiska 

aby w razie potrzeby można było bez większych inwestycji do-

konać ich wdrożenia. Dla przykładu budując serwis „od podstaw” 

warto wykonać kratownicę do mocowania oprzyrządowania do 

napraw powypadkowych niezależnie od tego, kiedy planowane jest 

uruchomieni napraw powypadkowych. Etap wykonywania posadz-

ki jest najlepszym momentem do wykonania takiego stanowiska 

przy najniższych nakładach finansowych. Warto zwrócić się do 

dostawcy urządzeń naprawczych o udostępnienie dokumentacji 

czy też wykonanie kratownicy. Podobne problemy wiążą się ze sta-

nowiskiem diagnostycznym. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie 

czy planowana jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (OSKP) czy 

będzie to jedynie stanowisko diagnostyczne wspierające prowa-

dzenie bieżących napraw. W przypadku organizacji OSKP koniecz-

ne jest spełnienie wszystkich wymogów z tym związanych. Trzeba 

już na etapie projektu uwzględnić odpowiednie rozmieszczenie 

wszystkich wymaganych urządzeń. Część z nich wymaga trwałej, 

związanej z posadzką, instalacji i niezbędne jest wykonanie projek-

tu oraz elementów mocujących urządzenia w posadzce. Dotyczy 

to np. urządzenia do badania hamulców, amortyzatorów czy tez 

płyty wstępnej kontroli zbieżności.

PLANOWANIE STANOWISKA DO NAPRAW POWYPADKOWYCH
Ze względu na specyfikę tematyki magazynu LAKIERNIK wydaje się 

celowe zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane pla-

nowaniem i organizacją działu napraw powypadkowych pojazdów 

użytkowych. Wcześniej już wspomniano o montażu kratownicy 

nośnej w posadzce hali, która będzie stanowiła bazę do prowadze-

nia napraw. Bardzo istotny jest odpowiedni, przemyślany wybór lo-

kalizacji stanowiska ponieważ w tym przypadku ma ono charakter 

„wybitnie stacjonarny” i nie będzie możliwa łatwa zmiana jego lo-

kalizacji w przyszłości. Jak zawsze wiele zależy od specyfiki serwisu 

oraz planowanej przepustowości działu napraw powypadkowych. 

W przypadku zamiaru prowadzenia napraw doraźnych nie ma ko-

nieczności tworzenia niepotrzebnej infrastruktury, rozbudowanych 

stanowisk wyposażonych w suwnice itp. Gdyby jednak w planach 

było stworzenie centrum napraw powypadkowych obsługującego 

znaczny obszar terenu lub grupę firm transportowych czy też 

wykonującego zlecenia firm ubezpieczeniowych należy podejść do 

problemu znacznie bardziej kompleksowo. Kilka przykładów:

- kratownica nośna

Standardowo wykonuje się jedną kratownicę nośną o długości 16 

m i szerokości 4,5 m. Przeznaczona ona jest zarówno do montażu 

Budujemy serwis dla użytkowych cz. 2

W artykule poruszone zostaną kolejne tematy dotyczące organizacji i planowania budowy serwisów dla 
pojazdów powyżej 3,5 t związane głównie z organizacją, warunkami technicznymi, technologią oraz budową.
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pojazdów podczas naprawy ram jak i osprzętu mocującego kabiny 

kierowcy, które będą naprawiane po ich demontażu z pojazdu. Aby 

zwiększyć przepustowość stanowiska można wykonać dodatkową 

kratownice o tych samych wymiarach, ale równie dobrym, spraw-

dzonym rozwiązaniem jest wykonanie kratownicy 16mx4,5m oraz 

dodatkowej kratownicy do naprawy kabin o wymiarach 4,5mx4,5m.

- urządzenia naprawcze
Standardowy zestaw osprzętu naprawczego do ram to dwie 

prasy poziome, dwie prasy pionowe, cztery podpory, prasa typu 

„C” oraz uchwyty łańcuchowe mocujące ramę. Należy zwrócić 

uwagę na system zasilania siłowników hydraulicznych, który na-

pędzany jest sprężonym powietrzem z instalacji serwisu. Są dwa 

systemy: z przetwornikiem (pompą) wielodrogową umożliwiającą 

jednoczesne podłączenie i sterowanie kilkoma urządzeniami oraz 

opcja zasilania oddzielnymi pompami poszczególnych urządzeń 

naprawczych.

Narzędzia systemu do napraw kabin montowane są do kratownicy 

podobnie jak w przypadku naprawy ram. Kabina mocowana jest na 

systemie belek z uchwytami pośrednimi do których zainstalowane 

Rys. 1 Przykładowy rysunek do projektu technologii serwisu specjalizującego się w serwisowaniu pojazdów do przewozu materiałów płynnych (raatz.pl)
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są uchwyty specjalizowane do montażu kabin poszczególnych ma-

rek i modeli pojazdów lub też montuje się ja w uchwytach uniwer-

salnych. W skład zestawu podstawowego jako główne elementy 

systemu wchodzą dwie belki mocujące wraz z osprzętem, dwie 

wieże wysokiego ciągnięcia oraz zestaw uchwytów mocujących. 

Zarówno w przypadku zestawu do naprawy ram jak i do na prawy 

kabin skład zestawu może, a nawet powinien być modyfikowany w 

zależności od i zakresu prowadzonych napraw, ich ilości oraz typu 

stanowiska. Jest jednak pewne ograniczenie. Z założeń technolo-

gii napraw pojazdów użytkowych oraz wieloletnich doświadczeń 

można wyznaczyć zestaw minimalnego wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia skutecznych i bezpiecznych napraw. Minimalne 

wyposażenie to dwie prasy, jedna zapora, jedna prasa pionowa 

i dwie podpory. Dodatkowo niezbędna jest prasa typu „C” oraz 

zestaw rozpierający. Oczywiste jest, że w skład narzędzi wchodzą 

łańcuchy, haki, uchwyty blacharskie itp.

- urządzenia diagnostyczne
Optymalne naprawy powypadkowe to takie, które prowadzone 

są we właściwym cyklu technologicznym i pozwalają nie tylko na 

przywrócenie prawidłowego kształtu ramy pojazdu ale i jej napra-

wą z uwzględnieniem geometrii układu jezdnego. Nie jest to zbyt 

skomplikowane pod warunkiem zastosowania odpowiednich tech-

nologii pomiarowych. System diagnostyczny powinien umożliwiać 

kontrolę kształtu ramy oraz możliwość sprawdzenia, a zarazem 

regulacji podstawowych parametrów geometrii kół i osi jezdnych. 

Po wstępnym wyprostowaniu ramy nośnej konieczne jest spraw-

dzenie geometrii osi nieregulowanych a w przypadku odchyleń 

konieczne jest już na tym etapie skorygowanie ich ustawienia 

względem osi środkowej ramy nośnej. Dzięki temu można uniknąć 

poważnych kłopotów w końcowej fazie naprawy polegającej na 

końcowej regulacji ustawienia układu jezdnego. Jest to jeden z 

przykładów celowości ciągłej kontroli kształtu ramy oraz geometrii 

kół i osi. W praktyce często wynikają bardzo różne przypadki, w 

których wręcz nieodzowne okazuje się wspomaganie systemem 

diagnostycznym. Należy tutaj zwrócić uwagę, że dla właściwego 

toczenia się kół pojazdu nie wystarczy zadbać o zbieżność kół. 

Równie ważne są kąty pochylenia i wyprzedzenia osi sworzni 

zwrotnic, których rola w całym procesie diagnostyczno-regula-

cyjnym jest nadal niedoceniana. Nazwa „osie sworzni zwrotnic” 

jest już nazwą historyczną (ale i oficjalne stosowaną w Ustawie o 

OSKP) nie oddającą dokładnie współczesnej konstrukcji zawieszeń 

samochodu ale po zapoznaniu się z definicją tego parametru ła-

two można zrozumieć o co chodzi.

- nagrzewnica indykcyjna

Do niedawna najczęściej stosowaną, a właściwie można zaryzy-

kować, że jedyną metodą podgrzewania konstrukcji ramy nośnej 

pojazdu podczas prostowania był palnik gazowy. Czy w ogóle moż-

na podgrzewać ramę pojazdu bez utraty parametrów wytrzymało-

ściowych? Tak, a nawet trzeba to robić lecz wymaga to czujności i 

dokładnego dozowania dostarczanego ciepła. Podczas prostowania 

konstrukcji „na zimno” najczęściej dochodzi do mikropęknięć struk-

tury materiału z którego wykonana jest rama. Podgrzanie pozwala 

na łatwiejsze przemieszczanie się kryształów metalu podczas od-

działywania sił prostujących. Na pytanie czy jest to bezpieczne dla 

ramy, należy odpowiedzieć uczciwie, że każde uszkodzenie oraz na-

prawa przez prostowanie musi pociągać ujemne skutki dla pojazdu. 

Ważne jest aby nie przekraczać granicy bezpieczeństwa. Kluczowa 

jest na przykład temperatura do której podgrzewana jest strefa 

naprawy. Nie powinna przekraczać 650 st. C, a ponieważ powyżej 

tej granicy stopy stalowe bezpowrotnie tracą własności mecha-

niczne nadane im w procesie produkcji. Podgrzewając palnikiem nie 

ma możliwości pełnej kontroli na temperaturą ponieważ element 

nie rozgrzewa się „na wskroś” lecz podgrzewanie następuje „od 

zewnątrz” ramy i zanim wnętrze rozgrzeje się do oczekiwanej tem-

peratury to jej warstwy zewnętrze będą już poważnie przegrzane. 

Dodatkowo proces ten trwa tak długo, że następuje niepożądane 

podgrzewanie sąsiednich stref utrudniając prostowanie. Nie bez 

znaczenia jest również aspekt bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest 

zastosowanie wysokowydajnych nagrzewnic indukcyjnych. Proces 

podgrzewania wykonywany jest punktowo w żądanej strefie i odby-

wa się niemal jednocześnie na całej objętości płaszczyzny ramy, przy 

czym sąsiednie strefy nie podgrzewają się nadmiernie.

- suwnice i dźwigi
Prowadzenie napraw pojazdów użytkowych wymaga często zasto-

sowania urządzeń pomocniczych podczas demontażu oraz mon-
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tażu elementów pojazdu. Dotyczy to zarówno demontażu kabin 

jak i silnika oraz innych zespołów pojazdu. Najwygodniejsze jest 

zastosowanie suwnicy lecz jest to rozwiązanie stosunkowo drogie 

i uzasadnione jedynie w przypadku dużej ilości prowadzonych na-

praw. Bardzo wygodnym z punktu widzenia organizacyjnego oraz 

kosztów jest zastosowanie ręcznej wciągarki łańcuchowej zamo-

cowanej na specjalnie do tego celu wykonanej belce nośnej. Nie 

jest to może rozwiązanie dające pełną mobilność ale w przypadku 

prac doraźnych całkowicie wystarcza.

- urządzenia i narzędzia blacharskie
W przypadku prowadzenia napraw powypadkowych kabin, autobu-

sów oraz pojazdów posiadających elementy poszycia wykonanego 

z blachy niezbędne jest stosowanie podstawowych technologii 

analogicznie jak w przypadku samochodów osobowych. Podsta-

wowymi urządzeniami są: zgrzewarka inwerterowa przeznaczona 

do zgrzewania blach wysokogatunkowych, spawarka z możliwością 

lutospawania oraz inne narzędzia współczesnego blacharza.

Artykuł nie wyczerpał oczywiście pełnego zakresu problematyki 

planowania oraz organizacji serwisów pojazdów użytkowych. Pu-

blikacja ma na celu głównie zwrócenie uwagi na właściwe podejście 

do planowania i prowadzenia podobnych inwestycji.

Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl

TROTON Sp. z o.o.  tel./fax +48 94 35 126 22 
www.troton.com.pl e-mail:troton@troton.com.pl
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Historia
Podgrzewacze indukcyjne zostały wprowadzone do przemysłu na 

szeroką skalę  już w latach 20-tych XX wieku. Na ich dalszy rozwój 

wpłynęła druga wojna światowa, która wymusiła na przemyśle 

wprowadzenie bardziej wydajnej metody hartowania stalowych 

elementów silnika.

Obecnie dobrodziejstwo indukcji magnetycznej wykorzystuje się 

coraz szerzej przy naprawach mechanicznych oraz blacharskich, w 

warsztatach samochodowych na całym świecie.

Zasada działania podgrzewacza indukcyjnego
Grzanie indukcyjne opiera się na unikalnych cechach częstotliwości 

radiowych (RF), czyli części widma elektromagnetycznego poniżej 

podczerwieni oraz energii mikrofalowej.  Generowane ciepło jest 

wynikiem ruchu elektronów (tarciem wewnętrznym), spowodowa-

nych przepływem prądów wirowych. 

To, jak szybko i jak mocno dany element się podgrzeje zależne 

jest od oporności właściwej materiałów, z których jest wykonany. 

Elementy stalowe zawierają w swej budowie głównie żelazo, o 

wysokiej rezystancji (oporności)  i dlatego są podatne na działanie 

pola magnetycznego o zmiennej częstotliwości (fot. 1). Natomiast 

niskie rezystywności miedzi, mosiądzu oraz aluminium, wymuszają 

dłuższy czas działania podgrzewacza indukcyjnego oraz dużo słab-

sze efekty. Wpływ dodatni na szybkość podgrzania ma również 

sama temperatura, ponieważ wraz z jej wzrostem rośnie do pew-

nego punktu oporność właściwa. 

Zastosowanie
Podgrzewacze indukcyjne służą do szybkiego, bezpłomieniowego 

podgrzewania przede wszystkim elementów stalowych. Najpopu-

larniejszym zastosowaniem w warsztatach samochodowych jest 

podgrzewanie, w celu osiągnięcia chwilowego odprężenia materia-

łowego i co za tym idzie łatwiejszego odkręcenia skorodowanych 

śrub i nakrętek (fot. 2). Dodatkowo małe, wielozadaniowe pod-

grzewacze indukcyjne, jak np. CARDUCTION 33 PRO (fot. 3), pozwa-

lają dzięki kilku specjalistycznym adapterom również na:

 demontaż szyb samochodowych bez użycia linki stalowej,

 usuwanie naklejek, listew, emblematów z paneli (rękawica in-

dukcyjna),

 przyśpieszenie napraw PDR (naprawy wgnieceń bez usuwania 

powłoki lakierniczej),

 łatwiejsze usuwanie mas natryskowych i uszczelniających z 

elementów.

Specyficznym przypadkiem zastosowania podgrzewacza jest jego 

użycie podczas demontażu szyb wklejanych na kleje uretanowe. 

Uwolnienie szyby polega w tym przypadku na podgrzaniu kleju 

pomiędzy szybą, a krawędzią otworu okiennego (fot.4). Ponieważ 

sam klej nie podlega podgrzewającemu działaniu prądów wiro-

wych wysyłanych przez induktor, pobiera on ciepło przekazywane 

przez stalowy element krawędzi otworu okiennego. Po usunięciu 

uszczelki i zastosowaniu podgrzewacza, klej uretanowy staje się 

plastyczny  i podatny na zerwanie. Przy użyciu adaptera „Glass 

induktor” oraz klinów teflonowych możemy zdemontować szybę 

czołową nawet w 15 minut. Należy jednak pamiętać o zachowaniu 

bezpiecznej odległości adaptera od krawędzi otworu i należytym 

chłodzeniu przyległych elementów lakierowanych (np. zabezpie-

czenie mokrym ręcznikiem). Zaletami podanej metody są jej nie-

inwazyjność, w przeciwieństwie do stosowanych linek stalowych 

oraz skrócenie czasu naprawy.

Podgrzewacze indukcyjne stosuje się również podczas montażu i 

demontażu kół zębatych, pierścieni, łożysk, tulei, bolców zawiasów 

drzwiowych i drążków kierowniczych. Należy również wspomnieć  

o bardzo dużej roli podgrzewania indukcyjnego podczas prostowa-

nia ram samochodów ciężarowych i użytkowych. Bez należytego 

podgrzania, wyprostowanie niektórych elementów konstrukcyj-

nych byłoby bardzo trudne (fot. 5). 

Zalety podgrzewaczy indukcyjnych
  podgrzewany element nie musi dotykać żadnego elementu 

grzejnego, jak to ma miejsce w przypadku podgrzewaczy 

Podgrzewacze indukcyjne 
w warsztacie samochodowym

Fot. 1. Wysoka precyzja grzania to podstawa (Alesco). 

Fot. 2. Szwedzki Alesco 800 pomaga odkręcić zapieczoną nakrętkę 
(Alesco).
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oporowych (wystarczy, że znajdzie się w  polu magnetycznym, 

generowanym przez induktor).

   duża precyzja grzania  (grzejemy tylko ten element, który 

chcemy),

 elementy nieprzewodzące (np. wykonane z tworzywa sztucz-

nego), nie są bezpośrednio grzane i narażone na spalenie,

  nie wytwarzają się spaliny, jak w przypadku palnika gazowego,

  mniejsze ryzyko poparzenia (induktor jest nadal chłodny po 

zakończonej pracy),

  wyeliminowanie hałasu oraz zagrożenia wybuchem, które wy-

stępuje w przypadku stosowania palników zasilanych butlami 

gazowymi.

Podsumowanie
Grzanie indukcyjne to doskonała, szybka i kontrolowana meto-

da nagrzewania, dużo bezpieczniejsza i bardziej ekologiczna niż 

tradycyjne palniki gazowe. Poprzez zastosowanie podgrzewaczy 

indukcyjnych znacznie skraca się czas naprawy i co za tym idzie 

zwiększają się możliwości przerobowe warsztatów. Dodatkowo 

dzięki precyzji grzania możemy uniknąć uszkodzenia elementów 

sąsiednich (szyb, elementów lakierowanych, przewodów gumo-

wych, linek itp.). Generowane ciepło nie niesie również w tym 

przypadku dodatkowych kosztów związanych z potrzebą dostar-

czenia gazów zasilających palnik, dysz czy choćby składowaniem 

niebezpiecznych butli gazowych.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Fot. 3. Wielozadaniowy podgrzewacz CARDUCTION 33 (GYS).

Fot. 5. Wysokiej mocy podgrzewacz indukcyjny 
ALESCO 4000 „w akcji”(Alesco).

Fot. 4. Demontaż 
szyby przy użyciu 
adaptera „Glass 
induktor” (GYS).

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Tak jak jego żona Małgorzata, Tomasz Golba pochodzi z Wieliczki. 

Ale biznes oboje prowadzą w sześciotysięcznych Dobczycach,  

niedaleko Myślenic. Nim założyli firmę Tomix, handlowali drew-

nem i materiałami do jego konserwacji. - Był czas, gdy  miesięcz-

nie sprzedawaliśmy 3 km boazerii – wspomina pan Tomasz. – W 

rok potrafiłem postawić dom. 

Z wykształcenia jest lakiernikiem. W swojej krakowskiej zawo-

dówce wahał się między blacharstwem, a lakiernictwem. – Osta-

tecznie postawiłem na to drugie – wspomina. - Tak, tak, to były 

czasy, gdy szkołę zawodową można było opuścić z naprawdę 

dobrym fachem w rękach. Mamy do czego wracać odbudowując 

zaniedbane szkolnictwo zawodowe. 

Motoryzacyjną pasję zaszczepił w nim ojciec – instruktor jaz-

dy. To on kupił mu pierwszy lakierniczy  pistolet i kompresor.  

– Oczywiście, że pracowałem jako lakiernik – wspomina. -  Między 

innymi  w Polmozbycie i to w czasach, gdy zdarzało się samemu 

robić szpachlówkę, bo na rynku jej po prostu nie było – wspo-

mina. Dziś w prowadzonym przez małżonków sklepie, można 

kupić wszystko, czego może potrzebować lakiernik. – I proszę 

mi wierzyć, nie mam towaru, którego sam bym nie przetestował 

– podkreśla nasz rozmówca. -  Bo do dziś wykonuję pewne drob-

ne prace. Dopiero co był u mnie klient, który zarysował swoje 

audi. Powiedziałem mu, że spróbuję mu je spolerować. Udało się, 

zajęło niecałą godzinę. 

Mieszanie lakierów i dobór kolorów to domena pani Małgorzaty, 

bo jak mówi pan Tomasz, tam gdzie kolory, nie ma jak kobiece 

oko. – Są odcienie srebra, których ja po prostu nie widzę – przy-

znaje ze śmiechem. – A żona widzi te wszystkie niuanse. 

Lakiernik, biznesmen, wolny człowiek
- Spełniłem się. Zrozumiałem też, że naprawdę nie warto gonić za pieniędzmi – mówi Tomasz Golba, lakiernik 
z krwi i kości i właściciel firmy Tomix w Dobczycach. Opowiada nam jak nauczył się cieszyć życiem i wolnością, 
która daje mu… 27 – letni, kultowy kamper Volkswagen T3 Westfalia.



ludzie i wydarzenia

str. 51   www.lakiernik.com.pl

Klienci przyjeżdżają do niego z całego regionu. Ale nie od razu 

tak było. Przez pierwsze trzy lata dokładali do firmy. W końcu 

zaowocowało to, że nigdy nie szli na skróty – towar musiał być 

wysokiej jakości i w dobrej cenie. Żadnych lewizn, podróbek itd. 

Do tego wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. – Nawet do Holandii 

jeździłem, żeby o produktach, które sprzedawałem i ich zastoso-

waniu wiedzieć wszystko - słyszymy. - No i klient miał być pewien, 

że u nas należy mu się czas. Na rozmowę o jego oczekiwaniach, 

na wybór najodpowiedniejszego produktu i na kawę. Pewnie, że 

moglibyśmy rozbudować biznes, zrobić sklep wielobranżowy itd., 

ale wtedy straciłbym to, co dla mnie bardzo ważne, bezpośredni 

kontakt z lakiernikiem. 

Po pierwszych trzech, kiepskich latach, w końcu ruszyło. Wieści 

o solidnym,  małżeńskim biznesie rozeszły się w branży. – Mamy 

klienta, który przyjeżdża do nas od 14 lat. Są i tacy, którzy przy-

jeżdżają z oddalonej o ponad 30 km Bochni – opowiada pan To-

masz. – Kiedyś mieliśmy pracownika, ale zostawił mnie z dnia na 

dzień mówiąc, że wyjeżdża do pracy za granicę. Zostawił mnie z 

kłopotami, z mankiem. Wróciliśmy do pracy we dwójkę, bo u nas 

nie ma miejsca na fuszerki i na „jakoś to będzie”. W tym bizne-

sie 50 procent sukcesu zapewniamy my, dostawcy produktów. 

Drugą połowę daje swoją pracą lakiernik. Jest tyle materiałów, 

które właściwie dobrane ułatwiają lakiernikowi robotę, zaoszczę-

dzają czas. I nie są drogie! Na przykład produkty Trotonu, które 

sprzedaje od 10 lat. Byleby tylko wiedzieć wszystko o ich możli-

wościach. Od przyswajania tej wiedzy i przekazywania klientowi 

jestem ja. I wiecie Państwo co zauważyłem? Młodzi lakiernicy 

chętnie słuchają, chcą poznawać nowinki. Z tymi praktykującymi 

od lat jest już gorzej. Bywa, że przyzwyczajenie robi swoje. Wte-

dy trzeba pokazać jak co działa. 

Niedawno firma przeniosła się bardziej komfortowe miejsce. 

– Zanim jeszcze zainwestowaliśmy w reklamę okazało się, że nasi 

klienci poszli za nami. I przybyło nam nowych – mówi z dumą pan 

Tomasz. O wielkich planach rozwoju biznesu nie mówi: - Po co 

nam to? Jesteśmy po 50-tce. Chcemy cieszyć się życiem. Czas 

leci, a pieniądze to naprawdę nie wszystko. 

Motoryzacyjna pasja pomogła im nie tylko osiągnąć stabilizację, 

ale i otworzyła świat na nowe doznania, nowe, fantastyczne 

znajomości. Tomasz Golba opowiada:  – Lubię pobawić się przy 

samochodach. Miałem VW Golfa 1 Cabrio. Sam dokonałem re-

nowacji. Cukierkowe autko. Kolega uprosił, żebym sprzedał dla 

jego syna. Uległem. Można powiedzieć, ze zostało w rodzinie. 

Mam też Mercedesa 123, kupionego od pewnego lekarza w Au-

strii za tysiąc euro. To absolutne cacko. Auto jeździ na żółtych, 

zabytkowych blachach, a przebiegu ma zaledwie ponad 80 tys. 

km. Nie zliczę już propozycji odkupienia mojej „beczki”, ale nie 

ma takich pieniędzy za które bym ją sprzedał. Bo ja naprawdę 

kocham stare samochody.

Potem sprawiłem sobie VW T3 Westfalia, kampera. I to był strzał 

w dziesiątkę. 27 – letnie kultowe cudo, które sam dopieściłem. 

Żadnej elektroniki. Tam się nie ma co zepsuć. Tym samochodem 

wróciłem z Zagrzebia jadąc 650 km bez sprzęgła. Dało się – śmie-

je się pan Tomasz. - Pali 7 litrów na 100 km. Nie osiąga może 

zawrotnej prędkości, maksymalnie 120 km/h, ale kto się tam 

spieszy, gdy nic gonie gna, gdy jedzie tylko po to żeby odpocząć. 

I to tam, gdzie przyjdzie mu na to ochota, zmieniając plany na-

wet w ostatniej chwili. Tak, dzięki nasze Westfalii zdecydowanie 

poczułem co znaczy być wolnym człowiekiem. 

Tak było gdy planowali wyjazd do Chorwacji, ale na postoju w 

malowniczym miejscu sprawdzili pogodę w internecie i okazało 

się, że Chorwacja będzie tonąć w deszczu. Albo gdy nie przypa-

dła im do gustu Grecja. Po prostu jechali dalej. W ich Westfalii 

jest wszystko, co potrzebne w dalekiej drodze: lodówka, kuchen-

ka gazowa, zlewozmywak, wygodne łóżko, obrotowe fotele, po-

jemniki na czystą i brudną wodę, podnoszony dach…-  Zjeździ-

liśmy już kilkanaście krajów. Żona, ja i nasza Rutka, suczka rasy 

Jack Russel, nazywana też przez nas Prezesową, bo codziennie 

jest z nami w pracy. 

Tomasz Golba godzinami może opowiadać o fenomenie kam-

perowej przygody: - Gdy spotykam kogokolwiek w podobnym 

samochodzie, z miejsca jesteśmy kolegami. Poza tym, to kam-

per kultowy. Ludzie nas pozdrawiają, proszą czy mogą zajrzeć, 

powspominać młodość, bo kiedyś takim autem jeździli. Jest 

taka wioska w Rumunii, nad Morzem Czarnym. Nazywa się Vama 

Veche. Jest tam niezwykły camping, taka taka hipisowska oaza, 

całkowity luz. Byłem tam 35 lat temu, niedawno wróciliśmy. Pro-

szę mi wierzyć, gdy tam wjechaliśmy, witały nas setki ludzi, jak 

długo oczekiwanych przyjaciół. Najnowszy model jakiegokolwiek 

kampera nie wywołałby takiej reakcji. Zresztą to też warte wspo-

mnienia, że na campingu, nie ważne kto jakim i jak drogim przy-

jechał kamperem. I tak najczęściej wszyscy bawią się w tej samej 

winiarni, zaprzyjaźniają się, umawiają na kolejne spotkania. 

Na pytanie czego możemy życzyć naszemu rozmówcy odpo-

wiada bez zastanowienia: - Zdrowia! Tylko zdrowia. Bo czuję 

spełniony. A wielkie pieniądze naprawdę wcale szczęścia nie dają. 

Znacznie cenniejsza jest umiejętność cieszenia się życiem. 

Firma Tomix państwa Małgorzaty i Tomasza Golbów mieści się w 
Dobczycach, pod adresem Witosa 6. Telefon 515 684 666.
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Zaplanowana trasa nie jest przypadkowa. W 1926 r. pokonali ją: 

Bolesław Orliński i Leonard Kubiak, pilot i mechanik. Przelecieli 

dystans 10, 3 tys. km maszyną, która przez większą część trasy 

leciała z uszkodzonym śmigłem, dolnym płatem i bardzo zużytym 

silnikiem. 

Wielbiciele Romualda Koperskiego dobrze wiedzą, że jego pomysły 

nigdy nie są banalne, a ich realizacja na tyle trudna, że tzw. zwykły 

śmiertelnik, nawet wyjątkowo ambitny,  z dużym prawdopodo-

bieństwem „odpuściłby” po drodze śmiałe plany. W tym wypadku  

nie chodzi po prostu o lot maszyną w zaawansowanym wieku. By 

Antek wzbił się w niebo musi przejść kapitalny remont, od śmigła, 

przez silnik, po poszycie samolotu. 

Remont już trwa. Odbywa się w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu. 

Podróżnikowi pomagają uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych 

w Toruniu, współpracującego  z Akademią Novol. To nie pierwsze 

wyzwanie uczniów samochodówki – w ubiegłym roku uczniowie 

brali udział w Turnieju Młodego Lakiernika i w ramach Szkoły Re-

nowacji na Retro Motor Show w Poznaniu  odrestaurowali moto-

rower z kolekcji  znanego kolekcjonera pojazdów pamiętających 

czasy PRL-u, Zbyszka Koprasa.

- W tym roku  szkoła zaprezentuje się z projektem polegającym na 

polakierowaniu pod naszą opieką samolotu Romualda Koperskiego 

– mówi Adam Niedzwiedzki z Akademii Novol.  - Ma to na celu 

nie tylko przysporzyć  szkole reklamy jako placówce kształcącej w 

zawodzie lakiernika. Chodzi także o przyswojenie przez młodzież 

nowych umiejętności, nowej wiedzy, a także frajdę z udziału w tak 

niezwykłym przedsięwzięciu.  Atrakcją samą w sobie jest dla tych 

młodych ludzi możliwość bezpośredniego kontaktu z Romualdem 

Koperskim,  człowiekiem o tak imponujących osiągnięciach. 

Z Antkiem do Japonii
Romuald Koperski, podróżnik, pisarz,  dziennikarz, pianista, rekordzista Guinnesa, zakochany w Syberii,  czło-
wiek, któremu nigdy za wiele wyzwań, ma już nowy, niezwykły plan. Tym razem, w dwa i pół roku po pokonaniu 
Atlantyku łodzią wiosłową, chce uczcić 100 – lecie polskiego lotnictwa. Z tej okazji, w sierpniu przyszłego roku 
chce polecieć z Warszawy do Tokio i z powrotem. Podróżnik, który niezmiennie  imponuje nie tylko niezwykłą  
odwagą ale i fantazją, planuje polecieć do Japonii ponad 40 – letnim Antkiem, czyli samolotem AN – 2, najwięk-
szym na świecie, produkowanym seryjnie jednosilnikowym dwupłatowcem. 
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Akademia Renowacji to projekt, który narodził się dzięki współ-

pracy ludzi zaangażowanych w działalność Akademii  NOVOL, 

szkolącej przyszłych i początkujących lakierników, a także  z po-

wodzeniem popularyzującej szkolnictwo zawodowe, zwłaszcza 

zawód lakiernika. 

Akademia NOVOL współpracuje ze szkołami, które decydują 

się nauczanie lakierniczego fachu. Akademia Renowacji stawia 

przed młodymi ludźmi konkretne, nietuzinkowe  zadania, które 

stają się dla przyszłych lakierników fantastyczną przygodą, lekcją 

zawodu i motoryzacyjnej historii. Pomysłodawcą  utworzenia  

Akademii Renowacji jest Adam Niedzwiedzki. Poznańskie Targi 

Retro Motor Show, czyli targi samochodów zabytkowych, były 

doskonałą okazją do zaprezentowania nowego, edukacyjnego  

projektu. Przez trzy dni trwały tu spotkania ze specjalistami 

dzielącymi się wiedzą na temat m.in.: technologicznych i tech-

Akademia Renowacji i przygoda z historią morotyzacji

Podczas ostatnich targów Retro Motor Show w Poznaniu,  kolejny raz zaprezentowała się Akademia Renowacji. 
To spotkanie ludzi, dla których motoryzacja stała się pasją, z młodym pokoleniem, odnajdującym się dopiero 
w  świecie czterech i dwóch kółek. Akademia Renowacji to szkolenia, wykłady, warsztaty, prezentacje, którym 
przyświeca idea przywracania świetności pojazdom z przeszłością. 
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nicznych rozwiązań przydatnych w renowacji pojazdów, różnic 

w naprawach nowych i zabytkowych jedno-i dwuśladów, naj-

lepszych produktów przeznaczonych do renowacji, a nawet 

systemu ubezpieczeń pojazdów z przeszłością. Debatowano 

m.in. na temat pułapek, które mogą czyhać na kupujących stare 

auta – od stanu technicznego, który może się okazać gorszy niż 

zapewniał sprzedawca, po fałszywą czy brakującą dokumentację. 

Na scenie spotkali się przedstawiciele firm: NOVOL, NORTON, DY-

NABRADE, HEDSON, ANEST-IVATA, PRODIG-TECH, by dyskutować 

o najnowszych rozwiązaniach w lakiernictwie. Pojawił się też 

temat bliski każdemu posiadaczowi klasyka – miejsca organiza-

cji zlotów zabytkowych pojazdów. O tym jak połączyć kulinaria 

z motoryzacją opowiadał Dawid Łangowski szef kuchni Pałacu 

Mierzęcin (Classica Mierzęcin). Prawdziwym przebojem Akademii 

Renowacji okazał się żywy warsztat. – Zaprosiliśmy specjalistów 

prezentujących  np. techniki chromowania, obróbki spawów, 

dorabiania uszkodzonych elementów karoserii, renowacji uszko-

dzonych tapicerek itd. – mówi Adam Niedzwiedzki. - Organizo-

waliśmy wiele konferencji z udziałem m.in. Tomasza Tomczyka, 

zastępcy dyrektora Działu Szkoleń w firmie NOVOL,  Andrzeja 

Pleskota z AUTOAND. 

Twórcy Akademii Renowacji, wspólnie z przedstawicielem Tar-

gów Poznańskich Bartoszem Zeidlerem i Piotrem Nowakow-

skim, organizatorem Zlotu Samochodów Zabytkowych Classica 

Mierzęcic (współzałożycielem i przez wiele lat prezesem firmy 

NOVOL),   wręczyli statuetki Promotorów Retro Motoryzacji 

czterem bardzo znanym osobom: podróżnikowi i rekordziście 

Guinnesa, zakochanemu w Syberii Romualdowi Koperskiemu, 

wnukowi słynnego Arkadego Fiedlera, także Arkademu, który 

odziedziczył po dziadku nie tylko imię, ale i podróżniczą pasję, 

także Dobiesławowi Wielińskiemu, motoryzacyjnemu publicyście, 

podróżnikowi i rajdowcowi oraz Emilowi Rau – znanemu jako 

Łowca Fotoradarów. To jednak nie wszystko. Akademia Renowa-

cji, po ubiegłorocznym „bojowym” zadaniu w postaci renowacji 

siedmiu zabytkowych motorowerów z kolekcji Zbyszka Koprasa, 

postawiła uczniom klas lakierniczych kolejne zadania. Tym razem 

czeka ich lakierowanie 40 – letniego samolotu „Antek” Romual-

da Koperskiego, którym podróżnik chce polecieć w przyszłym 

roku z warszawy do Tokio i z powrotem. Kolejne zadanie będzie 

dotyczyło Arkadego Fiedlera, a dokładniej jego Fiata 126p (po-

dróżnik chce nim przemierzyć obie Ameryki). Wśród wyzwań są 

też renowacja Stara 200 oraz dwóch armat z Muzeum wojsk Lą-

dowych w Bydgoszczy. Do pracy pod okiem specjalistów zabiorą 

się uczniowie ze szkół w Bydgoszczy, Toruniu, Gąbinie, Jarocinie, 

Radomiu, Mikołowie i Słupsku. Prezentacja efektów ich pracy 

nastąpi na przyszłorocznych targach.
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Retro Motor Show to przede wszystkim zabytkowe pojazdy. W tym 

roku na zwiedzających czekało ponad 600 klasyków – od rowerów 

przez motorowery, motocykle, samochody, ciężarówki, autobusy, 

wozy strażackie, traktory, a nawet pojazdy wojskowe na czołgu 

skończywszy. Bogactwo tegorocznej ekspozycji obrazuje skala 

wydarzenia – klasyki wypełniły aż 6 pawilonów, czyli 2x więcej niż w 

roku ubiegłym. Wśród wielu unikatowych egzemplarzy warto wspo-

mnieć o kilku, które zasługują na miano prawdziwych białych kru-

ków i pojawiły się w tym roku w Poznaniu po raz pierwszy. Były to: 

Lotus Esprit Turbo SE – jeden z zaledwie 1608 wyprodukowanych 

egzemplarzy, BMW M 635 CSI – jeden z najszybciej zyskujących na 

wartości klasyków, wyprodukowany w liczbie zaledwie 5855 sztuk, 

Ford Mustang Eleanor (replika), motocykl Opel Motoclub 500 Sport 

– 1 z zaledwie 500 wyprodukowanych egzemplarzy, motocykl Sokół 

600 RT, łódź motorowa Glastron GT-150 z 1972 roku, to dokładnie 

ten sam model łodzi, jakim James Bond ścigał się  w filmie Live and 

Let Die (Roger Moore w Żyj i pozwól umrzeć z 1973 roku), pierwsze 

modele Tarpanów a nawet czołg M60 Patton!

Retro Motor Show to także spotkania z pasjonatami, w ramach 

Akademii Renowacji. 

Retro Motor Show 2017 
– święto pasjonatów klasycznej motoryzacji

Aż 25 347 pasjonatów zgromadziły Targi Pojazdów Zabytkowych Retro Motor Show, które w ten weekend 
zawładnęły MTP. Przez trzy dni w sześciu pawilonach zwiedzający podziwiali ponad 600 pojazdów, brali udział 
w inspirujących pokazach oraz spotkaniach z pasjonatami,którzy dzielili się swoją miłością do zabytkowej 
motoryzacji.
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To inicjatywa, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu ryn-

ku pojazdów zabytkowych i pozwala na poznanie  procesów 

związanych ich restauracją i odbudową. Fachowcy i profesjo-

naliści mogą poznać tajniki napraw, konserwacji oraz dorabiania 

elementów, których często już brak w magazynach części, a 

które są niezbędne podczas kompleksowej renowacji pojazdów 

zabytkowych. Akademia Renowacji to również spotkania – z 

podróżnikami, autorami książek, dziennikarzami czy organizato-

rami rajdów pojazdów, które już zasługują na miano historycz-

nych. Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Arkady 

Fidler, Dobiesław Wieliński, Romuald Koperski, Roman Dębecki, 

Emil Rau czy Zbigniew Kopras.

W tym roku po raz pierwszy przyznano statuetki Retro Motor 

Show Awards, dla wyróżniających się pojazdów oraz stoisk, które 

nie tylko imponowały powierzchnią, ale przede wszystkim po-

zwalały przenieść się w czasie i przestrzeni. W składzie Kapituły 

Retro Motor Show Awards znaleźli się przedstawiciele mediów 

branżowych oraz pasjonaci:

  Andrzej Glajzer – Automobilista

 Piotr Burchard – Auto Świat Classic

  Michał Szeliga – Classicauto

  Adam Piotrowski – Giełda Klasyków

  Mateusz Świątkowski – WTC – Watch This Car

  zespół Retro Motor Show.

W kategorii „Pojazd” statuetki Retro Motor Show Awards otrzy-
mali:

  Auto Świat Classic oraz Mazda Polska za Mazdę Cosmo Sport 

z 1968 r.

 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywcze-

go w Szreniawie za ekspozycję Tarpanów produkowanych w 

FSR w Poznaniu

  Pan Krzysztof Trzebielewski za replikę Forda Mustanga Ele-

anor

W kategorii „Stoisko” statuetki Retro Motor Show Awards otrzy-
mali:

  Citroen Klub Poznań i Citroen Oldtimer Club Polska

  Auto Po Babci

  Auto Świat Classic

  Legends Duda-Cars

Druga edycja Retro Motor Show i towarzyszące jej emocje z 

pewnością na długo pozostaną w pamięci zwiedzających. Na ko-

lejne spotkanie pasjonatów klasycznej motoryzacji zapraszamy 

już za rok!



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



Organizator, od pierwszej edycji, postawił na atrakcje, które 

mogą zainteresować możliwie największą liczbę widzów. Zapro-

szono znamienitych gości, mistrzów sportu samochodowego, 

dziennikarzy, ekspertów motoryzacyjnych krajowych i mię-

dzynarodowych Z wielkich nazwisk warto wymienić Kajetana 

Kajetanowicza, Juttę Kleinschmidt, Nicolasa Hamiltona, Rafała 

Sonika, Filipa Nivette, Olę Fijał i Gosię Rdest, a także dziennika-

rzy Olę Kutz, Rafała Jemielitę, Jarosława Maznasa czy Andrzeja 

Borowczyka.

W tym roku udało się namówić wystawców, aby w czasie Warsaw 

Motor Show pokazali swoje nowości po raz pierwszy w Polsce. 

I tak w czasie Warsaw Moto Show odbyły się premiery Volkswa-

gena T-Roc, Infiniti Q50, Kia Stonic, Lexusa LS oraz LC, Mercedesa 

X-klasa, Ssangyonga Rextona, Audi A8, Renault Megane RS, Sin 

R1 550, Seata Arony czy Skody Karoq. 

Ekspozycje mieściły się w czterech halach, uporządkowanych 

tematycznie. Z górą 200 wystawców prezentowało swoje sa-

mochody, produkty i usługi w poszczególnych strefach: Premier 

Samochodowych, Supercars, Motorsportu, Tuningu, Wypoży-

czalni, Detailingu, Części i Akcesoriów. Był też Salon Camperów, 

gdzie poza przyczepami i zabudowami kempingowymi, zobaczyć 

Bardziej show niż targi
Jeszcze cztery lata temu w podwarszawskim Nadarzynie wielkie hale były symbolem biznesowej klęski. Rok później 
odbył się w nich Warsaw Moto Show. Hale wypełniły się najróżniejszymi samochodami i tłumem zwiedzających. 
W ostatni weekend października odwiedziłem trzecią edycję tej imprezy. Krótko mówiąc – sukces.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski
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można było kilka domów mobilnych. Takie domki, to całkiem 

wygodne mieszkania, które można sobie przewieźć w dowolne 

miejsce. Z transportem jest jednak pewien kłopot, bowiem sze-

rokość tych mobilnych domków wynosi 4 metry, a normatywne 

ładunki nie mogą być szersze niż 2,55 m. Ot, taki nietypowy 

element wystawy motoryzacyjnej...

Moją uwagę skupiły nie tyle nowe i klasyczne samochody, sport, 

mistrzostwa car audio, pokazy kunsztu jazdy poślizgami, strefa 

bufetu czy strefa VIP, lecz najróżniejsze usługi. Wśród nich wy-

jątkowo bogato wyglądały propozycje różnych firm dotyczące 

szeroko rozumianego autodetailingu. Można z tego wnosić, że 

ten segment branży rozwija się bardzo dobrze, konkurencja 

rośnie, ale też i rośnie popyt. Coraz więcej użytkowników samo-

chodów chce mieć nienaganne wyglądające auta, nie tylko ze 

względu na estetykę, ale również i dlatego, iż coraz więcej osób 

dba o wizerunek. A skoro często pierwsze wrażenie ma znacze-

nie w czasie późniejszych relacji czy to biznesowych, czy to to-

warzyskich, to wygląd samochodu ma znaczenie. A skoro tak, to 

musi dobrze wyglądać. Dlatego też właściciele zaczynają bardzo 

dbać zarówno o to, aby należycie usuwać wszelkie uszkodzenia 

blacharsko-lakiernicze, ale także starają się zabezpieczać powłoki 

lakiernicze, żeby zawsze wyglądały dobrze.

Warsaw Moto Show trwał trzy dni; w piątek był „dzień prasowy”. 

Jak podaje organizator, akredytowało się 900 dziennikarzy, co 

moim skromnym zdaniem, jest „chciejstwem”, gdyż nie dzien-

nikarze, a młodzież gimnazjalna była bardzo liczną grupą. Gdy 

złapią wirusa motoryzacyjnego, zapewne staną się bywalcami ta-

kich imprez.Tylko czy trzeba ich dowozić w dzień przeznaczony 

dla wystawców i dziennikarzy? Właściwe „show” odbywały się w 

sobotę i niedzielę. Kto chciał przyjechać samochodem, miał do 

dyspozycji miejsca parkingowe, kto nie chciał jechać samocho-

dem, mógł skorzystać z uruchomionego na okoliczność imprezy 

transportu autobusowego. Poprzednią edycję tej imprezy od-

wiedziło około 300 tysięcy osób, w tym roku organizator danych 

jeszcze nie podał, według opinii wystawców i wrażeń dziennika-

rzy widzów było mniej. Nawet jeśli mniej, to i tak Warsaw Moto 

Show z roku na rok staje się coraz bardziej dojrzałą i, co ważniej-

sze, coraz bardziej ważną imprezą tego rodzaju w Polsce. Czy 

Warsaw Moto Show zagrozi Międzynarodowym Targom Poznań-

skim? Już zagroził. A czy pokona? Całkiem zasadne pytanie…

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych





pasja i profesjonalizm

Jak zawsze projekt rozpoczyna się od omówienie koncepcji, na któ-

rej będziemy bazować tworząc grafikę. Ponieważ Przemek od lat ma 

ksywę Wiedźmin wpadliśmy na pomysł żeby ozdobić maskę grafiką 

nawiązującą do światowego bestselleru jakim jest gra Wiedźmin. 

Wstępny projekt powstał w programie graficznym. Po omówieniu 

projektu, wprowadzeniu poprawek i akceptacji przez Przemka wizu-

alizacji komputerowej przyszedł czas na ozdobienie maski. 

 

Pierwszym etapem było przygotowanie powierzchni. Maska wyko-

nana jest z twardego włókna wymieszanego z żywicą poliestrową. 

Jej wierzchnia część pokryta jest żelkotem oraz polakierowana na 

biało. W związku z tym przy użyciu maszynki oscylacyjnej ze skokiem 

2.5mm i papieru o gradacji  500 przematowiliśmy całą zewnętrzną 

skorupę. Tak przygotowane podłoże pokryte zostało srebrną bazą 

rozcieńczalnikową z palety Spies Hecker. Aby osiągnąć ciekawy efekt 

strukturalny na srebro nakropione zostały dwa dodatkowe kolory, 

grafit metaliczny i popielaty pastel. 

Jak widzicie daje to fajny efekt rozbijając monotonny srebrny i two-

rząc efekt nieco skorodowanej blachy. 

Wiedźmin na lodzie
Zazwyczaj „płótnem” dla moich grafik są kaski motocyklowe. Tym razem jest inaczej co jednocześnie świadczy 
o tym, iż aerograf ma zastosowanie w wielu dziedzinach. Dziś chciałbym Wam pokazać jak powstała grafika na 
masce bramkarza kadry narodowej w hokeju na lodzie Przemka Odrobnego. 

1 2
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W trakcie schnięcia skorupy ja zabrałem się za przygotowanie 

w komputerze pliku, dzięki któremu przy użyciu plotera wycią-

łem w foli banerowej szablon. Szablon obejmował logotyp z gry 

Wiedźmin. Ponieważ logotyp z gry jest objęty prawami autorskimi 

wystąpiliśmy z Przemkiem do producenta gry o zgodę na wykorzy-

stanie go w naszym projekcie. Firma producencka zaakceptowała 

naszą prośbę wyrażając zgodę na realizację. 

 

Prawidłowo wycięta folia z łatwością daje się usuwać z nośnika 

papierowego. Pozostała na papierze grafika przy użyciu foli trans-

portowej powędruje na powierzchnię skorupy. Zanim to jednak 

nastąpi muszę przygotować pewne elementy graficzne na kasku, 

które w dalszych etapach będą stanowiły ważną część całego 

projektu. W tym celu używam elastycznych taśm 3mm. Wprawne 

oko i doświadczenie poparte suwmiarką pozwalają idealnie równo 

poprowadzić taśmy. 

 

Gdy wszystkie taśmy oraz folia znajdują się już na swoim miejscu 

następuje ostatnia przymiarka kraty zabezpieczającej twarz za-

wodnika przed nadlatującymi krążkami hokejowymi. Skoro wszyst-

ko pasuje można zabrać się za malowanie. 

 Pistolet Anest Iwata LPH80 z dyszą 0.8mm wyposażony w kubek 

3M PPS idealnie sprawdza się w tego typu pracach. Mały odkurz, 

idealna atomizacja farby, niewielkie gabaryty, to wszystko wydaj-

nie wpływa na pracę przy tego typu projektach. Cienka warstwa 

czarnego koloru pokrywa niezakryte przez taśmy elementy maski. 

Wszystko to co było zabezpieczone pozostanie srebrne i na tej 

powierzchni będą odbywały się kolejne etapy tworzenia grafiki. 

 

Po usunięciu foli naszym oczom ukazuje się „szkic” grafiki z gry 

Wiedźmin. Teraz krok po kroku muszę uzupełnić całość wieloma 

detalami. W tym celu posłuży mi aerograf Anest Iwata HP-CP oraz 

HP-CH. Używając bieli rozświetlam część elementów, używając 

transparentnej czerni dodaję efekt cieniowania. 

 

Gdy główny element graficzny jest już gotowy zaczynam dodawać 

kolor. W tym projekcie był to kolor transparenty niebieski oraz 

czerwony. To te kolory ożywią nam naszą grafikę nadając jej cie-

kawej formy. 

 

Ponownie do gry wraca taśma liniowa, która ze względu na swoją 

elastyczność idealnie układa się tam gdzie tego sobie zażyczę. 

pasja i profesjonalizm
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W tym przypadku chciałem stworzyć bardzo ostry element na-

wiązujący wyglądem do przyłbicy hełmu rycerskiego. Stąd też 

rozświetlenia na krawędziach nadające efekt trójwymiaru. 

 

Gdy prace artystyczne dobiegły końca wszystko musiało być za-

bezpieczone lakierem bezbarwnym.  W tym celu sięgnąłem do 

lakierów z oferty Standox’a. Dokładnie odmierzając wszystkie 

komponenty przygotowałem mieszankę gotową do natrysku. 

 

Do pokrycia skorupy lakierem bezbarwnym użyłem pistoletu Anest 

Iwata W300WB z dyszą 1.3mm. Poręczny, dobrze atomizujący, po-

zwalający osiągnąć idealną strukturę nanoszonego lakieru. Bardzo 

lubię pracować tym modelem pistoletu szczególnie gdy podpinam 

do niego kubek 3M PPS pozwalający lakierować w każdej pozycji. 

Może brzmieć śmiesznie ale jak sobie wyobrazicie, że np. lakierow-

nie ramy motocyklowej wymusza często odwracanie pistoletu „do 

góry nogami” to okaże się, że te kubki są niezastąpione. 

Tak wykończony kask idzie do przematowania, ponownego lakiero-

wanie a następnie do polerki. A jak wygląda finalnie to zobaczycie 

śledząc mecze naszej hokejowej kadry.

Piotr Parczewski / aerograf.com.pl

aerograf.com.pl
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Patrząc na masywną sylwetkę nowego pojazdu pancernego, 

który zasilił park maszynowy zachodniopomorskich pasjonatów 

militariów okresu II wojny światowej aż trudno uwierzyć, że zbu-

dowano go bez profesjonalnego sprzętu warsztatowego. Ważąca 

ok. 2,5 t replika niemieckiego wozu typu Sonderkraftfahrzeug 

247 Ausf. b zadebiutowała na rekonstrukcyjnych polach bitew 

tegorocznej wiosny. To jedyny taki wehikuł w Polsce i zaledwie 

jeden z kilku na świecie.

- Od dawna planowaliśmy budowę wozu bojowego, który 

wzbogaciłby naszą kolekcję, a przy tym był w pełni użytkowy 

– mówi Przemysław Rusiecki ze szczecińskiego Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznej War Horse. To właśnie członkowie tej 

grupy, na co dzień zajmujący się głównie odtwarzaniem sylwetek 

żołnierzy niemieckich z lat 1939-1945 stworzyli prezentowaną 

replikę. Jak zaznacza nasz rozmówca budowa nie należała do 

najłatwiejszych. – Zaczęliśmy od poszukiwania podwozia, które 

z jednej strony pasowałoby do oryginalnego projektu Sd.Kfz. 

247, z drugiej pozwalała na bezproblemowe przemieszczanie 

się wozu nawet w trudnym terenie. Wybór padł na ramę i blisko 

trzylitrowy, wysokoprężny silnik samochodu terenowego Nissan 

Terrano II. Na naszą korzyść działał fakt, że pierwowzór, co było 

w armii niemieckiej latach czterdziestych XX w. ewenementem, 

posiadał jednostkę napędową umieszczoną z przodu – informuje 

Przemysław Rusiecki.

Po znalezieniu odpowiedniego egzemplarza japońskiej terenówki 

można było rozpocząć przebudowę. Zwykle działania te pro-

wadzone są w profesjonalnych warsztatach samochodowych, 

jednakże SRH War Horse nie miało do takowego dostępu. – Od 

początku roboty toczyły się chałupniczą metodą. Przystępując 

do realizacji projektu dysponowaliśmy jedynie migomatem, 

szlifierką kontową, wiertarką oraz zestawem kluczy i młotków 

– wspomina nasz rozmówca. Konstrukcję nadwozia zaczerpnięto 

z odpowiednio przeskalowanego, plastikowego modelu Sd.Kfz. 

247. Powstało przy wykorzystaniu blach grubości od 2 do 4 mm. 

– Najwięcej trudności przysporzyły nam elementy gięte, które 

wykonaliśmy całkowicie ręcznie. Mimo tego udało się nam dość 

wiernie odwzorować zarówno kształty, jak i wymiary – wspomina 

Przemysław Rusiecki. 

Prace trwały około roku i pochłonęły kilkanaście tysięcy złotych z 

prywatnych kieszeni. Ostatnim etapem było jednolicie szare ma-

lowanie, które aktualnie odpowiada schematom obowiązującym 

do lutego 1943 r. – Takie wzór spotykano najczęściej na froncie 

Nowa, niemiecka pancerka ze Szczecina
dr Łukasz Gładysiak

Grupa pasjonatów historii II wojny światowej ze Szczecina zbudowała wierną replikę rzadkiej odmiany samo-
chodu pancernego Wehrmachtu. Sd.Kfz. 247 Ausf. b nie tylko przyciąga uwagę swym wyglądem, ale także 
historią powstania; jak zaznaczają twórcy, pojazd zmontowano metodą chałupniczą, korzystając wyłącznie z 
podręcznych narzędzi.
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Szczecińska replika niemieckiego samochodu pancernego Sd.Kfz. 247 
Ausf. b powstała bez użycia profesjonalnego sprzętu warsztatowego. Jej 
budowa trwała około roku (Fot. Archiwum SRH War Horse).

Niemiecki samochód pancerny Sd.Kfz. 247 Ausf. b podczas działań wojen-
nych na froncie wschodnim, prawdopodobnie rok 1942. W rzeczywistości 
hale montażowe opuściło 58 egzemplarzy tego pojazdu (Bundesarchiv).

Do budowy pojazdu wykorzystano podzespoły samochodu terenowego 
Nissan Terrano II. Dzięki temu ważąca ok. 2,5 t replika sprawnie przemiesz-
cza się w terenie. Na zdjęciu: przedział kierowcy wozu podczas montażu 
(Archiwum SRH War Horse).
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wschodnim w pierwszych dwóch latach wojny niemiecko-radziec-

kiej. Docelowo chcemy uzupełnić je plamami w innych barwach 

tak, by upodobnić naszą maszynę do pojazdów wykorzystywa-

nych w drugiej połowie ostatniej wojny światowej. Wówczas 

będzie ona zdecydowanie bardziej uniwersalna pod względem 

rekonstrukcyjnym – mówi przedstawiciel SRH War Horse.

Pierwsza, publiczna prezentacja szczecińskiego Sd.Kfz. 247 Ausf. 

b miała miejsce w kwietniu 2017 r. podczas widowiska historycz-

nego p.t.: „Upadek Festung Stettin”, zorganizowanego w Rosów-

ku pod Kołbaskowem. Uzbrojony w zasilany instalacją gazową 

karabin maszynowy pojazd udzielił wsparcia oddziałom Wehr-

machtu próbującym powstrzymać tam radziecką nawałę. Debiut 

okazał się udany, ponieważ w krótkim czasie wykorzystaniem 

bądź, co bądź charakterystycznego pojazdu zainteresowali się 

organizatorzy inscenizacji i pikników historycznych z całego kra-

ju. W naszym regionie kolejną okazją by zobaczyć pojazd w pełnej 

krasie była V Komorowska Biesiada Historyczna oraz widowisko 

batalistyczne z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-

skiego, zorganizowana 1 sierpnia w Słupsku. W połowie maja, 

replika wybrana zo-

stała najlepszym po-

jazdem militarnym 

III Zlotu Operacja 

K.R.O.K. w Gorzowie 

Wielkopolskim.

Samochód pan-

cerny do ciężkich 

zastosowań, jak 

oficjalnie nazywano 

Sd.Kfz. 247 zapro-

jektowany został w 

drugiej połowie lat 

trzydziestych ubie-

głego stulecia przez 

koncerny Krupp oraz Daimler-Benz. Przed niemiecką inwazją 

na Polskę hale produkcyjne opuściła eksperymentalna seria 10 

egzemplarzy tego wozu, w wersji trzyosiowej, posadowionej na 

samochodzie ciężarowym Krupp-Protze. Ostatecznie do produk-

cji seryjnej, która trwała w latach 1941-1943 wybrano wariant 

czterokołowy, z napędem na obie osie, oznaczony jako Ausf. b. 

Do jednostek Wehrmachtu, toczących boje przede wszystkim na 

terenie ZSRR, trafiło 58 egzemplarzy tego, w oryginale ważącego 

ok. 4,5 t wozu bojowego.

Szczeciński Sd.Kfz. 247 Ausf. b podczas pierwszej, publicznej prezentacji 
– widowisko historyczne p.t.: „Upadek Festung Stettin”, Rosówek, kwiecień 
2017 r. (Archiwum SRH War Horse).
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Wymiary
Długość  5000 mm
Szerokość  2000 mm
Wysokość  1800 mm
Prześwit  230 mm

Masa bojowa  4.460 kg
Grubość pancerza   6-8 mm
Silnik Horch V8

Pojemność 3.800 ccm
Moc 80 KM 

Zapas paliwa 160 l
Zasięg maksymalny  400 km
Prędkość maksymalna 80 km/h
Załoga 6 żołnierzy

Samochód pancerny Sd.Kfz. 247 Ausf. b 
– podstawowe dane techniczne:

Szczecińska replika Sd.Kfz. 247 Ausf. b podczas nanoszenia kamuflażu. Ak-
tualnie pojazd występuje w jednolitym, ciemnoszarym malowaniu obowią-
zującym w armii niemieckiej do lutego 1943 r. (Archiwum SRH War Horse)

Tylna część Sd.Kfz. 247 Ausf. b po zakończeniu budowy. W pojeździe 
zadbano o najmniejsze detale, ważne z punktu widzenia rekonstrukcji 
historycznej (Archiwum SRH War Horse).

Należący do SRH War Horse samochód pancerny Sd.Kfz. 247 Ausf. b w 
pełnej krasie, podczas pokazu zorganizowanego przed szczecińską Azoty 
Areną pod koniec kwietnia 2017 r. (Archiwum SRH War Horse).
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Miał to być typowy zestaw wakacyjny, pomalowany w ówcześnie 

modne barwy. Zestaw ekstrawagancki, ale jednocześnie powścią-

gliwy graficznie. Volkswagen był polakierowany typowym kolorem 

z tamtych lat - écru oraz delikatnym, jasnym błękitem. Moim zada-

niem było nanieść na dwoje, przednich drzwi jakiś popularny motyw. 

Grafika miała przedstawiać plażę, palmy, zachód słońca oraz płynącą 

łódź motorową. Do całości dodałem napis „Paradise Adventure”.

Drzwi Volkswagena zostały zdemontowane i dostarczone do mojej 

pracowni. Gdy lakier był matowiony, w programie wektorowym 

przygotowałem komplet precyzyjnych szablonów. Następnie po-

szczegolne szablony zostały wycięte ploterem w folii szablonowej 

odpornej na lakiery samochodowe. Nie miało to być typowe ma-

larstwo, lecz grafika konturowa z przestrzennym wypełnieniem. Na 

poniższych zdjęciach widać proces powstawania pracy. Najpierw 

musiałem polakierować cały obszar grafiki na biało W tym celu wy-

ciąłem szablon z całym obszarem motywu i naniosłem biały akryl z 

utwardzaczem. Następnie, po demontażu szablonów, zeszlifowałem 

powstałą krawędź lakieru (foto 1). Teraz nałożyłem kolejne szablony 

z odsłoniętym niebem, palmami i z żółtą krawędzią napisu. Warto 

zaplanować taką kolejność malowania aby poszczególne fragmenty 

grafiki nie sąsiadowały ze sobą. Wtedy unikniemy zapruszenia so-

czystych kolorów innymi barwami. W tej części pracy  namalowałem  

jeszcze fragmenty pelikana i delfina (foto 2). Teraz przygotowałem 

kolejne szablony umożliwiające namalowanie wody, skrzydeł pelika-

Airbrush - motyw karaibski
Klient postanowił odrestaurować zestaw pojazdów z lat 50-tych. Kultowy Volkswagen T1 ze skrzynią ładun-
kową. Na skrzyni miał być wożony skuter Vespa, dopasowany rocznikiem do auta. Zestaw zamykała laweta z 
łodzią motorową Riva Aquarama.

1
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na oraz jednej chmury. Do namalowania fal morskich użyłem jako 

szablonu odpowiednio przedartej krawędzi papieru i stopniowo, z 

zachowaniem perspektywy, nanosiłem fale. Od tych najdalszych do 

coraz bliższych. Na końcu tej części pracy całość pokryłem lazuro-

wym, przeźroczystym lakierem bazowym. Potem namalowałem 

fioletowe elementy skrzydeł pelikana i wymodelowałem wypukłą, 

szarą chmurę. (foto 3, 4). Następnym etapem było nałożenie sza-

blonów do pomalowania wnętrza czerwonego napisu, delfina, nóg 

pelikana, zieleni na horyzoncie oraz kadłuba łodzi motorowej. Te 

elementy nie sąsiadowały ze sobą. Bardzo ważne aby do szablonów 

używać przeźroczystej folii samoprzylepnej. Szczególnie w przypad-

ku napisów trzeba kolejno, nakładane kolory dobrze spozycjonować. 

Powinny lekko na siebie nachodzić. (foto 5). Dopełnieniem całej gra-

fiki był kolor czarny. Poszczególnie kontury wszystkich obiektów zo-

stały otoczone linią o równomiernej szerokości około 1 mm. Wyko-

nanie tej części pracy nawet najlepszym pędzelkiem nie byłoby tak 

precyzyjne jak dobrze wyciętym szablonem. Zatem po precyzyjnie 

nałożonym szablonie osiagnąłem zamierzony efekt. Powstały piękne 

kontury wszystkich elementów grafiki. Kontury wydobyły wyrazi-

stość całej grafiki. Na tym etapie namalowałem również  pnie drzew, 

na których stoi pelikan oraz pozostałe, coraz mniejsze detale. Oczy 

delfina, pelikana, a także pnie palm oraz elementy znajdujące się na 

pokładzie motorówki.  Całość pokryłem kilkoma warstwami lakieru 

bezbarwnego. Następnie lakier został zmatowiony, a krawędzie po-

między kolorami zeszlifowane (foto 6). Efekt cienia od całej grafiki 

został delikatnie naniesiony w poprzednich fazach, ale teraz wyma-

gał lekkiego wzmocnienia. Z tym cieniem nie należy przesadzać. 

Ma to być delikatny efekt, jakby odstawiania grafiki od karoserii 

pojazdu. Na końcu pracy, przy pomocy pędzla i aerografu 0,25mm, 

wykonałem ostatnie korekty i poprawki (foto 7). W końcu całość 

grafiki została przykryta końcowym lakierem bezbarwnym. Dopiero 

teraz można było drzwi zamontować w samochodzie. Całość zesta-

wu wyglądała okazale, a motyw karaibski był pięknym dopełnieniem 

całej koncepcji. Klient był baaardzo zadowolony (foto 8, 9).

Andrzej Karpiński
www.facebook.com/karpinskiairbrush

www.facebook.com/karpinskiairbrush







Czym jest JPK? Kogo obejmuje obowiązek składania JPK? Jak 

często i w jakie formie należy składać JPK? Między innymi na te 

pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym jest JPK? Aby wygenerować JPK można wykorzystać jeden 

z wielu dostępnych na rynku programów wspierających przed-

siębiorców w ewidencjonowaniu m. in. zakupów i sprzedaży. JPK 

bowiem nie jest niczym innym jak zbiorem danych finansowych 

zawierającym m. in. wspomniane ewidencje zakupów i sprzedaży 

VAT a w niektórych sytuacjach również wyciągi bankowe, księgi 

przychodów i rozchodów i inne. Jest to zestaw informacji o róż-

nego rodzaju operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za sprecy-

zowany okres. Co istotne, JPK przekazany może być tylko w wersji 

elektronicznej i to w określonym układzie (w formacie xml), który 

umożliwi jego przetwarzanie organom podatkowym. Wprowadze-

nie JPK argumentowano w dwojaki sposób. Po pierwsze – ma to 

być ułatwienie dla przedsiębiorców usprawniające przekazywanie 

informacji finansowo-podatkowych. Dzięki formie elektronicznej 

ma być efektywniej, szybciej, wygodniej i taniej. Po drugie jednak, 

za wprowadzeniem JPK stanął również argument mówiący o tym, 

iż dzięki JPK usprawniony zostanie system kontroli podatkowych 

a ich efektywność będzie wyższa. Zapowiedzi wprowadzenia JPK 

obejmowały m. in. informację o tym, że zmniejszy się konieczność 

przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej. 

Oczywiście kontroli należy się spodziewać jeśli w danych przekazy-

wanych w ramach JPK wykryte zostaną nieprawidłowości.

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek przesyłania JPK?
Wprowadzenie JPK rozłożone zostało w czasie. Jako pierwsze 

obowiązkiem wysyłania JPK_VAT czyli ewidencji zakupów i sprze-

daży VAT objęte zostały przedsiębiorstwa duże a więc takie, które 

zatrudniają minimum 250 pracowników lub ich roczny obrót prze-

kracza 50 mln euro a suma aktywów bilansu przekracza 43 mln 

euro. Dla przedsiębiorstw dużych dniem podlegania obowiązkowi 

przesyłania JPK był 1 stycznia 2016 roku. Drugie w kolejności jeśli 

chodzi o wspomniany obowiązek były przedsiębiorstwa małe i 

średnie, które to zobowiązane zostały do przekazywania JPK wraz 

z dniem 1 stycznia 2017. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa śred-

nie to te które zatrudniają mniej niż 250 pracowników a ich roczny 

obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma aktywów bilansu nie 

przekracza 43 mln euro. Przedsiębiorstwa małe z kolei to te, które 

zatrudniają mniej niż 50 pracowników a ich roczny obrót nie prze-

kracza 10 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 

mln euro.

Jednolity Plik Kontrolny – od 1 stycznia 2018 
obowiązkowy również dla mikroprzedsiębiorców

Jednym z narzędzi wspierających uszczelnianie systemu podatkowego jest wprowadzenie obowiązkowej 
sprawozdawczości poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Od początku roku 2016 obowiązkiem składania JPK 
w organach podatkowych objęte były firmy duże, od 2017 średnie a od 2018 roku obowiązek ten dotyczył 
będzie również mikroprzedsiębiorców.
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1 stycznia 2018 roku to dzień od którego obowiązkiem wysyła-

nia JPK_VAT objęte będą również mikroprzedsiebiorstwa a więc 

również te firmy które zatrudniają mniej niż 10 pracowników a ich 

roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub suma aktywów bilansu 

nie przekracza 2 mln euro. JPK_VAT składać należy do 25 dnia każ-

dego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Poza 1 stycznia 2018 istotną datą jest też 1 lipca 2018 – od tego 

dnia bowiem wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość 

w formie elektronicznej  (bez względu na wielkość) na żądanie 

organów podatkowych przekazywać będą musiały również inne 

struktury JPK takie jak: księgi rachunkowe (JPK_KR), magazyn 

(JPK_MAG), wyciąg bankowy (JPK_WB), faktury VAT (JPK_FA), po-

datkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja 

przychodów (JPK_EWP). Kiedy organ podatkowy zażąda przekaza-

nia plików dodatkowych JPK, przedsiębiorca będzie miał minimum 

3 dni (nie mniej) na udostępnienie żądanych plików JPK.

JPK nie składają podatnicy, wykonujący wyłącznie czynności zwol-

nione od podatku od towarów i usług wskazane w ustawie o VAT.

Mimo, iż obowiązek składania JPK dotyczy mikroprzedsiębiorców 

dopiero od 1 stycznia 2018 to zachęca się ich do wcześniejszego 

dobrowolnego składania JPK – wśród argumentów które miałyby 

przekonać mikroprzedsiębiorców do takiego działania znajdziemy: 

możliwość szybszego zwrotu VAT (do 25 dni przy rozliczeniach za 

październik, listopad i grudzień 2017), możliwość sprawdzenia z 

czym wiąże się nowy obowiązek i przygotowanie się do niego 

wcześniej, upewnienie się że rozliczenie danego mikroprzedsie-

biorcy jest poprawne.

Z myślą o tych mikroprzedsiębiorcach, którzy nie korzystali do-

tychczas z elektronicznych systemów finansowo-księgowych, Mi-

nisterstwo Finansów przygotowało specjalną, bezpłatną aplikację 

o nazwie Klient JPK 2.0. Umożliwia ona bezpieczne wygenerowa-

nie i wysłanie pliku JPK_VAT. Co ciekawe, zapowiadane jest urucho-

mienie i bezpłatne udostępnienie bezpłatnej aplikacji do wystawia-

nia i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania 

JPK_VAT – ma to mieć miejsce na początku roku 2018.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków
Niezłożenie w terminie JPK może skutkować nałożeniem różnego 

rodzaju sankcji karno-skarbowych. W zależności od zakwalifikowa-

nia  danej  sytuacji  (może to być wykroczenie lub przestępstwo), 

różne będą konsekwencje niedopełnienia obowiązków. Jeżeli 

wartość uszczuplanie należności podatkowej przekracza 10 tys 

.zł to będzie to traktowane jako przestępstwo. Pod uwagę brane 

są też pobudki działania oraz stopień szkodliwości społecznej. Bez 

względu jednak czy będzie to wykroczenie czy przestępstwo skar-

bowe przedsiębiorca niedopełniający obowiązku złożenia JPK w 

terminie będzie musiał liczyć się z określonej wysokości grzywną. 

W przypadku wykroczenia skarbowego grzywna określana jest w 

przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wyna-

grodzenia. W 2017 r. jest to 

• w sytuacji kary nałożonej mandatem od 200 zł do 4000 zł,

• w przypadku kary nałożonej nakazem sądu od 200 zł 

 do 20 000 zł,

• w przypadku kary nałożonej wyrokiem sądu od 200 zł 

 do 40 000 zł.

Jeśli jednak będziemy mieli do czynienia z przestępstwem skar-

bowym, kwoty grzywien będą zdecydowanie wyższe, bowiem 

wysokość grzywny może wynieść w takiej sytuacji od 10 do 720 

stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 

66,66 zł do 26 664 zł. Grzywna może więc wynieść (na przykładzie 

danych za 2017 rok):

• w przypadku kary wymierzonej nakazem sądu od 666,60 

 do 5 332 800 zł 

• w przypadku kary wymierzonej wyrokiem sądu od 666,60 zł 

 do 19 199 995,20 zł.

Małgorzata Łukaszewicz

TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo 14A, 78-100 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22 www.troton.com.pl e-mail:troton@troton.com.pl
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Aby wilk był syty i owca cała 
czyli jak zabezpieczyć interesy swoje i klienta 

przy wykonywaniu usług związanych z naprawą auta

Coraz więcej firm wprowadza w swej 

działalności różnego rodzaju regulaminy. Z 

jednej strony mówi się czasem o nadmier-

nym sformalizowaniu z drugiej zaś trudno 

nie zgodzić się z tym, że im więcej kwestii 

zostaje uregulowanych w sposób jedno-

znaczny i na piśmie, tym mniejsze pole do 

powstawania nieporozumień wynikających 

z tego, że klient było czymś przekonany w 

oparciu jedynie o w własne wyobrażenia 

lub wcześniejsze doświadczenia. Z pewno-

ścią warto zatem poświęcić czas i zadbać 

nie tylko o przygotowanie regulaminu 

świadczenia usług również w przypadku 

usług lakierniczych ale przede wszystkim 

dołożyć wszelkich starań aby klient został 

poinformowany o tym jaka politykę w tym 

zakresie prowadzi nasza firma. Regulamin 

świadczenia usług z precyzyjnie określony-

mi zasadami i zakresami odpowiedzialności 

za wykonywane usługi powinien być za-

łącznikiem do umowy, którą podpisuje z 

nami klient powierzający auto do naprawy.  

Najlepiej jeśli w umowie znajdzie się zapis, 

iż klient otrzymał wspomniany regulamin 

(możemy go nazwać np. „polityką firmy”), 

zapoznał się z nim, zgodził się na określone 

w nim zasady i przyjmuje do wiadomości 

bez zastrzeżeń. Polityka firmy może regu-

lować również zasady związane z ewentu-

alną gwarancją na wykonywane usługi.

Obowiązujące przepisy mówią o tym, 

iż w sytuacji kiedy do zawarcia umowy 

ma dojść w lokalu przedsiębiorcy przy 

równoczesnej obecności obydwu stron 

przedsiębiorca zobowiązany jest do poin-

formowania konsumenta o głównych ce-

chach świadczenia będącego przedmiotem 

umowy oraz sposobie porozumiewania się 

z konsumentem a także danych identy-

fikujących przedsiębiorcę – wszystkie te 

elementy warto też uwzględnić w „poli-

tyce firmy”. Ponadto, w umowie powinna 

znaleźć się informacja o łącznej cenie lub 

wynagrodzeniu za świadczenie będące 

przedmiotem umowy wraz z podatkami. 

W sytuacji kiedy nie jesteśmy w stanie 

określić ostatecznej ceny za dane świad-

czenia konieczne jest określenie w umowie 

sposobu w jaki będzie ona obliczana – tę 

kwestię również możemy zawrzeć dodat-

kowo w „polityce firmy”. Istotną kwestią są 

ewentualne dodatkowe koszty związane z 

realizacją umowy (np. naprawy samocho-

du) – wykraczające poza wynagrodzenie 

uzgodnione w umowie. Jeśli przewidujemy, 

że mogą pojawić się takie koszty to jako 

przedsiębiorca mamy obowiązek uzyskać 

wyraźną zgodę konsumenta na każdą do-

datkową płatność – jest to o tyle istotne, 

że w przypadku kiedy nie posiadamy takiej 

zgody a koszty dodatkowe wystąpią to w 

myśl aktualnie obowiązujących przepisów 

konsument może żądać zwrotu kosztów 

poniesionych w ramach takiej dodatko-

wej płatności. Taka sama sytuacja będzie 

miała miejsce jeśli przedsiębiorca zawrze 

informacje o ewentualnych dodatkowych 

kosztach w tzw. opcjach domyślnych, 

które konsument musiałby odrzucić aby 

uniknąć dodatkowych płatności.  Zgodnie 

z aktualnymi regulacjami – umowa powin-

na zawierać również informacje dotyczące 

sposobu i terminu wykonania umowy oraz 
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zasadach rozpatrywania reklamacji (tu mo-

żemy w umowie odwołać się do „polityki 

firmy” o ile stanowić ona będzie integralny 

załącznik do umowy) a także informacje 

związane z ewentualnymi usługami po-

sprzedażowymi oraz warunkami gwaran-

cji (te kwestie również może regulować 

wspomniany regulamin świadczenia usług 

będący załącznikiem do umowy). Tak jak w 

przypadku wielu innych umów, tak umowa 

między przedsiębiorcą a konsumentem 

powinna zawierać również informacje 

dotyczące tego na jaki okres została za-

warta. Jeśli umowa została zawarta na 

czas nieokreślony lub ma być przedłuża-

na automatycznie to powinny się w niej 

znaleźć informacje dotyczące warunków 

i terminów wypowiedzenia umowy. Warto 

mieć na uwadze, że zgodnie z aktualnymi 

wymogami, o powyższych kwestiach kon-

sument powinien zostać poinformowany 

najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego 

woli związania się umową. 

Rękojmia, gwarancja, części używane...
We wspomnianym regulaminie świadcze-

nia usług można też ująć podsumowanie 

kwestii związanych z zasadami gwarancji 

oraz rękojmi. Obowiązująca ustawa o pra-

wach konsumenta wpłynęła w chwili jej 

uchwalenia w obecnym kształcie na szereg 

innych przepisów w tym niezwykle istotną 

ustawę Kodeks cywilny – zwłaszcza jej 

część dotyczącą rękojmi za wady. W kon-

tekście napraw dokonywanych w serwisach 

samochodowych (z wykorzystaniem części 

zamiennych) warto w tym miejscu zwrócić 

szczególną uwagę na fakt dodania ww. ko-

deksie zapisów mówiących o tym, że jeżeli 

zamontowana została rzecz wadliwa, to ku-

pujący może żądać od sprzedawcy demon-

tażu i ponownego zamontowania po doko-

naniu wymiany na rzecz wolną od wad lub 

usunięciu wady. W razie niewykonania tego 

obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest 

upoważniony do dokonania tych czynności 

na koszt sprzedawcy. Koszty wymiany lub 

naprawy ponosi sprzedawca. W szczególno-

ści obejmuje to koszty demontażu i dostar-

czenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz 

ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Co ciekawe - sprzedawca może odmówić 

demontażu i ponownego zamontowania, 

jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę 

rzeczy sprzedanej. Jeżeli jednak kupującym 

jest konsument, który żąda od sprzedawcy 

demontażu i ponownego zamontowania to 

jest on obowiązany jednak ponieść część 

związanych z tym kosztów przewyższają-

cych cenę rzeczy sprzedanej albo może żą-

dać od sprzedawcy zapłaty części kosztów 

demontażu i ponownego zamontowania, 

do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

kupujący, który wykonuje uprawnienia z 

tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 

sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do 

miejsca oznaczonego w umowie sprze-

daży, a gdy takiego miejsca nie określono 

w umowie – do miejsca, w którym rzecz 

została wydana kupującemu. Jeżeli jednak 

ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej 

zamontowania dostarczenie rzeczy przez 

kupującego byłoby nadmiernie utrudnio-

ne, kupujący obowiązany jest udostępnić 

rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym 

rzecz się znajduje. 

Przypomnimy jednak, że przy sprzedaży 

między przedsiębiorcami kupujący traci 

uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie 

zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty 

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiado-

mił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w 

przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero 

później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami do zacho-

wania powyższego terminu wystarczy wy-

słanie przed jego upływem zawiadomienia 

o wadzie.

Przez jaki okres obowiązuje rękojmia w 

przypadku transakcji między przedsiębior-

cą a konsumentem? Zgodnie z aktualnymi 

przepisami sprzedawca odpowiada z tytu-

łu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem dwóch lat (w 

przypadku ruchomości).  Jeżeli kupującym 

jest konsument a przedmiotem sprzedaży 

jest używana rzecz ruchoma (np. używana 

część samochodowa), odpowiedzialność 

sprzedawcy może zostać ograniczona, nie 

mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy 

kupującemu.

Poza rękojmią, kupującemu może też 

oczywiście przysługiwać gwarancja. Warto 

mieć świadomość, że o ile rękojmia jest 

prawem wynikającym z regulacji ustawo-

wych o tyle gwarancja jest udzielana przez 

sprzedającego lub usługodawcę dobro-

wolnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami 

udzielenie gwarancji następuje przez zło-

żenie oświadczenia gwarancyjnego, które 

określa obowiązki gwaranta i uprawnienia 

kupującego w przypadku, gdy rzecz sprze-

dana (również usługa) nie ma właściwości 

określonych w tym oświadczeniu. Wśród 

obowiązków gwaranta (sprzedającego) 

znajdziemy między innymi: zwrot zapła-

conej ceny lub wymianę rzeczy bądź jej 

naprawę. Jeżeli nie zastrzeżono innego 

terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata 

licząc od dnia, kiedy rzecz została kupują-

cemu wydana. W dokumencie gwarancyj-

nym powinno się znaleźć stwierdzenie, że 

gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień kupującego wyni-

kających z przepisów o rękojmi za wady 

rzeczy sprzedanej.

Co istotne, kupujący może skorzystać z 

praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy niezależnie od uprawnień wynikają-

cych z gwarancji i analogicznie wykonanie 

uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpo-

wiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

Warto wiedzieć, że w razie wykonywania 

przez kupującego uprawnień z gwarancji 

bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. 

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez gwaranta wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecz-

nego upływu czasu na ich wykonanie.

Przytoczone wyżej zasady dotyczące 

rękojmi i gwarancji wynikają z obowią-

zujących przepisów – warto jednak 

mieć na uwadze, że mimo iż regulamin 

świadczenia usług przez daną firmę nie 

jest dokumentem obowiązkowym to z 

pewnością może być on dokumentem, 

który będzie punktem odniesienia do 

zasad jakimi kieruje się dana firma w sy-

tuacji ewentualnych zastrzeżeń ze strony 

klientów.  Jeśli zawrzemy w wyczerpujący 

sposób wszelkie niezbędne informacje w 

ogólnodostępnej „polityce firmy” będzie 

to dla naszych klientów również sygnał, że 

mają do czynienia z firmą która w sposób 

pełni świadomy działa w zgodnie z aktu-

alnymi regulacjami – nasza wiarygodność 

w oczach klientów rośnie. Pamiętajmy 

jednak aby zadbać o to aby klient po zapo-

znaniu się z naszą polityką firmy podpisał 

oświadczenie że nie tylko się z nią zapo-

znał ale również akceptuje zawarte w niej 

warunki- pozwoli to na uniknięcie niedo-

mówień w sytuacji ewentualnej reklamacji 

wykonanych usług.

Małgorzata Łukaszewicz



Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 magazyn portowy. A3 ozdobne ławy w prezbiterium. A5 
imię z kawałów o Żydach. A7 drucik do łączenia papierów. A9 tylny maszt 
na dwumasztowym żaglowcu. A11 w ustach porwanego. A16 model 
Hondy. A18 równe rozłożenie ciężaru opony i koła. C13 ryba akwariowa, 
barwiak. F5 element bieżnika opony, rowki i kanaliki. F10 grzyb wytwa-
rzający penicylinę. H3 ziarna materiału ściernego. I7 Krzysztof, prezenter 
telewizyjny. I12 laska marszałka. J16 obowiązkowe świadczenie na rzecz 
panującego. K1 samochód używany w wyścigach na krótkich dystan-
sach. K18 firma słynąca z produkcji narzędzi i akcesoriów polerskich. N8 
między kolanem a kostką. N11 japońskie papiery ścierne. N14 dziesiąta 
część jakiejś wartości. O17 bydło domowe hindusa.

Pionowo: B1 dowozi paliwo do stacji benzynowej. B14 pochodne 
aminokwasów i amoniaku. D1 układ gwiazd. D11 gałąź torowa. F1 żaba 
drzewna. F10 płyta pod bazą filaru. H8 część końskiej uprzęży. H13 buty 
na basen. I1 lekki rum pochodzący z Kuby. J9 polskie miasto z fabryką 
garnków. K5 adnotacja w księdze wieczystej. K15 studnia między Mek-
ką a Medyną. L1 ciastko z kremem. L9 koneksje, wpływy, wejścia. N1 
pochodzenie, rodowód. N11 przegub przekazujący moment obrotowy. 
O8 imię Bismarcka. O16 studenckie stowarzyszenie sportowe. P3 zawór 
zatrzymujący powietrze. P11 …da Gama, portugalski żeglarz. R4 przemy-
słowa dzielnica Warszawy. R10 produkują samochody sportowe w stylu lat 
trzydziestych. Q1 czeski motocykl żużlowy.

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Agnieszka Karnecka

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 

Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

5 osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: firmowe koszulki 
i kubki LAKIERNIKA.

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

TUSZEWSKI KONRAD BRZEŹNICA 
PIOTR PAŃCZYNIAK RADOMYŚL
FODROWSKI PAWEŁ OSIEK

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI GOLCZEWO
FLIS PATRYCJA SZCZEBRZESZYN 
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