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MS POLIMER 
- łatwiej i oszczędniej

Marka Master wprowadziła do swojego portfolio nowy innowacyjny 
produkt. Jest to masa klejąco-uszczelniająca MS POLIMER przeznaczona 
do uszczelniania oraz klejenia różnego rodzaju materiałów w dowol-
nych kombinacjach. Dzięki innowacyjnemu opakowaniu oraz systemowi 
aplikacji produkt ten znacznie ułatwia i upraszcza procesy klejenia oraz 
uszczelniania. 

MS POLIMER 
MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA to:

 bezrozpuszczalni-

kowy, elastyczny, 

jednoskładnikowy 

produkt o właści-

wościach klejąco-

uszczelniających

 produkt nie wyma-

gający stosowania 

podkładu

 produkt przezna-

czony do uszczel-

niania / klejenia w 

pracach napraw-

czych nadwozi 

samochodów, kon-

tenerów, pojemni-

ków, przy produkcji 

samochodów, kli-

matyzacji, sprzętu 

grzewczego, przy 

obróbce metali itp.

 produkt charakte-

ryzujący się dobrą 

p r z y c zep n o ś c i ą 

do szkła, wielu ro-

dzajów metali (cynk, aluminium, stal), 

powierzchni  lakierowanych i zagrunto-

wanych,  materiałów z drewna

 produkt o dobrej przyczepności do 

tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, 

PP, PTFE) i podłoży mineralnych

 produkt o wysokiej odporności na wil-

goć i warunki atmosferyczne

 produkt odporny na temperaturę od 

-40°C do + 90°C (krótkotrwale do  

temperatur + 120°C)

ZALETY APLIKATORA LinRoc® Power Can:
 idealne rozwiązanie do aplikacji w trud-

no dostępnych miejscach

 dokładne i kontrolowane dawkowanie 

produktu dzięki obrotowemu pierście-

niowi

 100% ochrona przed przedostaniem 

się powietrza i światła do opakowania 

produktu

 łatwa praca z produktem

Więcej informacji na temat tego produktu 

znajdziecie na stronie www.troton.com.pl 

oraz u przedstawicieli handlowych firmy 

TROTON.
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CZAS GONI NAS
- szybka naprawa miejscowa

Do takich właśnie napraw miejscowych, szybkich napraw, firma 

Troton poleca kilka produktów najwyższej jakości:

• Szpachlówka AMBER
• Szpachlówka Turbo-T Glaze
• Podkład akrylowy V 2018
• Lakiery C88 lub C18

Szpachlówka AMBER jest produktem przeznaczonym do szybkich 

napraw samochodowych. Łączy w sobie cechy szpachlówki wypeł-

niającej i wykończeniowej. Jej 

największe zalety to:

• Kremowa konsystencja,

• Bardzo łatwy proces miesza-

nia i aplikowania,

• Wyjątkowa jakość szlifowania,

• Bardzo gładka powierzchnia 

po szlifowaniu.

By wyrównać powierzchnię poleca się zastosowanie szpachlówki 

TURBO-T Glaze.  Jest to najwyższej jakości, szybkoschnąca, wy-

kończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw 

karoserii samochodowych. Nadaje się również jako szpachlówka 

wypełniająca. Idealna na duże powierzchnie i do szybkich napraw 

lakierniczych –„fast repair”. Do jej najistotniejszej zalety należy 

SZYBKOŚĆ GOTOWOŚCI DO 

SZLIFOWANIA - tylko 16 minut 

w 20oC (najszybsza na rynku). 

Inne ważne cechy to:

• Bardzo łatwa aplikacja- 

efekt samowygładzania się,

• Niski ciężar właściwy,

• Łatwość szlifowania nawet 

po pełnym utwardzeniu,

• Zredukowany skurcz szpa-

chlówki o 95% względem 

produktów standardowych,

• Doskonała przyczepność do stali ocynkowanej i aluminium.

Kolejnym produktem z asortymentu firmy Troton jest nowy 

podkład akrylowy V2018. 

Występuje on w dwóch moż-

liwych proporcjach mieszania 

4:1 oraz 5:1. Posiada bardzo 

dobrą przyczepność do alumi-

nium, stali ocynkowanej, szpa-

chlówek poliestrowych czy 

starych powłok lakierniczych. 

Charakteryzuje się kompaty-

Warsztaty lakiernicze  coraz częściej ścigają się z czasem, by jak najszybciej oddać samochód klientowi. La-
kiernicy sięgają po produkty, które nie tylko mają wysoką jakość lecz dodatkowo ich największą zaletą jest 
szybkość schnięcia w różnych warunkach temperaturowych.
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bilnością zarówno z bazami konwencjonalnymi jak i wodnymi. 

A jego największą zaletą jest łatwa aplikacja i szybkie schnięcie 

– gotowość do szlifowania już po 60 minutach w 20oC lub 10 

minut w 60oC. Podkład występuje w trzech kolorach: białym, 

szarym i czarnym.

Na etap końcowy lakierowania można użyć dwóch rodzajów lakie-

rów: C88 lub C18.

Lakier C88 PREMIUM SPEED 
HS 2:1 charakteryzuje się 

szybkim czasem schnięcia. 

Już po upływie 90 minut w 

temperaturze 20°C uzyskuje 

on suchość dotykową (goto-

wość do montażu). Zastoso-

wanie wysokiej jakości żywic 

pozwala, by C88 PREMIUM 
SPEED HS 2:1 mógł współpracować ze wszystkimi lakierami ba-

zowymi dostępnymi na rynku. Daje powłokę o bardzo wysokim 

połysku i odporną na wszelkie zarysowania. Produkt jest łatwy w 

aplikacji. W trakcie malowania nie wykazuje tendencji do ścieka-

nia z pionowych powierzchni, pozwala to na uzyskanie idealnej 

struktury lakieru. Mimo, że jest to produkt szybki, utwardzona 

powłoka nie gaśnie. 

Drugim produktem polecanym 

do szybkich napraw jest lakier 

akrylowy C18 Ultimate Rapid 
Drying VHS 2:1. Użycie tego 

lakieru pozwoli na szybsze 

naprawy elementów samocho-

dowych, gdyż czas potrzebny 

na wygrzewanie w 60oC wynosi 

tylko 5 minut, a schnięcie po-

lakierowanej powierzchni w temperaturze pokojowej to raptem 

60 minut (utwardzacz FAST). Nakłada się go na 1,5 warstwy. W 

swoim asortymencie firma Troton posiada do niego aż 4 rodzaje 

utwardzacza: 

Zastosowanie takiego zestawu produktów na pewno pozwoli na 

znaczne zaoszczędzenie czasu, który jest teraz bardzo cenny.

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Lakier Akrylowy  Wysoki połysk  Wysoka twardość

Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych





Certyfikat – fikcja, czy szansa?
Aby uzyskać certyfikat potwierdzający 

zgodność wykonywanych napraw z wy-

mogami producenta samochodów, trzeba 

spełnić szereg wymogów. Producent sa-

mochodów oczekuje, iż naprawiane po-

jazdy będą spełniały wszelkie wymagania, 

pozwalające utrzymać odpowiedzialność 

gwarancyjną. Oznacza to, iż kwestie es-

tetyki, które dla użytkowników są najczę-

ściej głównym kryterium oceny naprawy, 

dla producenta będą miały znaczenie 

drugorzędne. Ważniejsze będzie, aby sa-

mochód po naprawie zachował sztywność 

konstrukcji, gwarantował bezpieczeństwo 

i trwałość. Oczywiście powłoki lakiernicze 

również muszą być nienaganne.

Od lat konstrukcje samochodów muszą 

zapewniać odpowiednią ochronę pasa-

żerów w razie wypadku. Z tego powodu 

struktury samonośnych nadwozi skry-

wają szereg rozwiązań gwarantujących 

pochłanianie energii kinetycznej w razie 

zderzenia, sztywność klatki przestrzeni 

pasażerskiej i strefy ulegające zniszcze-

niu. We współczesnych samochodach w 

konstrukcji nadwozia wykorzystywane są 

materiały o różnorodnych własnościach. 

Dokładna wiedza gdzie i które fragmenty 

można wymieniać, wycinać i uzupełniać, 

jakich technologii oraz materiałów należy 

użyć, wynika z testów i symulacji prze-

prowadzanych przez producentów na 

etapie projektowania kolejnego modelu 

samochodu. Producent samochodu ma 

więc fachową wiedzę dotyczącą budowy 

samochodu, technologii, materiałów oraz 

dysponuje narzędziami, które pozwalają 

optymalizować koszty napraw, przy za-

chowaniu wymaganej jakości. Oczywiście 

wiedza ta nie jest jakąś tajemną magią, 

jednak dostęp do niej dla niezależnych 

zakładów – z różnych powodów – jest 

utrudniony. Autoryzowany zakład ma fa-

chowe wsparcie producenta oraz dostęp 

do odpowiednich części i materiałów. A to 

jest jeden z warunków przeprowadzenia 

naprawy w sposób właściwy.

Uzyskanie autoryzacji nie jest proste. 

Należy spełnić szereg bardzo różnych wa-

runków. Na przykład Nissan w ponad 800 

autoryzowanych europejskich zakładach, 

aby zagwarantować jednolitość napraw, 

kontroluje 122 standardów napraw powy-

padkowych. Kontrolowane są technologie 

i narzędzia, organizacja i warunki pracy, 

materiały, fachowość kadry i metody 

zarządzania. Firma pomaga również w 

zakresie rzeczoznawstwa, dzięki temu, 

w wielu przypadkach, udaje się uniknąć 

orzeczenia szkody całkowitej i przywrócić 

samochód do pełnej sprawności. Warto 

wspomnieć o najróżniejszych komplika-

cjach przy naprawach powypadkowych sa-

mochodów hybrydowych i elektrycznych. 

W takich autach, bez fachowego wsparcia 

producenta, naprawy mogą skończyć się 

niepowodzeniem i mogą być niebezpiecz-

ne dla pracowników, którzy nie odbyli 

specjalnych szkoleń. 

Spełnienie wszystkich wymogów autory-

zacji jest kosztowne. Należy więc zadać 

Autoryzowane zakłady blacharsko-lakiernicze najczęściej działają jako fragment serwisu danej marki. Można 
jednak certyfikować zakład niezależny, specjalizujący się w naprawach blacharsko-lakierniczych jednej (lub 
kilku) marek samochodów. Czy to się opłaca?
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pytanie, czy to się opłaca? Autoryzacja 

bardzo ułatwia pozyskanie do napraw wie-

lu samochodów skierowanych przez ubez-

pieczycieli, wymusza stosowanie określo-

nych standardów pracy według ściśle 

określonych stawek. Autoryzowany zakład 

blacharsko-lakierniczy zapewnia utrzyma-

nie współczesnych standardów napraw na 

poziomie wymaganym przez producenta 

samochodów. A to jest warunek utrzy-

mania gwarancji i... otrzymania zleceń od 

ubezpieczycieli. Autoryzowany zakład ma 

bardzo duże szanse na podpisanie umowy 

z menadżerami flot samochodowych. W 

takim zakładzie spory z ubezpieczycielami 

dotyczące kosztów napraw zdarzają się 

rzadko i, jeśli zachowane są technologie 

i materiały wskazane przez producenta, 

kończą się zazwyczaj korzystnie. 

Firmy ubezpieczeniowe często samodziel-

nie wyceniają wartość naprawy i propo-

nują użytkownikowi wykonanie naprawy 

we własnym zakresie. Takie wyceny są za-

zwyczaj wyraźnie zaniżone, opierają się na 

cenach części i podzespołów używanych 

(osobnym problemem jest ich pochodze-

nie) oraz użyciu najtańszych materiałów i 

niedoszacowanych kosztach pracy i utrzy-

mania zakładu. Takich klientów autoryzo-

wany zakład w zasadzie nie jest w stanie 

obsłużyć – chyba że obniży standard 

naprawy. Ale to grozi utratą autoryzacji... 

Można, oczywiście, zrezygnować z auto-

ryzacji i skupić się na naprawach wspo-

mnianych wyżej klientów oraz handlarzy 

sprowadzających rozbite samochody zza 

granicy. Nie będzie trzeba ponosić dodat-

kowych kosztów, aby spełnić wymagania 

producenta, jednak zarówno materiały, 

jak i technologie muszą gwarantować 

przyzwoity poziom wykonywanych usług. 

W przeciwnym razie jakość usług będzie 

nienajlepsza, chwilowo rentowność może 

i będzie niezła, ale w miarę jak będzie 

ubywało klientów, przychody również 

spadną.
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RANGERS K2 jest powłoką posiadającą doskonałą odporność  chemiczną, mechaniczną, 

korozję oraz na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV). Do najważniejszych 

właściwości należą:

 Odporność na zarysowania,

 Redukcja hałasu i wibracji, 

 Uszczelnienie (chroni przed wodą, benzyną, olejami, itp.)

 Absorbowanie uderzeń. 

RANGERS może być stosowany na wiele różnych podłoży. Proces aplikacji odbywa się w 

dwojaki sposób: za pomocą pistoletu UBS lub konwencjonalnego zasilanego grawitacyjnie. 

      Przykładowa struktura UBS               Przykładowa struktura pistolet HVLP

RANGERS 2K uzyskał pozytywne wyniki testów laboratoryjnych, które zostały przeprowa-

dzone w Instytucie Kolejnictwa- Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstruk-

cji, Pracownia Chemii i Antykorozji. 

Normy:

  odporność powłoki na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012;

  odporność powłoki na uderzenie PN-EN ISO 6272-1:2011,p.7.3;

  odporność na działanie mediów agresywnych PN-EN ISO 2812-3:2012, PN-EN ISO    

4628-1:2016, PN-EN ISO 4628-2:2016.

RANGERS 2K

RANGERS 2K poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym 
jest nowym, wysokiej jakości produktem firmy Troton. W ofercie jest 
dostępny w dwóch wariantach: czarnym oraz do barwienia. 

Superior fibre 
i Ultralight carbon 

Ultralekkie 
i konstrukcyjne
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Od kiedy zajmuje się Pan naprawą samochodów?
Jestem w tym zawodzie od 1963 roku. Zacząłem w jednej z nie-

wielu szkół, które kiedyś były. To była szkoła blacharsko-lakiernicza 

przy Warszawskich Zakładach Napraw Samochodowych, na Stalin-

gradzkiej. Tam uczyłem się zawodu najpierw jako uczeń, potem już 

jako pomocnik blacharza, z czasem pracowałem jako samodzielny 

blacharz. Na początku naprawiało się w tym miejscu autobusy, 

Sany, wymieniało całe płaty boczne. Wtedy tam była Warszawa, 

powstawała Syrenka, od 1967 roku zaczął się Fiat, WZNS wchłonę-

ła Fabryka Samochodów Osobowych.

Naprawianie samochodów to był świadomy wybór?
Wybór zawodu był przypadkowy, początkowo poszedłem na 

elektrotechnikę, ale tam nauka mi nie szła. Poradzili mi żebym się 

przeniósł właśnie do szkoły motoryzacyjnej związanej z budową 

samochodu i tak zrobiłem.

Długo Pan wytrwał w FSO?
Niedługo. Po szkole zacząłem pracować jako blacharz, ale w 1968 

dostałem powołanie do wojska. Wyszedłem w 1970 i już nie wró-

ciłem do FSO, tylko zacząłem pracować w prywatnym warsztacie 

blacharsko-lakierniczym, nawet niedaleko, na Bema. Był tam kie-

dyś serwis Renault.

Autoryzowany serwis? Tak, jak dziś?
Warsztat tylko specjalizował się w naprawach Renault, nie słysza-

łem o autoryzacji producenta w tamtych czasach. Ale wszystko 

ma się nijak do tego co dziś, wtedy nie było żadnych części. 

Polski Związek Motorowy dla rzemieślników prowadził sprzedaż 

lakierów zachodnich, korzystało się z lakierów  sprowadzanych z 

dawnego DDR (Niemiecka Republika Demokratyczna powstała po 

wojnie w strefie okupacyjnej Związku Radzieckiego). Wtedy do-

rabiało się całe płaty drzwi, wytłoczenia, pokrywy silnika, błotniki 

– wszystko z płata blachy trzeba było młoteczkiem wyklepać. Dziś 

zakłada się nowe elementy. Pokrywa silnika jeśli była pokrzywiona 

to trzeba było zdjąć całe ożebrowanie i gołą blachę klepało się do 

uzyskania właściwego kształtu. Potem – już młotkiem wyprofilo-

wane – ożebrowanie łączyło się klejem epidianem. Ten klej miał 

zapach dość specyficzny – śmierdział myszami...

Zatrudnił się Pan jako blacharz, a od kiedy prowadzi Pan zakład 
blacharko-lakierniczy?
To też był przypadek. Jakoś tak po dziesięciu latach pracy, kolega 

zaproponował, żebym przejął jego warsztat. Taki kurnik w Rem-

bertowie, on wyjeżdżał do Stanów i zostawiał wszystko. Namówił 

mnie i zacząłem pracę na własny rachunek. Robiłem tam tylko 

naprawy blacharskie. Wtedy było łatwiej, było dużo samochodów, 

mało warsztatów... Był cech Rzemiosł Motoryzacyjnych, mogliśmy 

szkolić uczniów, dziś tego nie ma. 

Lakiernictwem zająłem się dobre trzydzieści lat temu. To był natu-

ralny krok w rozwoju, ale też przypadkiem. Obok kolega prowadził 

lakiernię i kiedy chciał sprzedać – kupiłem.

O naprawach blacharsko-lakierniczych dawniej i obecnie z Januszem Wyszyńskim rozmawiają 
Mirosław Rutkowski i Mieczysław Sieczkowski.

Pół wieku w zawodzie
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I nauczył się Pan nowego zawodu?
Jako właściciel nie musiałem poznawać tajników zawodu, zatrud-

niałem fachowców, związałem się z dobrym producentem lakie-

rów, pracownicy odbywali szkolenia. Oczywiście poznałem tech-

nologie, wymogi prawne, różne materiały i ich stosowanie. Ale z 

pistoletem w ręku nie pracowałem. Poznałem lakiernictwo na tyle, 

że lakiernik mnie nie oszuka, widzę co i jak jest zrobione. Potrafię 

pokazać i powiedzieć co jest źle, ale co się stało, że jest źle, to nie 

bardzo. Potrafię wyłapać błędy.

Czy lakiernik powinien znać się na blacharstwie?
Dziś zakład blacharski bez lakierni i lakiernia bez blacharni nie ma 

racji bytu. Uważam, że lakiernik powinien umieć wykonywać nie-

które prace blacharskie. Lakiernicy się specjalizują i nawet nie chcą 

poznawać blacharstwa. Chcą otrzymać do pracy gotowy samo-

chód, nawet jak jest nie do końca rozbrojony, to on woła blacharza, 

żeby mu zdjął drzwi. Ma to też czasem sens, żeby do kabiny włożyć 

więcej elementów zamiast, do pomalowania jednych drzwi, wpro-

wadzać cały samochód. Nawet jak trzeba zdemontować detale, 

klamki czy listwy, to też potrzebują blacharza. Zdecydowanie po-

winni umieć samodzielnie przynajmniej rozbroić drobiazgi, które 

pozostały po naprawie blacharskiej. Ale blacharstwo też się bardzo 

zmieniło, teraz jest to wymiana elementów, montaż i demontaż, 

zbrojenie samochodów. My robimy teraz same BMW, mało co się 

klepie, prawie wszystko się wymienia. Nie ma już żadnych repera-

tur, jest cały element do wymiany i wyszczególnienie, w jaki sposób 

należy zdemontować uszkodzony i założyć nowy.

Trudno teraz o lakierników?
Bardzo ciężko. Ogłoszenia idą nieraz miesiącami, odezwie się je-

den czy dwóch. I są to ludzie, którzy albo wrócili z zagranicy, albo 

kłócą się w swojej firmie i chcą zmienić pracę. Poza tym teraz jest 

małe bezrobocie, więc starają się wymusić niemożliwe płace. No i 

potrafią odejść z dnia na dzień, kiedy ktoś naobiecuje gruszek na 

wierzbie. Pracowników w branży brakuje.

U Pana pracuje stała kadra?
Tak, niektóre osoby po kilkanaście lat. Ale są też i młodsi. Z tymi 

najstarszymi pracownikami ciężko się czasem rozmawia. Oni się 

czują niezastąpieni, uważają, że jeśli odejdą, to firma się zawali. A 

to nieprawda. Ostatnio pewna firma organizowała nabór ściągając 

najlepszych z różnych serwisów. Potrzebowali 15 osób, zatrudnili 

30. Ode mnie odeszły trzy osoby, z dnia na dzień. Połowa załogi 

odeszła, ja zostałem z tą samą pracą do wykonania. Potem dzwo-

nili, czy ich nie przyjmę... Ale powrotu nie ma. 

Szkoli Pan uczniów?
Zatrudniam tylko pracowników. Są lakiernicy i pomocnicy lakierni-

ka, nie ma uczni. Pomocnik zaczyna od prostych prac, z czasem 

nabiera doświadczenia i sam może pracować. W takim warsztacie 

jak nasz nie ma możliwości uczenia, nauka kosztuje, a nas na to 

nie stać.

Jak wymogi ekologii wpływają na funkcjonowanie warsztatu?
Zmienia się bardzo dużo. W lakiernictwie, ale i w blacharstwie od 

kilkunastu lat obowiązuje dostosowanie do norm ekologicznych. W 

blacharni już prawie nie spawamy, wszystko jest albo klejone, albo 

nitowane. W niektórych miejscach jest zgrzewane. Acetylen stoi w 

kącie, jak coś trzeba rozgrzać to się jeszcze przydaje. W samocho-

dach elektrycznych BMW szkielet jest zrobiony z karbonu. I napra-

wy polegają na wymianie i klejeniu elementów konstrukcji. Trzeba 

mieć specjalne szkolenia i uprawnienia do naprawy karbonu, mamy 

takie uprawnienia. Coraz więcej jeździ samochodów elektrycznych, 

to też nowość w naprawach. Aby można było rozpocząć naprawę 

samochodu elektrycznego w miejsce głównego bezpiecznika za-

kładamy specjalne kłódki i dopiero wtedy, po uniemożliwieniu jego 

odbezpieczenia, można zabrać się do pracy.

Weszły lakiery wodne, mało pracuje się na rozpuszczalnikach czy 

rozcieńczalnikach. Mamy przez ochronę środowiska rozmieszczo-

ne gniazda, w które oni wkładają swoje czujniki i sprawdzają emi-

sję. Sprawdzają poziom zapylenia z kabiny lakiernicze, z pomiesz-

czeń czy strefy przygotowawczej. Wymogi ekologiczne podniosły 

koszty prowadzenia warsztatu.

Filtry w kabinach potrafią zatrzymać do 90%, ale trzeba je wymie-

niać co tydzień. Są destylarki ścieków, szlam się oddaje do utylizacji 

i też trzeba za to zapłacić. Niedopełnienie takich obowiązków grozi 

karami finansowymi.

Co jest największym problemem w prowadzeniu warsztatu naprawy 
samochodów?
Rozliczenia kosztów naprawy z ubezpieczycielami. Po 2004 roku, 

po wstąpieniu do Unii okazało się, że w żadnych normach nie ma 

czegoś takiego, jak autoryzowany warsztat blacharsko-lakierniczy 

– nie ma takich standardów. Jedynym wyjściem było związanie 

się z autoryzowanym serwisem, który ma sprzedaż samocho-

dów, części do nich, naprawy mechaniczne, ale nie ma napraw 

blacharsko-lakierniczych. Podpisałem wtedy umowy z dealerami 

Mercedesa. Po zmianach w sieci dealerów Mercedesa obecnie 

naprawiam tylko BMW. Niezależny audyt potwierdził, że spełniamy 

standardy napraw określone przez producenta, jednak żaden z 

ubezpieczycieli nie akceptował wykazanych przeze mnie, realnych 

kosztów. Dlatego naprawy wykonane w moim warsztacie muszą 

być refakturowane przez BMW, i w takim przypadku ubezpieczy-

ciele akceptują wyceny.

Mają większą siłę perswazji?
Akceptują faktury od dealera, bo ten sprzedaje samochody, a wraz 

z nimi polisy.

Miałem umowy z ubezpieczycielami, ale rozwiązałem je, bo nie-

ustannie było wymuszanie obniżenia stawek za naprawy. To musiało 

się skończyć albo obniżeniem jakości naprawy, albo bankructwem. 

Nie da się w lakiernictwie utrzymać wysokiej jakości z najtańszymi 

produktami, nie da się pomijać niektórych czynności, nie zawsze 

można zdemontować uszkodzone elementy w określonym normą 

czasie. Piętnaście lat temu miałem stawkę godzinową 120 zł, a 

teraz mam 130... Pracownicy chcą coraz więcej zarabiać, wszyst-

kie koszty wzrosły, części, materiały, akcesoria kosztują czasem i 

dwa razy więcej... PZU wymyśliło taki wariant: kupuje pan części 

u dealera, robi wycenę, podłącza fakturę za części, a oni obrywają 

10% twierdząc, że sami mogą dostać taką zniżkę. Koledzy idą do 

sądów, wszystko wygrywają, ale to przecież jakiś absurd – każda 

naprawa musi kończyć się w sądzie? I przez cały ten czas pieniędzy 

za naprawę nie ma. A dlaczego tak robią? Bo w wielu przypadkach 

warsztat nie idzie do sądu. Do tego jeszcze samochody, które idą 

do kasacji, są sprzedawane przez ubezpieczycieli na platformie 

internetowej i niektóre warsztaty takie auta kupują. Obecnie prak-

tycznie wychodzimy na styk, a przecież uznany zakład powinien 

generować jakiś zysk.
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Słabo to wygląda...
Gdybym miał zaczynać, to na pewno nie w tej branży. Ubezpie-

czyciele robią z nami, co chcą. A poza tym już niedługo lakiernie 

nie będą miały racji bytu. Będą elementy kolorowane, plastikowe, 

gotowe do wymiany, będzie tylko montaż i demontaż, będzie 

potrzebny blacharz, który potrafi to wszystko złożyć. Taki karbon 

jest bardzo ciężki w naprawie, wystarczy nitka przerwana i już cały 

element do wymiany, bo struktura się zmieniła. Teraz mamy w 

naprawie BMW i8, po lekkim uderzeniu kołem w słupek przedni, 

który pękł. Aby wymienić ten słupek musiałem wyciąć obydwie 

podłużnice, aluminiowe, klejone do ściany działowej, wyjąć ścianę, 

potem wkleić do ściany działowej słupek, potem wkleić nową ścia-

nę, nowe podłużnice... Niewielka stłuczka kończy się na wymianie 

połowy konstrukcji samochodu. Lakierowanie elementów, to już 

kosmetyka. Samochód kosztuje około 900 tysięcy, naprawa około 

200 tysięcy, prace lakiernicze w tym to drobiazg.

Dlaczego tak jest?
Błąd wielki lat 90. to zaniknięcie funkcji Cechów. Powstała Polska 

Izba Motoryzacji, ale poza gadaniem niewiele się tam robi. Nie 

mamy jedności w branży, lata temu, kiedy jeszcze była Ogólnopol-

ska Rada Techniczna, zebraliśmy się i uzgodniliśmy, że nie podpisu-

jemy żadnych niekorzystnych umów z ubezpieczycielami. I okazało 

się, że połowa podpisała, reszta została na lodzie. Ci co podpisali, 

po pewnym czasie też wpadli w kłopoty...

A honorowana jest autoryzacja u producenta materiałów lakier-
niczych?
My pracujemy na dobrej, ale drogiej linii lakierów, a wyceny ubez-

pieczyciela robione są według tzw. koszyka, czyli taniej. A przecież 

ja mam faktury zakupu produktów, więc wiadomo jakie koszty 

poniosłem. Wiadomo ile się zużywa lakieru, podkładu czy szpa-

chli. Ostatnio do koszyka dołożyli najtańszy lakier, który powstał 

tylko po to, aby można było obniżyć wartość „koszyka”. Nie ma 

ten produkt dopuszczenia do firm autoryzowanych, nikt tego 

nie używa, ale jest. Teraz 

w branży motoryzacyjnej 

sensowne jest prowadzenie 

jedynie serwisów i napraw 

mechanicznych, gdzie nie 

ma żadnego kontaktu z 

ubezpieczycielami. A tu 

bez przerwy walczymy z 

ubezpieczycielem o swoje 

pieniądze. Można sobie robić 

kategoryzację warsztatu, 

można potwierdzać wszel-

kie koszty przez niezależny 

audyt, ale to ubezpieczycieli 

też nie obchodzi. No to po 

co prowadzić taki warsztat? Po to, żeby każda naprawa kończyła 

się w sądzie? I tak do każdej naprawy dokładamy około 10% naszej 

pracy; mycie, polerowanie, czyszczenie, kolorowanie elementów 

sąsiednich – to trzeba zrobić, ale w kosztorys nie wchodzi. Wal-

cząc z ubezpieczycielami o wyższe stawki przedstawiałem im 

szereg szkoleń, które odbyłem w Niemczech zanim zostałem 

podwykonawcą BMW. Też bez powodzenia. A słyszeli panowie o 

tym, że PZU zamiast samochodu zastępczego proponuje rower? 

Robią różne cyrki, korzystając z tego, że nie ma wśród nas jed-

ności, są warsztaty, które się godzą na zaniżone stawki, aby tylko 

mieć robotę.

Jak w tej sytuacji Pan widzi przyszłość warsztatu?
Przyszłość – próbuję scedować to na syna, skończył na UW Eu-

ropeistykę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ale 

nie mógł znaleźć pracy i pracuje u mnie. Zaczął jako blacharz, 

zbrojarz, poznaje samochody, poznaje wszystkie aspekty funk-

cjonowania. No i jest mój zięć. Ale na razie nie mogą sobie pora-

dzić, moje kontakty, znajomość rynku powoduje, że wciąż muszę 

tu pracować.

Race Clear Coat - wszechstronny lakier 
bezbarwny od Spies Hecker
Nowy lakier Permasolid® HS Race Clear 
Coat 8700 marki Spies Hecker jest łatwy 
w użyciu, schnie bardzo szybko i zapewnia 
wyjątkowy połysk.

Spies Hecker wprowadza na rynek Perma-
solid HS Race Clear Coat 8700 – szybkosch-
nący i niezawodny lakier bezbarwny. Proces 
aplikacji jest bardzo prosty. Pierwszym 
etapem jest wymieszanie lakieru z utwar-
dzaczem Permasolid Race Hardener 3470 w 
stosunku 2:1, a następnie dodanie 10% do-
datku Race Additive 9070. Lakier aplikuje się 
w dwóch warstwach i wymaga jedynie krót-
kiego odparowania. Niska lepkość ułatwia 
aplikację, a dobre właściwości zwilżające 
zapewniają znakomitą rozlewność i świetną 
przyczepność.

„Lakier bezbarwny HS Race Clear Coat 
8700 to niezwykle wszechstronny produkt o 
bardzo dobrej stabilności na powierzchniach 
pionowych. Jest niezawodny i doskonale 
sprawdza się w przypadku wszelkich prac 
lakierniczych, od drobnych po kompleksowe. 
Znakomite rezultaty mówią same za siebie” 
– mówi Jerzy Karpiński, Doradca Techniczny 
marki Spies Hecker. Gdy chcemy uzyskać 
efekt płynnego przejścia kolorów, Spies Hec-
ker poleca nowy preparat do cieniowania 
Permacron® Race Blender 1070.
„Dzięki temu, że lakier bardzo szybko się 
utwardza, naprawianą karoserię można pod-
dać dalszej obróbce natychmiast po susze-
niu w kabinie. Po krótkim czasie stygnięcia 
można przejść do polerowania i montażu” 
– zapewnia Jerzy Karpiński.

Różne opcje suszenia
Lakier Permasolid® HS Race Clear Coat 
8700 marki Spies Hecker to elastyczne 
rozwiązanie umożliwiające zastosowanie 
różnych opcji suszenia w zależności od 
potrzeb. Gdy kluczowa jest szybkość i wy-
dajność, lakier można wysuszyć w zaledwie 
15 minut w temperaturze 60o C. Można go 
również suszyć w temperaturze 40o C. Lakier 
HS Race Clear Coat 8700 można stosować 
ze wszystkimi produktami Spies Hecker w 
systemach: Hi-TEC Performance System 
oraz Classic System. 





Zintegrowany System Kwalifikacji 
- odpowiedź na problemy sektora motoryzacji 

Dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy sprawiają, że zarówno 

pracownicy, jak i pracodawcy muszą wykazywać się coraz większą 

elastycznością. Dlatego też, aby uniknąć zawodowej stagnacji, czy 

nawet wykluczenia z rynku pracy, pracownicy zmuszeni są zdo-

bywać nowe kwalifikacje, a pracodawcy – szukać kandydatów z 

określonym zestawem kompetencji. 

Jak wynika z raportów rynkowych, jednym z czynników hamują-

cych rozwój branży motoryzacyjnej są właśnie trudności z pozyski-

waniem wykwalifikowanej kadry. Pracodawcy sygnalizują bowiem 

zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowanych specjalistów, 

które obecnie znacznie przewyższa możliwości rynku pracy.

KWALIFIKACJE - Z CZYM TO SIĘ JE? 
Kwalifikacje to jednak nie tylko świadectwo szkolne czy dyplom 

magistra. Wiedzę,  umiejętności oraz kompetencje społeczne 

zdobywamy w różnych miejscach: w miejscu pracy, na kursach 

prowadzonych przez różne firmy szkoleniowe, czy ucząc się 

samodzielnie w domu. Oznacza to, że bardzo często posiadamy 

kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy ich 

oficjalnie potwierdzić przed pracodawcą. Nie posiadamy bowiem 

przysłowiowego “papierka”. 

W takich sytuacjach z pomocą przyjdzie wdrażany w Polsce od 2 

lat Zintegrowany System Kwalifikacji, rozwiązanie systemowe ofe-

rujące możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy 

nabytych w trakcie samodzielnego uczenia oraz zapewniające 

powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku 

kwalifikacji z  jasno określonym opisem.  

Pełna lista kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK znajduje 

się w publicznej bazie danych – Zintegrowanym Rejestrze Kwa-

lifikacji. Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaki zakres 

wiedzy i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwier-

dzić swoje kompetencje lub czego pracodawca może oczekiwać 

od kandydatów na pracowników w swojej firmie. Co istotne, 

kwalifikacje opisywane były w porozumieniu z przedstawicielami 

rynku, odzwierciedlają więc faktyczne potrzeby branży moto-

ryzacyjnej. 

EUROPEJSKIE WZORCE 
Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce 

inspirowane jest podobnymi rozwiązaniami, które od lat z powo-

dzeniem funkcjonują na zachodzie Europy, kształtując tamtejsze 

rynki pracy. Większość krajów Unii Europejskiej posiada własne 

systemy kwalifikacji, co umożliwia łatwe porównanie kwalifikacji 

zdobytej w Polsce z kwalifikacją zdobytą np. w Niemczech. Dzięki 

temu pracownikom łatwiej będzie więc przekonać zagraniczne-

go pracodawcę o poziomie swoich kompetencji, a firmom udo-

wodnić, że posiadają odpowiednie zaplecze kompetencyjne, aby 

podjąć się wykonania dochodowego zlecenia u zagranicznego 

kontrahenta.

SYMBOL JAKOŚCI 
Wszystkie włączone do ZSK kwalifikacje mają nadany poziom Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla m.in. złożoność 

umiejętności nabytych w ramach danej kwalifikacji i samodzielność 

osoby w danym zakresie kompetencji zawodowych. Symbol Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji umieszczany na dyplomach, świadectwach 

i certyfikatach pozwala więc konkretnie określić, co potrafi jego 

posiadacz i jest powszechnie akceptowanym symbolem jakości. 

Już niebawem, może to być niezwykle użyteczny sposób potwier-

dzenia kompetencji, zarówno dla szukających pracy w branży mo-

toryzacyjnej, jak i starających się o awans pracowników oraz dla 

prowadzących rekrutację pracodawców. 

Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji można 

znaleźć na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifika-

cje.edu.pl.
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Od kilkunastu lat pracujesz w warsztacie samochodowym, ale swoich kwalifikacji nie możesz potwierdzić żad-
nym “papierkiem”? A może jesteś pracodawcą i od dłuższego czasu bezskutecznie poszukujesz pracownika o 
określonym zestawie kompetencji? Wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji może okazać 
się skutecznym rozwiązaniem takich problemów. 





Standox, marka lakierów z Wuppertalu, 

wprowadza na rynek łatwy w użyciu i szyb-

koschnący lakier bezbarwny Standocryl 

VOC Performance Pro Clear K9590.

„Standocryl VOC Performance Pro Clear 

K9590 pozwala osiągać znakomite rezul-

taty” – mówi Grzegorz Kotliński, Doradca 

Techniczny marki Standox. Podczas opra-

cowywania tego lakieru bezbarwnego za-

stosowano nowoczesną technologię, dzięki 

której produkt charakteryzuje się bardzo 

dobrą rozlewnością oraz wysokim poły-

skiem. Za sprawą niskiej lepkości można go 

łatwo aplikować w dwóch cyklach z krótką 

przerwą między warstwami. Doskonale 

sprawdza się podczas wszystkich napraw 

lakierniczych – zarówno w przypadku 

mniejszych powierzchni, jak i całej karose-

rii. „Nowy lakier to łatwa i szybka aplikacja, 

ale również znakomita przyczepność” – za-

pewnia Grzegorz Kotliński.

Sposób na większą wydajność
Suszenie lakieru Standocryl VOC Per-

formance Pro Clear K9590 można bez 

problemu dopasować do potrzeb danego 

warsztatu. „Ta elastyczność zapewnia 

warsztatom lakierniczym ogromne korzy-

ści” – mówi Grzegorz Kotliński. Suszenie 

w 40°C zajmuje zaledwie 30 minut. Niska 

temperatura przekłada się na obniżenie 

kosztów energii elektrycznej oraz zwięk-

szenie wydajności całego warsztatu. 

Ponadto, K9590 rewelacyjnie sprawdza 

się w kabinach lakierniczych o niskich pa-

rametrach, które nie osiągają zalecanej 

przez producentów lakierów temperatury 

suszenia. W sytuacji, gdy liczy się szybkość, 

lakier Standocryl VOC Performance Pro 

Clear można wysuszyć w ciągu 15 minut w 

temperaturze 60°C.

Profesjonalne efekty
Na krótko po aplikacji, lakier K9590 jest 

gotowy do dalszej obróbki: polerowanie 

i montaż elementów można zacząć na-

tychmiast po ich wystudzeniu. Dzięki temu 

naprawę można wykonać w jeden dzień. 

„Seria Performance Pro obejmuje lakier 

bezbarwny, utwardzacz Performance Har-

dener VOC 15-30, dodatek Standocryl VOC 

2K Performance Additive 5870 oraz pre-

parat do cieniowania Performance Blend 

5730. To naprawdę wyjątkowa seria, dzięki 

której każdy warsztat może pracować wy-

dajnie i jednocześnie osiągać najwyższej 

klasy efekty typowe dla produktów marki 

Standox” – mówi Grzegorz Kotliński.

Naprawa w 1 dzień
Dzięki innowacyjnym lakierom Standox 

profesjonalne warsztaty lakiernicze prze-

prowadzą renowację w jeden dzień w 

ramach usługi - 1DayRepair. Lakiernicy 

mogą zaoferować usługę nie tylko pry-

watnym właścicielom pojazdów, lecz także 

flotom i firmom leasingowym. To daje im 

przewagę and konkurencją. Co więcej, tym 

sposobem mogą również obniżyć koszty 

związane z udostępnianiem samochodów 

zastępczych. Więcej informacji na temat 

usługi 1DayRepair można znaleźć na stro-

nie www.standox.pl/1dzien.

Więcej informacji o lakierze bezbarwnym 

Standocryl VOC Performance Pro Clear 

K9590 można uzyskać u przedstawi-

ciela marki Standox. Można je również 

znaleźć na stronie www.standox.pl/

PerformancePro-K9590

Innowacyjny lakier bezbarwny 
dla innowacyjnych warsztatów

strefa lakiernika
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Producenci samochodów coraz częściej 

stosują drogie efekty i wykończenia two-

rzone specjalnie dla konkretnych modeli 

samochodów. Ich naprawa może stanowić 

spore wyzwanie dla lakierników. Standox 

– jedna z globalnych marek renowacyjnych 

z Wuppertalu (Niemcy) – oferuje produkty 

i rozwiązania umożliwiające profesjonalną 

renowację takich efektów specjalnych. 

Wszystkie wskazówki dotyczące samocho-

dów można znaleźć w Standopedii – in-

ternetowej bibliotece materiałów marki 

Standox. 

Barwione lakiery bezbarwne stają się coraz 

popularniejsze w branży motoryzacyjnej 

ze względu na atrakcyjny efekt końco-

wy- głębszy, pełniejszy kolor z większym 

połyskiem. Mazda, japoński producent 

samochodów, pięć lat po wprowadzeniu na 

rynek modelu CX-5 opracował 46V Soul Red 

Crystal – emanujący energią, głęboki kolor, 

który doskonale podkreśla sylwetkę tego 

średniej klasy SUV-a. Renowacja polega na 

aplikacji lakieru bazowego, tzw. (gruntu) i 

warstw barwionego lakieru bezbarwnego 

oraz zwykłego lakieru bezbarwnego. Grze-

gorz Kotliński, Doradca Techniczny marki 

Standox, wyjaśnia, jak osiągnąć znakomity 

efekt już za pierwszym razem.

KROK 1. NATRYSK PRÓBNY
Aplikacja barwionego lakieru bezbarwnego 

jest podobna do aplikacji lakieru bazowego 

– im więcej warstw aplikujesz, tym lepsze 

krycie. To oznacza, że liczba i grubość 

warstw bezpośrednio wpływają na od-

cień, połysk i głębię koloru. Do renowacji 

przeprowadzanych z wykorzystaniem 

barwionych lakierów bezbarwnych Standox 

zaleca wykonanie natrysków próbnych, na 

podstawie których można określać liczbę 

warstw barwionego lakieru bezbarwnego, 

a tym samym – dokładniej dopasować la-

kier do koloru nadwozia.

KROK 2. WYPEŁNIACZ DO SZLIFOWANIA I 
OBSZAR NAPRAWY
Przygotuj podłoże i materiały zgodnie ze 

standardową procedurą. Następnie aplikuj 

wypełniacz Standox VOC Filler, najlepiej w 

kolorze FC3. Przeszlifuj wypełniacz papie-

rem o ziarnistości od P500 do P600, a ob-

szar cieniowania – o ziarnistości od P1000 

do P1200.

KROK 3. DODATEK DO CIENIOWANIA
Aplikuj dodatek Standoblue Color Blend 

lub Standoblue Color Blend Long na obszar 

cieniowania oraz przylegające powierzch-

nie lub przylegającą część karoserii.

KROK 4. LAKIER BAZOWY I ODPAROWANIE
Przed rozpoczęciem lakierowania wymie-

szaj lakier Standoblue w kolorze 46V Soul 

Red Crystal z 20% dodatku Standoblue 

Viscosity Adjuster. Aplikuj wymieszany 

lakier na miejsce naprawy na 1,5 warstwy 

do uzyskania jednolitej powierzchni. W 

miejscu cieniowania, na mokry dodatek 

Standoblue Color Blend aplikuj 1,5 warstwy 

lakieru Standoblue tak, aby uzyskać łagod-

ny efekt przejścia. Następnie pozostaw 

całość do wyschnięcia.

KROK 5. BARWIONY LAKIER BEZBARWNY
Aby przyspieszyć proces, przygotuj dwa 

pistolety lakiernicze – jeden z lakierem bar-

wionym, a drugi z bezbarwnym. Zastosuj 

odpowiedni utwardzacz i rozcieńczalnik. 

Aplikuj barwiony lakier bezbarwny na 

wcześniej położoną powierzchnie lakieru 

bazowego i rozpyl go również w miejscu 

cieniowania.  

KROK 6. ŁĄCZENIE Z LAKIEREM 
BEZBARWNYM
Aplikuj lakier bezbarwny na przylegającą 

powierzchnię, tak aby jego warstwa nało-

żyła się z wciąż jeszcze mokrym barwionym 

lakierem bezbarwnym. Wysusz element 

zgodnie z instrukcją zawartą w metrycz-

ce technicznej. Zależnie od wybranego 

lakieru bezbarwnego Standox VOC Clear 

lub w celu wyrównania struktury powłoki 

zaleca się aplikację dodatkowej warstwy 

lakieru bezbarwnego na polakierowanych 

elementach.

Szczegółowe instrukcje przeprowadzania 

renowacji efektów specjalnych można 

pobrać ze strony standox.pl/standothek. 

Techniczne porady oraz więcej infor-

macji o produktach można znaleźć w 

nowej bibliotece online marki Standox 

(www.standox.pl/standopedia), która jest 

regularnie aktualizowana i wzbogacana 

przez specjalistów marki Standox. Zasoby 

nie tylko są praktyczne, lecz także stanowią 

cenne źródło informacji dla profesjonal-

nych lakierników.

Praktyczne wskazówki od marki Standox: 
renowacja za pomocą barwionych lakierów bezbarwnych
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Sprężone powietrze w lakierni
Warsztatowa instalacja sprężonego powietrza to nic innego jak ciąg 

technologiczny urządzeń oraz przewodów przesyłowych służących 

do dostarczania powietrza o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości 

do poszczególnych punktów odbioru czyli stanowisk. Głównym ele-

mentem instalacji sprężonego powietrza jest sprężarka.  Instalacje 

sprężonego powietrza stosowane są zarówno w serwisach mecha-

nicznych jak i blacharsko-lakierniczych.

Podstawowe elementy instalacji:

• sprężarka, wyposażonych w system sterowania i regulacji,

• elementy uzdatniania powietrza,

• zbiornik ciśnieniowy,

• przewodów sprężonego powietrza.

BUDOWA INSTALACJI
Prawidłowo wykonana instalacja powietrzna powinna być popro-

wadzona w obiegu zamkniętym. Zapewni to jednakowe ciśnienie 

we wszystkich punktach odbioru. Poszczególne elementy instalacji 

należy dobrać indywidualnie w zależności od:

• rodzaju stanowiska roboczego,

• umiejscowienia przyłącza roboczego,

• ilości wymaganego powietrza,

• jakości powietrza, czyli wydajności,

• wymaganego ciśnienia.

Istotne jest odpowiednie zaprojektowanie oraz montaż przewo-

dów. Nieprawidłowo wykonana instalacja przewodów powietrznych 

powoduje straty energii wynikające z nieszczelności połączeń, a 

uzyskanie odpowiedniego ciśnienia będzie utrudnione. W założe-

niach projektowych optymalnie należy przyjąć określoną wartość 

prędkości przepływu powietrza. Będzie ona zależna od średnicy za-

stosowanych rur.  Warto pamiętać o zainstalowaniu odpowiedniej 

ilości zaworów odcinających co pozwoli na bezproblemową moder-

nizację instalacji lub prowadzenie prac konserwacyjnych.

SPRĘŻARKA
Pierwszym etapem planowania instalacji sprę-

żonego powietrza w lakierni jest dobór odpo-

wiedniej sprężarki, która zasila całą instalację. 

Dotyczy to jej zasady działania. Typ dobiera się 

ze względu na ekonomikę użytkowania, uciążli-

wość dla otoczenia oraz wydajność.

Podział sprężarek ze względu na zasadę dzia-

łania:

• przeponowe,

• tłokowe,

• śrubowe,

• łopatkowe.

Jest wiele czynników wpływających bezpośrednio jak i pośrednio na jakość powłok lakierowych jak i prawidłową 
pracę narzędzi oraz urządzeń warsztatowych. Jednak jakość powietrza dostarczanego do prac lakierniczych ma 
bezpośredni wpływ na efekty końcowe. Powietrze w lakierni samochodowej stosowane jest zarówno do napędu 
narzędzi pneumatycznych jak i do prowadzenia bezpośrednich prac lakierniczych czyli aplikacji materiałów.



strefa lakiernika

str. 24   www.lakiernik.com.pl

Fot. Sprężarka tłokowa 

(Schneider Airsystems)

CIŚNIENIE
Jednym z najważniejszych parametrów jest ciśnienie powietrza 

dostarczanego do stanowiska pracy lakiernika. Instalacja powinna 

być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewnić jak najmniejsze 

spadki ciśnienia podczas pracy. Spadki ciśnienia przy aplikacji ma-

teriałów lakierniczych uniemożliwiają utrzymanie jakości powłok 

lakierowych. Zbyt małe ciśnienie ma bezpośredni wpływ na rozpy-

lanie materiału. Średnica instalacji sprężonego powietrza powinna 

być tak dobrana, aby spadek ciśnienia pomiędzy zbiornikiem, a 

odbiornikiem sprężonego powietrza nie przekraczał 0,01Mpa. Do-

bierając średnicę instalacji należy uwzględnić natężenie przepływu, 

długość rur oraz ilość elementów dławiących przepływ takich jak 

np. kolana i trójniki.

W celu uniknięcia niepożądanych spadków ciśnienia w przewodach 

powietrznych, zaleca się aby były one możliwie jak najkrótsze i o 

dużym przekroju. W przypadku przewodów o długości do 10 m 

zalecana średnica wewnętrzna to minimum 8 mm, a powyżej 10 m 

średnica nie powinna być mniejsza niż 12 mm. Prędkość przepły-

wu powietrza w przewodach nie powinna być większa niż 11m/s 

w rurociągu głównym i 16m/s na przyłączach roboczych. Warto 

również zwrócić uwagę na ilość zmian kierunku czyli ilość kształtek 

kątowych zainstalowanych w ciągach przesyłowych. Im większa ich 

ilość to większe spadki ciśnienia w instalacji. Wyeliminowanie ewen-

tualnych nieprawidłowości w instalacji może pozwolić na znaczne 

oszczędności kosztów eksploatacji. Dla przykładu: zmniejszenie 

ciśnienia na sprężarce o 2 bary to oszczędność nawet do 15%. 

Straty wynikające z nieprawidłowo zaprojektowanej lub wykonanej 

instalacji sprężonego powietrza mogą sięgać nawet 70%.

OCZYSZCZANIE
Powietrze dostarczane do aplikowania materiałów lakierniczych 

musi spełniać następujące warunki:

• brak zanieczyszczeń mechanicznych,

• brak cząstek silikonu,

• brak cząstek wody,

• brak cząstek oleju.

Wpływ na powstawanie zanieczyszczeń maja dwa główne czynniki:

• praca sprężarki (olej, zanieczyszczenia mechaniczne),

• jakość pobieranego powietrza przez sprężarkę (woda, zanieczysz-

czenia mechaniczne).

Fot. Zespół filtrów. (SATA)

Do oczyszczania powietrza stosuje 

się osuszacze chłodnicze oraz zespoły 

filtrów. W przypadku gdy w instalacji 

sprężonego powietrza  nie ma systemu 

osuszania przewody powietrzne powinny 

być ułożone z co najmniej 3% spadkiem 

umożliwiającym odpływ skroplin wody 

tzw. kondensatu. Należy zwrócić też 

uwagę na kierunek w którym skierowane 

są przyłącza. W przypadku instalacji z 

osuszaczem przyłącza powinny być skie-

rowane pionowo w dół, natomiast przy 

instalacji bez osuszacza w górę.

Fot. Osuszacz chłodniczy (Schneider Airsystems)

Aby instalacja działała poprawnie należy ją tak zaprojektować aby 

powietrze dostarczane do narzędzi pneumatycznych było naole-

jone, natomiast powietrze przeznaczone do aplikacji materiałów 

lakierniczych było maksymalnie pozbawione wszystkich zanie-

czyszczeń, a w tym i oleju. W lakiernictwie w zależności od wielko-

ści firmy i ilości stanowisk pracy stosuje się w zasadzie wyłącznie 

sprężarki tłokowe oraz śrubowe. Sprężarki przeponowe mają  zbyt 

małą wydajność, a powietrze jest nienaolejone i do napędu narzędzi 

pneumatycznych wymaga dodatkowego naolejacza.

KONDENSAT
W zbiorniku sprężonego powie-

trza, osuszaczu chłodniczym, 

filtrach oraz w rurach instalacji 

sprężonego powietrza wydziela 

się kondensat będący mieszani-

ną wody i oleju.

Fot. Separator woda-olej 

(Schneider Airsystems)

Zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska, kondensat powinien 

być utylizowany lub gromadzony, 

a następnie rozdzielany na wodę 

i olej przez urządzenie zwane 

separatorem woda-olej. Urządzenie to umożliwia wyodrębnienie 

oleju, dzięki czemu nie trzeba utylizować całego kondensatu.

Nie ma żadnych wątpliwości, że jakość powietrza dostarczanego 

do procesu lakierowania jak i napędu narzędzi pneumatycznych 

to kluczowy czynnik wpływający na jakość i efektywność pracy. 

Dochodzi również czynnik ekonomiczny czyli zużycie energii oraz 

narzędzi, a nawet konieczność dokonywania poprawek powłoki 

lakierowej. BR

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość

R E K L A M A







strefa lakiernika

str. 27   www.lakiernik.com.pl

Dylematy wyboru?
Naprawy lakiernicze muszą być wykonywa-

ne dobrze, tanio i szybko. O tym pisaliśmy 

już wcześniej. W czasie sprawnie i rzetelnie 

wykonywanej naprawy trzeba również 

pamiętać o kosztach, a materiały lakierni-

cze są właśnie jednym z tych kosztów. W 

kalkulacji naprawy, gdy uwzględnione są 

części zamienne, materiały lakiernicze sta-

nowią zazwyczaj 10-13% wartości naprawy, 

natomiast w sytuacji gdy do wymiany ma 

być niewiele części lub są one powierzone 

przez właściciela pojazdu – czyli warsztat 

nie ponosi ich kosztów – udział kosztów 

materiałów lakierniczych wzrasta do 50%. 

Jest to już znacząca wartość i wymaga 

podjęcia racjonalnej decyzji. Czy kupujemy 

drogo i bardzo dobrze i, w pewnym stopniu 

dzięki temu, naprawę wykonujemy szybko i 

ekologicznie, czy kupujemy tanio i „jakoś-

tobędzie”. Dla niewielkich, lecz rozsądnie 

prowadzonych firm ani jeden, ani drugi 

wybór jest nie do przyjęcia. 

Jeśli się nie zużywa miesięcznie określo-

nych ilości materiałów lakierniczych, a wy-

nika to z liczby napraw, to bardzo trudno 

będzie wynegocjować z dostawcą korzyst-

ny kontrakt wartościowy. Należy pamiętać 

o długości kontraktu oraz możliwościach 

jego realizacji – w domyśle liczba napraw w 

miesiącu nie może być zbyt mała. I jeszcze 

ważna przestroga – w mieszalniku musi 

być pewna określona rotacja pigmentów, 

a jej brak może spowodować ich zatęża-

nie, zasychanie oraz, na koniec, przeter-

minowanie. Czyli niepotrzebne koszty. W 

przypadku braku możliwości nawiązania 

współpracy z dostawcą lakieru, pozostaje 

współpraca z różnego typu mieszalniami. 

Podaż na rynku materiałów stosowanych w 

lakierniach jest dość duża – można wybie-

rać produkty różnych producentów z du-

żym zróżnicowaniem cen. Nie zawsze jed-

nak wiadomo, czy kierując się jedynie ceną 

produktu, jego własności będą satysfak-

cjonujące. Oczywiście mowa o produktach 

dotychczas nie stosowanych, a dostępne o 

ich cechach opinie, nie do końca wiarygod-

ne. Wybierając produkty do lakierni trzeba 

kierować się pewnymi regułami. Pierwszym 

kryterium jest wybór produktów od tego 

samego producenta – producent tworząc 

linie produktową zazwyczaj przeprowadza 

testy współpracy poszczególnych swoich 

produktów. Drugie kryterium ,to mie-

szanie produktów w warstwach powłoki: 

produktów jednokomponentowych (1K) i 

dwukomponentowych (2K).

Różny stopień agresywności rozcieńczal-

ników pomiędzy produktami 1K oraz 2K 

spowodować może wchłanianie ich w 

warstwę i spulchnienie powłoki, co objawi 

się zmarszczkami na powierzchni. Tu małe 

wyjaśnienie nazw rozpuszczalnik i rozcień-

czalnik – to nie jest to samo: rozcieńczalnik 

służy do zmniejszenia stężenia produktu 

Ceny usług warsztatu lakierniczego muszą być optymalne zarówno dla warsztatu, jak i dla klientów. Przy kal-
kulacji kosztów duże znaczenie ma analiza zakupów materiałów lakierniczych które tworzą konkretne koszty. 
Jak połączyć ogień z wodą, czyli jak materiały lakiernicze kupować możliwie tanio, ale z gwarancją powtarzal-
ności i jakości?

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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lub do dostosowania jego lepkości do 

natrysku, natomiast rozpuszczalnik służy 

do rozpuszczania substancji w swoim roz-

tworze np. stałej twardej żywicy po to, aby 

można było zmieszać z nią pigmenty. Naj-

większym ryzykiem dla warsztatu będzie 

budowa pokrycia lakierowego na produk-

tach od różnych dostawców dla następu-

jących połączeń – baza i lakier bezbarwny 

na nią; grunt antykorozyjny i wypełniacz, 

czyli podkład na grunt. Podczas aplikacji 

może nastąpić reakcja różnych żywic i 

rozcieńczalników ze sobą, co spowoduje 

tzw.”zważenie” warstwy, a jeśli nawet tego 

rodzaju zjawisko nie wystąpi, to z dużym 

prawdopodobieństwem po pewnym czasie 

klienci zgłoszą reklamacje. Takie zdarzenia 

powodują stratę czasu, utratę wizerunku 

firmy i zmarnowanie pracy i materiałów. 

Aktualnie materiały lakiernicze dzieli się na 

spełniające ustawę o LZO (Lotne Związki 

Organiczne) oraz pozostałe. Ustawa okre-

śla specyficzne warunki jakie produkty 

spełniają – odsyłamy do Dziennika Ustaw:  

Dz.U 2016r. poz.1353  Tabela 2 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/

1353/D2016000135301.pdf

Materiały lakiernicze – obojętnie czy na 

nośniku rozcieńczalnikowym czy wodnym 

– stosowane do odnawiania pojazdów sa-

mochodowych nie mogą zawierać w swojej 

objętości Lotnych Związków Organicznych 

przeliczonych na gramy w litrze mieszaniny 

więcej niż:

B1  Odtłuszczacze  850
B1  Zmywacze   200
B2  Szpachle   250
B3  Grunty reaktywne  780
B3  Grunty do metalu  540
B3  Podkłady wypełniające 540
B4  Lakiery Akrylowe 2K 420
B4  Lakiery bezbarwne  420
B5  Lakiery specjalne  840

Rozpoczynając współpracę z mieszalnią 

musimy mieć świadomość, że w niektórych 

przypadkach można stosować do napraw 

lakiery kategorii B5, jako jednowarstwowe 

powłoki nawierzchniowe o specjalnych wła-

ściwościach dających efekty specjalne (me-

talik, perła, odporność na zarysowania, tek-

sturowane, przeciwpoślizgowe, odblaskowe, 

wykończeniowe wewnętrzne). Dopuszczenie 

odnosi się do określonych wyjątków: orygi-

nalne powłoki części innych niż oryginalne 

fabryczne, naprawy i wykończenia pojazdów 

zabytkowych (tu potrzebne jest zezwolenie), 

ciężarówki (jeśli zużycie rozpuszczalników 

nie przekracza 15 ton w roku), maszyny 

budowlane (bez kabin i podwozia), przycze-

py i naczepy, maszyny rolnicze i budowlane, 

motocykle i pojazdy szynowe.

Tyle o przepisach, natomiast wybór pro-

duktu zawsze należy do właściciela warsz-

tatu. Błędne decyzje dotyczące wyboru 

materiałów lakierniczych mogą zniweczyć 

najlepszą nawet pracę.

Marka Cromax® wprowadziła na rynek CC6500 High Perfor-

mance VOC Clear, wszechstronny lakier bezbarwny, który dosko-

nale sprawdza się w przypadku wszystkich napraw lakierniczych 

– zarówno punktowych, jak i kompleksowych. Lakier bezbarwny 

CC6500 High Performance VOC Clear został opracowany z wy-

korzystaniem rewolucyjnej technologii. Charakteryzuje się łatwą i 

szybką aplikacją, dobrą stabilnością pionową oraz krótkim czasem 

schnięcia. Co więcej, zapewnia znakomite rezultaty i połysk.

„Lakier bezbarwny CC6500 High Performance VOC Clear opraco-

waliśmy zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi tworzenia 

produktów o niskiej lepkości. W idealnych warunkach warsztaty 

lakiernicze mogą skrócić czas renowacji nawet o 15 minut. Dzięki 

temu pracujemy wydajniej, a to właśnie jest dla nas kwestią klu-

czową podczas opracowywania nowych produktów” – zapewnia 

Ireneusz Wiechetek, Doradca Techniczny marki Cromax.

Lakier bezbarwny CC6500 High Performance VOC Clear z serii Cro-

max Performance System to produkt łatwy w użyciu, aplikowany 

w dwóch warstwach z krótką przerwą pomiędzy nimi. Charakte-

ryzuje się znakomitym kryciem oraz bardzo dobrą rozlewnością. 

Produkt wyrożnia świetna przyczepność i bardzo wysoki połysk.

Natomiast elastyczność w kwestii suszenia produktu pozwala 

oszczędzić energię i obniżyć koszty – lakier utwardza się w zaled-

wie 15 minut w temperaturze 60°C lub 30 minut w temperaturze 

40°C. To oznacza, że można go dostosowywać do różnych proce-

sów osiągając ten sam, znakomity efekt. Krótki czas utwardzania 

oznacza również, że elementy mogą być szlifowane oraz monto-

wane zaraz po schłodzeniu.

Nowy lakier bezbarwny jest dostępny w sprzedaży wraz z aktywa-

torem AR7505 High Performance Clearcoat Activator. Oba pro-

dukty łatwo się miesza w stosunku 2:1 z dodatkiem Z9500 High 

Performance VOC Agent. Takie połączenie produktów sprawia, że 

lakier bezbarwny CC6500 High Performance VOC Clear idealnie 

sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań. 

Nowy produkt należy do serii Fast Repair, przeznaczonej do 

przeprowadzania drobnych napraw, wgnieceń i zadrapań. Lakier 

umożliwia zwiększenie wydajności dzięki krótszemu czasowi pracy 

i mniejszej ilości stosowanych materiałów.

„Kompleksowa oferta produktów marki Cromax to przepis na 

osiąganie optymalnych rezultatów. Produkty z serii Performance 

System zostały specjalnie opracowane tak, aby umożliwiać warsz-

tatom lakierniczym zwiększanie wydajności pracy, łatwą aplikację 

oraz wysoką jakość” – podsumowuje Ireneusz Wiechetek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cromax.pl

Nowy lakier bezbarwny od Cromax 
- CC6500 High Performance VOC Clear 





Ocena koloru tradycyjna i nowoczesna
Słowo kolor poznaliśmy już na początku naszej edukacji i wystę-

puje w powszechnym użytku, można go jednak rozumieć na wiele 

sposobów. Dla chemików są to pigmenty, barwniki oraz inne po-

dobne substancje. Fizycy natomiast definiując kolor, mierzą jego 

właściwości optyczne. Dla kolorysty jest to po prostu wrażenie, 

jakie odbiera jego oko, gdy docierają do niego fale elekromagne-

tyczne z zakresu widzialnego.  W ludzkim oku znajdują się czopki 

– komórki zbudowane z białka zwanego opsyną, absorbujące fale 

świetlne o różnych długościach. Mózg potrafi natomiast odbierać 

i składać informacje przesyłane przez te właśnie komórki prze-

kształcając je w trójwymiarowy obraz.

Każdego roku na rynku pojawiają się nowe modele samochodów, 

a wraz z nimi nowe kolory. Z producentami samochodów jest 

trochę jak z projektantami mody - każdy chce czymś zaskoczyć. 

Nowe kształty, lepszy silnik, a może niepowtarzalny kolor ze spe-

cjalnym efektem? I tutaj właśnie zaczynają się kłopoty.

KOLORYSTA ROBOT
Produkty takie jak spektrofotometry z możliwością automatycz-

nej korekty receptur (np. spektrofotometr marki Profix), pozwala 

nam w wymierny sposób skrócić czas pracy. Urządzenie nigdy nie 

zastąpi jednak doświadczenia kolorysty, automatyczna korekcja 

receptur odbywa się w zakresie istniejących komponentów danej 

receptury. Można więc spokojnie powiedzieć – Nie bójmy się, że 

maszyny będą postrzegać świat jak ludzie, bójmy się abyśmy nie 

postrzegali otaczającego świata jak maszyny.

Okazuje się, że nie wszyscy klienci postrzegają to jako zaletę, 

dlatego warto mieć wybór. Wciąż istnieje olbrzymia rzesza od-

biorców, którzy cenią sobie tradycyjne rozwiązanie, chcą fizycznie 

dotknąć fiszkę, sprawdzić proponowany odcień, nie wspominając 

już o dużo niższej cenie kolorboxu w stosunku do spektrofoto-

metru.

LEPIEJ MIEĆ TO NA PAPIERZE..
Generalnie, na rynku lakierów samochodowych funkcjonują dwa 

rodzaje kolorboxów, które determinują ułożenie kolorów: wg 

marki pojazdu oraz wg systemu chromatycznego (tj. ułożenie wg 

kolorów np. ColorTool marki Profix). Ułożenie fiszek wg marki ma 

niewątpliwie dużo zalet, a największą z nich jest przejrzystość i 

łatwość obsługi przez niewprawionego użytkownika. Natomiast 

dla bardziej zaawansowanego użytkownika lepszym rozwiązaniem 

jest jednak dokumentacja w układzie chromatycznym. System w 

układzie chromatycznym, przy bliższym poznaniu, okazuje się 

bardzo wszechstronnym rozwiązaniem. Klient ma bardzo łatwy 

dostęp do wybranej grupy kolorów i przez to znalezienie odpo-

wiedniego koloru zajmuje kilkadziesiąt sekund. Ma to szczególne 

znaczenie, kiedy nie znamy kodu koloru lub auto jest przemalo-

wane. Oczywiście można jeszcze podzielić dokumentację kolory-

styczną wg sposobu produkcji: poligrafia (stara technologia, słabo 

odwzorowująca oryginalne lakiery), metoda natryskowa (najdroż-

sza, ale najwierniej odwzorowująca użyte lakiery i sposób aplikacji) 

oraz coating (łączy zalety obu powyższych – relatywnie niski koszt 

przy zachowaniu oryginalnych lakierów).

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że jedna fiszka, za 

pomocą referencji, może być przypięta do kilku różnych kodów, 

różnych producentów, ponieważ ten sam kolor może występować 

na samochodach kilku marek.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Coraz częściej do badania kolorów oraz rozróżniania barw są uży-

wane spektrofotometry. W spektrofotometrach bardzo ważnym 

elementem budowy jest źródło światła – zazwyczaj jest to dioda 

LED. Wiązka światła ukształtowana przez diodę trafia na próbkę 

pod odpowiednim kątem, następnie zostaje odbita i skierowana 

na rząd czujników. Pomiar spektrofotometryczny wykonywany 

jest w każdym przedziale długości fal z wysoką dokładnością, a 

wynik przedstawiany w postaci zestawu liczb opisujących widmo 

światła widzialnego. 

Na powłoce metalicznej światło odbijane jest pod różnymi kątami, 

ze względu na orientację płatków metalu w warstwie. Przy lakie-

rach efektowych rekomendowane jest zatem użycie spektrofoto-

metrów wielokątowych. Urządzenia te, wyposażone są w funkcje 

pomiaru grubości ziarna determinowanej przez średnicę cząstek 

obecnych w powłoce oraz ich orientację. Dodatkowo możliwy 

jest pomiar tzw. iskrzenia. Wiele spektrofotometrów wyposażo-

nych jest w wewnętrzną, wbudowaną pamięć, która pozwala na 

przechowywanie pomiarów. Dane pomiarowe mogą być wyświe-

tlane w postaci numerycznej oraz na wykresach lub widmach dla 

lepszego zobrazowania wyników.  Uzyskanie satysfakcjonujących 

wyników pomiarów możliwe jest przy odpowiednich warunkach 

środowiskowych.
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Standox wspiera austriacki zespół 
wyścigowy w zawodach Formula Student

Entuzjaści sportów motorowych z różnych 

kierunków wiedeńskiego Uniwersytetu 

Nauk Stosowanych połączyli siły i stworzyli 

zespół wyścigowy OS.Car Racing Team. Pod 

taką nazwą wezmą udział w cyklu wyści-

gów Formula Student – międzynarodowej 

konkurencji dla studentów, która ma sta-

nowić przedsmak Formuły 1, najbardziej 

znanego turnieju w świecie sportów mo-

torowych. Zgodnie z regulaminem cyklu 

Formula Student uczestnicy mają zapro-

jektować i zbudować bolid w ciągu dwóch 

semestrów. Następnie zespół OS.Car będzie 

konkurował na międzynarodowych torach 

wyścigowych z zespołami uniwersyteckimi 

z całego świata. 

W konkurencji znaczenie mają nie tylko 

projekt i jego realizacja, lecz także zarzą-

dzanie nim, organizacja, działania marke-

tingowe i PR-owe. 

Nadwozie bolidu CR-118 jest niezwykle lek-

kie i w całości wykonane z włókna węglo-

wego. Wybierając produkty zespół ustalił, 

że będzie korzystać wyłącznie z produktów 

energooszczędnych, czyli np. schnących w 

temperaturze otoczenia. Ostatecznie zde-

cydował się na produkty marki Standox, 

gdyż są trwałe i przyjazne dla środowiska.

Przed aplikacją lakieru eksperci Standox 

wyrównali powierzchnię włókna węglo-

wego wypełniaczem gruntującym VOC 

Nonstop Primer Surfacer U7580. Kolor 

aplikował Air Philippe, znany artysta pracu-

jący z aerografem. Zastosował do tego celu 

lakier bazowy Standoblue, który doskonale 

sprawdza się w przypadku aplikacji kilku ko-

lorów i charakteryzuje się bardzo krótkim 

czasem schnięcia. Następnie aplikowano 

lakier bezbarwny Standocryl VOC Xtreme 

Clear K9580, który dzięki innowacyjnej ży-

wicy zapewnia doskonałe krycie oraz krótki 

czas schnięcia nawet w temperaturze oto-

czenia. Produkt jest odpowiedzialny środo-

wiskowo, co od samego początku było dla 

zespołu niezwykle istotne.

Gotowy do wyścigu Bolid CR-118 zapre-

zentowano w czerwcu 2018 r. na wiedeń-

skim Uniwersytecie Nauk Stosowanych. 

„Niezwykle cieszymy się, że mieliśmy wkład 

w pomyślną realizację tego wyjątkowe-

go projektu. Trzymamy kciuki za zespół 

OS.Car” – powiedział Andreas Auer, Busi-

ness Development and Marketing Manager 

for Axalta’s Refinish Systems w Austrii.

Więcej informacji na temat zespołu można 

znaleźć na stronie wydarzenia Formula 

Student Austria www.fsaustria.at. Więcej 

informacji na temat marki Standox – na 

stronie www.standox.pl.

Standox – jedna z globalnych marek renowacyjnych firmy Axalta – już od pięciu lat wspiera studencki zespół 
wyścigowy OS.Car z wiedeńskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych. Bolid wystartuje w serii wyścigów Formula 
Student, w której biorą udział zespoły studentów z całego świata. Nad bolidem pracowało ponad 40 osób. 
Pojazd polakierowano produktami marki Standox. 
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Lakiery Standox na najszybszych samochodach na świecie

Mose Freyer, właściciel rodzinnej firmy Moses 

Bil & Lack z niewielkiej wioski Sätaröd w po-

łudniowej Szwecji, zajmuje się lakierowaniem 

samochodów marki Koenigsegg. Cały proces 

może trwać nawet 1200 godzin i wymaga 

niezwykłej precyzji oraz starannego doboru 

materiałów. Wysokie wymagania dotyczące 

niezawodności i jakości powodują, że od 30 

lat Mose Freyer korzysta z produktów nie-

mieckiej marki Standox.

Firma Moses Bil & Lack narodziła się w 1991r. 

„Pierwszy samochód lakierowałem w 1977r., 

a następnie w latach 80. pracowałem jako 

lakiernik. Jestem jednak kompletnym samo-

ukiem” – mówi Mose Feyer, założyciel firmy. 

Dziś na powierzchni 5000 m2 ok. 50 osób 

pracuje nad samochodami najbardziej eksklu-

zywnych marek świata. „Warsztat na pewno 

doceni każdy wielbiciel motoryzacji. Ale jeste-

śmy przede wszystkim firmą rodzinną” – kon-

tynuuje. Birgitta, jego żona, ich syn Björn oraz 

córka Lina pełnią w firmie kluczowe funkcje.

ŚWIAT INNY NIŻ WSZYSTKIE
Od ponad 6 lat Moses Bil & Lack jest zaufanym 

dostawcą marki Koenigsegg produkującej 

najszybsze samochody świata. W zakładzie 

produkcyjnym w Ängelholm firmowa lakiernia 

pracuje z maksymalną wydajnością, dlatego 

też Moses Bil & Lack oferuje ekskluzywnej 

marce niezależne usługi lakiernicze zgodnie z 

tymi samymi, bardzo wysokimi standardami. 

W warsztacie mogą być lakierowane jedno-

cześnie cztery auta - firma zainwestowała w 

oddzielną linię lakierniczą specjalnie dla Ko-

enigsegga. Mose Freyer blisko współpracuje 

ze swoimi pracownikami i często uczestniczy 

w kursach oferowanych przez Axalta Refinish 

Academy w Göteborgu. „Praca nad tymi sa-

mochodami wymaga prawdziwego kunsztu, 

którego nie da się porównać z żadnym innym 

procesem. Wymaga niesamowitej intuicji, in-

stynktu i prawdziwego oddania jakości, która 

jest absolutnie najważniejsza” – wyjaśnia 

Mose Freyer. 

KAŻDY EGZEMPLARZ TO DZIEŁO SZTUKI
Zanim luksusowy Koenigsegg z nadwoziem z 

włókna węglowego trafi do lakierni Moses Bil 

& Lack, Lina przy współpracy z Lisą Johansson, 

Koenigsegg’s Art Director, ustala dokładnie, 

jaki kolor wybrał klient. „Możemy zostać 

poproszeni o dopasowanie koloru do istnie-

jącego przedmiotu – klienci pytali już o dopa-

sowanie nadwozia do lakieru do paznokci, a 

nawet chińskiego pasma górskiego w regionie, 

w którym się wychowali. Klienci Koenigsegga 

często biorą aktywny udział w określaniu 

parametrów swojego samochodu i przykła-

dają dużą uwagę do detali, dlatego ustalenie 

idealnego odcienia jest niezwykle ważne” 

– mówi Mose Freyer. „Pytania o 24-karatowe 

złoto lub opiłki platyny w lakierze to nic nad-

zwyczajnego”. Podczas żmudnego procesu 

dopasowywania koloru Lina korzysta z bazy 

8000 kolorów dostępnych w programie Color 

Box Standox oraz regularnie kontaktuje się z 

Koenigseggiem, aby upewnić się, że wybrany 

kolor odpowiada wymaganiom klienta.

Gdy części trafiają do ekspertów z Moses 

Bil & Lack resztki żywicy epoksydowej po-

zostałe po procesie formowania elementów 

z włókna węglowego są starannie usuwane 

z powierzchni. W przeciwnym wypadku z 

upływem czasu na lakierze mogą pojawiać się 

przebarwienia. Po dokładnym oczyszczeniu 

powierzchni włókno węglowe jest pokrywa-

ne wieloma warstwami lakieru bezbarwnego 

Standocryl VOC-Xtra. Po każdej warstwie 

element jest suszony w kabinie. Następnie 

aplikowany jest lakier bazowy Standoblue, 

który pozwala uzyskać ostateczny kolor. 

„Każda czynność wymaga niesłychanej 

precyzji i wyczucia” – mówi Mose Freyer. 

Po wyschnięciu lakieru bazowego lakiernicy 

dokładnie analizują każdy centymetr powłoki, 

zanim wykonają natrysk wierzchnich warstw 

lakieru bezbarwnego Standocryl VOC-Xtra 

Clearcoat, który nadaje nadwoziu wyjątkowy 

połysk. Następnie wszystkie elementy są do-

kładnie szlifowane i polerowane. Cały proces 

lakierowania samochodu zajmuje do 1200 

godzin, a ukończone elementy wracają do 

Koenigsegga dopiero, gdy kolor jest w 100% 

dopasowany do ustalonego.

JAKOŚĆ PONAD WSZYSTKO
Wymagania, jakie Mose Freyer stawia 

produktom, są bardzo surowe. „Standox 

to jedyna marka, która pozwala uzyskać 

jakość, jakiej oczekuję. Wyróżnia ją jeden z 

najlepszych procesów aplikacji na rynku, jak 

również łatwość stosowania oraz trwałość” 

– wyjaśnia Mose Freyer. „Wszystkie produkty, 

od początku do końca, są niezrównane. W 

Moses Bil & Lack dążymy do tych samych 

celów: chcemy przekraczać oczekiwania na-

szych klientów. Dlatego od 30 lat korzystamy 

z produktów marki Standox”. „Jesteśmy 

niezwykle dumni, że nasze produkty są z 

takim powodzeniem używane do produkcji 

supersamochodów marki Koenigsegg. Przy-

wiązanie do jakości, profesjonalizm i zorien-

towanie na realizację celów, jakimi wykazuje 

się Mose, czynią z niego niezwykle cennego 

klienta” – mówi Ann-Charlotte Cardestig, Co-

untry Sales Manager dla Standox w Szwecji. 

Polakierowane samochody są montowane 

w zakładzie Koenigsegga i dostarczane do 

klienta.  Jesienią 2017 r. jeden z supersa-

mochodów szwedzkiego producenta pobił 

pięć rekordów jako najszybszy samochód 

produkcyjny świata. „To ogromny zaszczyt 

lakierować samochody bijące rekordy świata. 

Cały proces przypomina nieco pracę nad 

dziełem sztuki” – kończy Mose Freyer.
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Kolor podnosi wartość samochodu
Tokyo Motor Show, SEMA, Paris Show, Frankfurt Motor Show, Auto 

China to tylko kilka z wielkich imprez motoryzacyjnych. Uczestnicy 

mają niepowtarzalną okazję podejrzeć najnowsze auta koncepcyj-

ne, nowe technologie i rozwiązania, modelki oraz oczywiście nowe 

kolory samochodów. Producentom bardzo zależy na efekcie pierw-

szego wrażenia. To pierwsze wrażenie jest efektem nie tylko wielu 

lat szkiców, omawiania koncepcji oraz kolejnych etapów produkcji, 

ale jest też efektem odpowiedniego dobrania koloru (często nowe-

go), którego przygotowanie jest dużym wyzwaniem. 

Blisko 60% klientów kupujących samochód bierze pod uwagę kolor, 

z kolei 75% samochodów jest sprzedawanych w kolorze białym, 

czarnym, szarym lub srebrnym. Jest to jeden z powodów dużej 

gamy takich wzorów wymalowań w tych kolorach w ramach do-

kumentacji kolorystycznej np. ColorTool marki Profix. Co ciekawe, 

kolory z tej grupy nie są dominujące podczas wspomnianych im-

prez wystawienniczych, dominują raczej kolory nowatorskie, które 

tak naprawdę nie pojawiają się zbyt często na drogach. Zamiar jest 

oczywisty tak jak z autem koncepcyjnym, celem jest rozpalenie 

wyobraźni.

Idea zaczyna żyć własnym życiem w naszych głowach, pojawia się 

tam co jakiś czas, byś na parę chwil się rozmarzył. Ludzie kupują 

oczami, a producenci doskonale o tym wiedzą. 

PLAN PIĘCIOLETNI
Wierzcie lub nie, ale stworzenie nowego koloru samochodu zaj-

muje czasami 5 lat. Tak, 5 lat! Jest to etap burzy mózgów „color 

designerów”, producenta i firm lakierniczych, które ściśle ze sobą 

współpracują na etapie projektowania. Tworzenie nowych kolo-

rów na 5 lat przed masową produkcją samochodu opiera się na 

przewidywaniu przyszłości, to trochę jak dzwonienie do wróżbity 

Macieja z pytaniem co mnie czeka jutro. Tutaj producenci bazują 

na przyszłych trendach technologicznych, pop kulturze i psycho-

logii kolorów. 

GDY PALEC WSKAZUJE NIEBO, TYLKO GŁUPIEC PATRZY NA PALEC
W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o turystycznych wypra-

wach w kosmos. W głównej mierze temat kręci się wokół Elona 

Muska, twórcy SpaceX oraz oczywiście Tesli. Temat jest szeroko 

komentowany i popularny szczególnie w Stanach Zjednoczonych, 
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co wykorzystali color designerzy. Na tę okoliczność stworzyli kolor 

Atomium Sky, który ma kojarzyć się z podbojami przestrzeni ko-

smicznej. Głęboko nasycony niebieski o średniej ziarnistości, który 

przechodzi w bardziej łagodny, półprzezroczysty odcień, ma de-

monstrować jednocześnie futurystyczne i przyszłościowe myśle-

nie. Przy takich kolorach świetnie spisują się dodatki kolorystyczne 

Candy w systemie doboru kolorów Kar-Bon, pogłębiając unikatowy 

efekt koloru. Będąc już właściwie przygotowanym w produkty na 

premierę Atomium Sky, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż 

kolor zostanie przypisany do samochodu dopiero w 2022 roku… 

JAZDA BEZ TRZYMANKI
Temat, który również w ostatnich latach nie schodzi z ust nie 

tylko motoryzacyjnych fanatyków są samochody autonomiczne. 

To nowe rozdanie w branży motoryzacyjnej. Pytań jest bardzo 

dużo, odpowiedzi nadal lakoniczne. Kolory tych samochodów 

będą jak mówią sami twórcy bardziej funkcjonalne. Mają za za-

danie wzmacniać wykrywalność auta na drodze. Te dedykowane 

kolory charakteryzują się dużą saturacją kolorów, co z kolei rodzi 

pytanie, czy w takim razie te ciemniejsze kolory są bardziej niebez-

pieczne na drodze z powodu ich mniejszej wykrywalności? Nowe 

koncepcje mobilności na nowo definiują korzystanie z przestrzeni 

prywatnych i publicznych. Wspólne korzystanie z samochodu, jaz-

da na powitanie i już istniejąca autonomiczna jazda podnosi nowe 

pytania natury etycznej.

BETONOWA DŻUNGLA
Badania wskazują, że szary nadal będzie popularnym wyborem 

kolorów na całym świecie. To ciekawa przestrzeń kolorów, po-

nieważ jest miejsce na wariacje i innowacje, aby stworzyć piękny, 

neutralny kolor. Projektanci w Europie i Azji wybrali kolor szary jako 

kluczowy kolor dla swoich regionów. Szary obrazuje urbanizację, 

minimalizm, symbolizuje centra miast i kwitnące metropolie. Te 

wpływy odzwierciedlają się w złożoności kolorów dla regionu, a 

niezwykłe efekty i opalizująca gra kolorów na powierzchniach two-

rzy nowy zestaw estetyki dla przemysłu motoryzacyjnego oraz ból 

głowy lakierników. A propos bólu głowy lakierników, staramy się 

dbać o zdrowie ludzi, o których przemysł zbyt często zapomina. 

Polecam zapoznać się z nową ekologiczną linią Profix LV Cryl, która 

charakteryzuje się większym nasyceniem, głębią kolorów i przede 

wszystkim obniżoną zawartością lotnych związków organicznych. 

Z pozdrowieniami dla naszych przyjaciół w lakierniach!

TO JEST ALUMINIUM, SPOKOJNIE TO POMALUJESZ
Dużo się dzieje w ostatnich latach w branży motoryzacyjnej. La-

kiernik musi się dopasować do koloru, odcienia i faktury sąsiednich 

paneli, które nie są lakierowane i zastosować poprawną formułę 

kolorów. Musi pamiętać o odpowiednich produktach w zależności 

od zastosowanego materiału, podłoża. 

Biorąc pod uwagę przyszłe trendy zadanie to z biegiem lat nie 

będzie takie łatwe. Przewagę w takiej sytuacji mają kompleksowe 

systemy doboru koloru, które 

poradzą sobie z każdym pod-

łożem i dzięki szerokiej gamie 

tonerów, są w stanie odtworzyć 

każdy kolor, nawet ten, który 

dopiero rodzi się w głowach 

projektantów.

Jakub Tomaszewski
Konsultant ds. produktów 

i systemów kolorystycznych

Multichem producent 

lakierów marki Profix

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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Prosto z Serca: oszczędność energii 
i czasu dzięki produktom Cromax 

Warsztaty lakiernicze często zmagają się 

z wysokimi kosztami energii elektrycznej. 

Dlatego wiele produktów marki Cromax® 

zostalo opracowane tak, aby umożliwić 

osiąganie znakomitych rezultatów przy 

optymalnym zużyciu energii.

Przykładem takiego produktu jest podkład 

wypełniający PS1084 Ultra Performance 

Energy Surfacer. Produkt powstał w opar-

ciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 

chemii. Dzięki temu można go szlifować już 

po 20–40 minutach suszenia w temperatu-

rze otoczenia bez stosowania kosztownych 

rozwiązań, takich jak promiennik podczer-

wieni czy lampy UV.

W przypadku stosowania wypełniacza 

PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer 

na niepowlekanym metalu przygotowanie 

podłoża jest szybkie i proste. Znakomicie 

nadają się do tego ściereczki PS1800 Metal 

Pre-treatment Wipes, które zapewniają nie 

tylko doskonałą przyczepność, lecz także 

ochronę przed korozją. Co więcej, są nie-

zwykle wydajne – jedna wystarcza na około 

2 m2 powierzchni. 

„Możliwość suszenia w temperaturze oto-

czenia sprawia, że warsztaty lakiernicze 

mogą wykonywać kilka prac jednocześnie, 

co zwiększa ich produktywność. Podkład i 

ściereczki to niezwykle wydajne połączenie, 

dzięki któremu lakiernicy mogą przeprowa-

dzać więcej napraw przy mniejszym zużyciu 

materiałów” – mówi Marcin Raczkowski, 

Doradca Techniczny marki Cromax.

Wysokiej jakości, gładka warstwa podkładu 

PS1084 Ultra Performance Energy Surfa-

cer zapewnia wysoką trwałość połysku po 

aplikacji warstwy nawierzchniowej. Dodat-

kowym atutem jest również łatwa aplikacja 

- do czterech warstw bez podsuszania 

(odparowania między warstwami) – oraz 

bardzo dobra stabilność na powierzchniach 

pionowych. Natomiast suszenie w tem-

peraturze otoczenia oznacza, że można 

jednocześnie przeprowadzać kilka napraw 

różnego rodzaju, tj. naprawy punktowe, 

naprawy mniejszych uszkodzeń oraz reno-

wację całych elementów.

Ten innowacyjny i energooszczędny pro-

dukt jest głównym tematem najnowszego 

wideo nagranego w ramach kampanii 

wizerunkowej Cromax - Prosto z Serca. 

Kampania koncentruje się na lakiernikach 

korzystających z produktów marki Cromax. 

Wywiadu udzielił Michael Spielmann pra-

cujący w dużej, rodzinnej firmie Remund 

Carosserie AG w Szwajcarii. Michael jest 

odpowiedzialny za pracę lakierni, która ob-

sługuje nie tylko samochody osobowe, lecz 

także pojazdy użytkowe, a nawet helikopte-

ry. Oszczędność czasu i prądu to dla niego 

kwestie priorytetowe, dlatego też stosuje 

produkty Cromax.

„Dzięki produktom i technologiom marki 

Cromax pracujemy znacznie wydajniej. 

Obietnice marki dotyczące jakości produk-

tów i czasu ich suszenia są jak najbardziej 

uzasadnione. Co więcej, możemy liczyć na 

wsparcie specjalistów producenta” – mówi 

Michael Spielmann.

„Rozwiązanie przynosi same korzyści. Moż-

liwość suszenia w temperaturze otoczenia 

oznacza, że firma Michaela oszczędza 

energię i ogranicza koszty. A technologia 

zastosowana w produkcie pozwala skrócić 

czas suszenia. Dzięki temu lakiernicy mogą 

pracować szybciej i wykonać więcej pracy w 

ciągu jednego dnia. To zwiększa produktyw-

ność” – podsumowuje Marcin Raczkowski.

Więcej informacji na temat produktów 

marki Cromax można znaleźć na stronie 

www.cromax.pl. Wideo wraz z pozostały-

mi nagraniami można obejrzeć na stronie 

www.cromax.pl/prostozserca.
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Przypomnijmy sobie co było synonimem ekonomii? Oczywiście 

cena materiałów. Nie ważne jakie miał parametry, ważne że był 

tani. Taką filozofię stosowała większość małych i średnich warsz-

tatów, ale pojawiała się też nawet w części ASO. Ostatnie lata to 

jednak duża dynamika zmian związana z rosnącymi kosztami na-

prawy, ale nie związanymi z samym materiałem. Coraz większą rolę 

zaczęły odgrywać koszty pracy, energii i czas. 

Zacznijmy od czasu. Klient lakierni mocno zmienia swoje wymaga-

nia. Samochód staje się narzędziem pracy, które powinno na siebie 

zarabiać, a stojący w serwisie zwyczajnie nie pracuje. Samochód 

zastępczy jest z kolei kosztem dla ubezpieczyciela więc i on nalega 

na szybką realizację naprawy. 

Koszty pracy rosną w dużym tempie i są związane z koniunkturą 

w gospodarce oraz deficytem fachowców. Silne rynki wysysają 

pracowników z Polski co przekłada się na walkę o fachowca, a ta 

generuje coraz wyższe wynagrodzenia. 

Wreszcie niedoceniane do niedawna koszty energii. Właściciele 

warsztatów zaczęli zdawać sobie sprawę, że każda minuta pracy 

lakierni, każda minuta pracy kabiny to spore obciążenie finansowe, 

które znacząco wpływa na zamknięcie miesięcznego budżetu. 

JAKIE JEST ANTIDOTUM NA POWYŻSZE ZMIANY? 
Bardzo proste: innowacje zmierzające do skrócenia czasu napra-

wy bez uszczerbku dla jakości. Zrozumieli to wiodący producenci 

materiałów lakierniczych czego przykładem jest NOVOL – polski 

producent będący aktywnym nie tylko w kraju, ale też na kilku 

kontynentach. NOVOL oferujący prestiżową i kompletną techno-

logię napraw lakierniczych pod marką Spectral wykonał olbrzymią 

pracę, aby stać się synonimem firmy kreującej rynek autorefinish. 

Ostatnie kilka lat pokazały, że polska firma może być jednym z 

kreatorów rynku i prekursorów nowych rozwiązań, wyprzedzając 

koncernową konkurencję. 

Dziś Spectral oferuje doskonałe linie kolorystyczne: wodorozcień-

czalny Spectral WAVE 2.0, który jest oceniany jako jeden najlep-

szych na rynku i rozcieńczalnikowy, przeznaczony głównie na rynki 

pozaunijne, najnowszej generacji Spectral BASE 2.0. Poza tym 

świetne podkłady i lakiery bezbarwne oraz pozostałe materiały 

uzupełniające zamykają szybką i bardzo dobrą jakościowo tech-

nologię naprawy. 

Przed kilkoma laty NOVOL wprowadził na rynek lakier bezbarwny 

Spectral KLAR 565, który dzięki swojej innowacyjności stał się sy-

nonimem zmian w tym segmencie. Dziś oczywiście pojawili się na-

śladowcy, ale cały czas wśród wielu lakierników KLAR 565 uchodzi 

za  najlepszy lakier bezbarwny. 

Przez ostatnie lata rynek lakierniczy przechodzi swoistą rewolucję. To, co jeszcze kilka lat temu było pomijalne 
teraz staje się priorytetem. O czym mowa? O zmianie postrzegania oszczędności w lakiernictwie.

Kolejny przełom w lakiernictwie 
za sprawą polskiego producenta
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CZAS NA KOLEJNE NOWOŚCI
NOVOL z marką Spectral idzie za ciosem i wprowadza nowe pro-

dukty. Na początku roku pojawią się lakiery bezbarwne i podkłady 

przeznaczone do wymagających warsztatów. Jednak prawdziwym 

hitem powinien się okazać podkład Spectral UNDER 00-RACE, któ-

rego odbyła się podczas wrześniowych targów Automechanika we 

Frankfurcie.  

BESTSELER WCHODZI NA RYNEK
Spectral UNDER 00-RACE z pewnością okaże się prekursorem 

nowych rozwiązań w stosowaniu podkładów. Został opracowany 

przez laboratorium innowacyjne NOVOL z myślą o znacznym przy-

spieszeniu pracy. Poszukując rozwiązań optymalizujących proces 

naprawy, NOVOL sięgnął po żywice poliaspartanowe, co pozwo-

liło znacznie przyspieszyć proces schnięcia przy jednoczesnym 

utrzymaniu najlepszych parametrów. Spectral UNDER 00-RACE 

pozwala na szlifowanie już po 20 minutach przy dwóch warstwach 

podkładu w temperaturze pokojowej! Taka cecha znacznie przy-

spiesza naprawę. Nie trzeba już czekać do następnego dnia żeby 

kontynuować pracę. Wystarczy zastosować najnowszy podkład 

Spectral. Przy ekstremalnie szybkim schnięciu z krótkimi czasami 

odparowania między warstwami cechuje się niską lepkością na-

tryskową przy bardzo wysokiej zawartości części stałych co daje 

dużą efektywność pracy. Do tego znakomita rozlewność i świetne 

wypełnienie gwarantują sukces rynkowy. Tak więc mamy do czy-

nienia z prawdziwym przełomem bo skrócenie czasu schnięcia aż 

o 90%, skrócenie czasu aplikacji, gładka powierzchnia (mniejszy 

nakład pracy na szlifowanie) i bardzo duża wydajność dają pew-

ność sukcesu. 

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt w świecie lakiernictwa nie przy-

puszczał, że NOVOL, polska firma, może tak bardzo przyczynić się 

do rozwoju najnowocześniejszych technologii w chemii samocho-

dowej i stać się jednym z wiodących producentów innowacyjnych 

rozwiązań w tej branży. Tak się właśnie dzieje na naszych oczach.

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Skróć czas swojej pracy nawet o 1/4! 
Poznaj środek ścierny nowej generacji od 3M

Firma 3M, lider tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla profesjo-

nalistów z różnych branż,  najnowszy produkt kieruje do wszyst-

kich fachowców, którzy swoją codzienną pracę pragną wykonywać 

na najwyższym poziomie, ale w możliwie krótkim czasie. Nowa pa-

sta z portfolio marki 3M to produkt stworzony w oparciu o współ-

czesne potrzeby i oczekiwania lakierników, ponieważ zapewnia ona 

najwyższą jakość polerowania, co przekłada się na zadowolenie 

użytkowników, a także klientów końcowych. 

Osiągnij doskonałe rezultaty polerowania 
Nowa pasta polerska 3M™ Fast Cut Plus Extreme sprawia, że 

codzienna żmudna praca wykonywana przez miliony fachowców 

stanie się przyjemniejsza i łatwiejsza. Najwyższa jakość efektu 

końcowego, prosta aplikacja pasty, a do tego skrócony czas usu-

wania defektów powłoki lakierowej oraz najważniejsze – redukcja 

kosztów. Mniejsze wydatki oraz krótszy czas wykonywania danej 

czynności oznaczają szereg dodatkowych korzyści dla lakiernika 

w postaci większej liczby przyjętych zleceń lub zyskania chwili 

wolnego czasu. 

Lakiernicy na co dzień zmagają się z koniecznością pogodzenia 

wydajności swojej pracy z jej jakością, by móc w możliwie krótkim 

czasie osiągnąć doskonały połysk po polerowaniu. 

Z myślą o nich zespół 3M opra-

cował zupełnie nową formułę 

pasty polerskiej 3M™ Fast Cut 

Plus Extreme oznaczoną zielo-

nym korkiem, która zapewnia 

szybszy proces o 25 procent, 

a także pozwala na zmniejszenie 

ilości materiału potrzebnego 

do wykonania polerowania 

– mówi Beata Socha, inżynier 

ds. rozwoju aplikacji z działu Au-

tomotive z 3M Poland. To nie-

zawodna pomoc dla lakierników 

zarówno w przypadku usuwania 

niedoskonałości lakierów re-

nowacyjnych jak i fabrycznych. 

Nie możemy też zapominać, iż 

nowa pasta 3M bardzo dobrze 

przygotowuje powierzchnię do 

dalszych etapów pracy, dzięki 

czemu klient będzie mógł ode-

brać samochód z idealnym połyskiem lakieru – dodaje. 

3M™ Fast Cut Plus Extreme Pasta jest pierwszą z trzech past 

polerskich należących do systemu polerskiego 3M™ Perfect-it™. 

Kolejnymi etapami polerowania są mleczko polerskie 3M™ 80349 

Extra Fine Plus (korygowanie i nabłyszczanie) oraz środek polerski 

3M™ 50383 Ultrafina SE (wykończenie). Pasta z zielonym korkiem 

dedykowana jest do stosowania z gamą zielonych gąbek poler-

skich, dla zapewnienia maksymalnej wydajności produktu.

Pasta 3M™ Fast Cut Plus Extreme to:
• Szybsze wygładzanie rys powstałych po usuwaniu usterek po-

włoki lakierowej, 

• Doskonałe rezultaty na wszystkich powłokach lakierowych,

• Szybsze uzyskanie wysokiego połysku.

Firma 3M tworzy innowacje z 

myślą o potrzebach osób, które 

będą jej użytkownikami, dlatego 

fachowcy korzystający z naj-

nowszego rozwiązania zyskują 

szereg realnych korzyści oraz 

prawdziwe wsparcie w swojej 

codziennej pracy. Dodatkowo 

firma 3M dostarcza ulotki i pla-

katy, na których cały proces polerowania został przedstawiony gra-

ficznie. Prawdziwym wsparciem dla fachowców są także autorskie 

prezentacje i szkolenia oraz kursy online, które pozwalają dokładnie 

poznać cały proces i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

3M™ Fast Cut plus Extreme to nowa pasta polerska o ulepszonym działaniu. Butelka oznaczona zielonym 
korkiem od firmy 3M jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby fachowców w dzisiejszym świecie – zapewnia 
najwyższą jakość, pozwala aż o 25 procent skrócić czas usuwania defektów powłoki lakierowej, a także jest 
prosta w aplikacji.
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Wiele błędów pojawia się często już na etapie usuwania uszkodzo-

nego fragmentu karoserii. Można spotkać przypadki cięć wykona-

nych albo w niewłaściwym miejscu albo technologią powodującą 

bezpowrotne uszkodzenia karoserii w strefie wymiany. Materiały 

technologiczne producentów samochodów ściśle określają strefy 

oraz metody wymiany. Wskazane są zarówno części podlegające 

całkowitej wymianie jak i te, które można naprawiać poprzez wy-

mianę częściową. Podane są również miejsca cięcia jak i punkty 

oraz sposoby połączenia nowych części. Poza wskazaniami produ-

centów istnieją również  zasady wypracowane przez wieloletnie 

doświadczenie w pracy warsztatowej.

LUTOSPAWARKI

Tytułem wstępu przyda się kilka uwag dotyczących nazewnictwa. 

O lutospawaniu wspomina już Kalendarz Spawalniczy z 1935 roku. 

Co prawda mowa tam o technologii lutowania twardego wykony-

wanej przy zastosowaniu palnika gazowego i stosowanej podczas 

Wymiana elementów – temat na czasie

Technologie takie jak zgrzewanie, lutospawanie czy też nitowanie wiążą się z koniecznością zastosowania 
odpowiednich urządzeń spełniających wymagania współczesnej karoserii samochodowej. Niezbędne też jest 
zachowanie podstawowych zasad obowiązujących podczas usuwania uszkodzonego elementu jak i przygo-
towania nowego do procesu zamocowania.

Parametry zgrzewania stosowane podczas naprawy 
są zbliżone do tych podczas produkcji pojazdów. 

Lustospawanie MIG staje się podstawową technologią łaczenia elementów podczas napraw powypadkowych.

Lutospawanie przy pomocy palnika gazowego nazywane 
jest lutowaniem twardym (shutterstock).
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naprawy pękniętych dzwonów spiżowych ale istota technologii 

pozostała niezmieniona. Podczas napraw karoserii samochodowej 

stosuje się technologie lutospawania przy zastosowaniu półauto-

matów spawalniczych MIG-MAG. Co oznaczają magiczne MIG i MAG 

oraz MMA czy też TIG?

MIG
Metal Inert Gas. Technologia spawania w osłonie gazu obojętnego. 

Gazy obojętne to np. argon (Ar), hel (He). Gaz obojętny osłania 

jeziorko nie pozwalając na jakiekolwiek jego utlenianie. Metoda ta 

jest niezbędna do spawania metali nieżelaznych takich jak alumi-

nium czy miedź przy zastosowaniu półautomatu spawalniczego, 

gdzie spoiwo w postaci drutu podawane jest automatycznie po-

przez uchwyt. Łuk jarzy się bezpośrednio pomiędzy spawanym 

przedmiotem, a drutem. Stosowana jest również podczas lutowa-

nia twardego stopami miedzi np. blach stalowych (przykładowo w 

karoserii samochodowej).

MAG
Metal Active Gas. Technologia spawania w osłonie gazu aktywnego 

lub mieszankach. Gaz aktywny to np. dwutlenek węgla (Co2). Sto-

sowne są również mieszanki dwutlenku węgla z argonem (Co2/Ar). 

Technologia ta wykonywana jest przy zastosowaniu półautomatu 

spawalniczego gdzie spoiwo w postaci drutu  podawane jest auto-

matycznie poprzez uchwyt. Łuk jarzy się bezpośrednio pomiędzy 

spawanym przedmiotem, a drutem.

TIG
Tungsten Inert Gas. Technologia spawania w obojętnych gazach 

ochronnych. Gazy obojętne to np. argon (Ar), hel (He). Techno-

logia wykonywana przy pomocy urządzeń TIG, gdzie łuk jarzy się 

pomiędzy spawanym przedmiotem , a stała elektrodą (nietopliwą) i 

analogicznie do metody gazowej spoiwo podawane jest osobno.

MMA
Manual Arc Welding. Technologia spawania z wykorzystaniem elek-

trody otulonej, która składa się z metalowego rdzenia i otuliny. 

Łuk elektryczny jarzy się pomiędzy końcem elektrody a spawanym 

przedmiotem. Topiąca się elektroda tworzy spoinę, a z otuliny wy-

dzielają się gazy stanowiące osłonę.

Lutospawarki przeznaczone do serwisów napraw powypadkowych 

zwykle posiadają odpowiednie parametry pozwalające na stosowa-

nie ich zarówno do spawania MAG jak i MIG. Zmieniają się jedynie 

gaz ochronny, drut oraz konieczne jest ustawienie odpowiednich 

dla danego procesu parametrów. W przypadku lutospawania za-

sadniczym warunkiem decydującym o całym procesie łączenia jest 

nieprzetapianie lutospawanej blachy.

Prawidłowe połączenie powinno być tak wykonane aby spoiwo 

przywarło do blachy na zasadzie adhezji, a nie przetopienia i wy-

mieszania z materiałem łączonym. Kluczowym parametrem w tym 

przypadku jest prąd lutospawania. O ilości ciepła wytwarzanego 

podczas procesu lutospawania decyduje również posuw uchwytu 

spawalniczego. Pokutują tutaj zapewne nawyki ze spawania „z prze-

topem” wykonywane przy zastosowaniu drutu stalowego (MAG). 

Konieczne jest przełamanie tych nawyków. Aby zapobiec prze-

grzaniu łączonych elementów pomimo zastosowania odpowiednio 

niskiego prądu należy nie czekając na powstanie jeziorka przesuwać 

uchwyt spawalniczy wzdłuż strefy wykonywania połączenia.

O ile podczas lutospawania zwykle temperatura pracy wynosi ok 

950 st. C, to w przypadku gdy proces będzie trwał zbyt długo na 

określonym obszarze temperatura może wzrosnąć nawet do 1500 

st. C. Należy jednak pamiętać, że pomimo ustawienia odpowied-

nich parametrów pracy dochodzi często do przegrzania spoiny 

oraz sąsiednich obszarów elementu. Dlatego też tak ważna jest 

technika pracy. Ciepło kumuluje się w elementach karoserii i ciągłe 

dodawanie ciepła poprzez lutospawanie w określonym obszarze 

powoduje, że jego odprowadzanie nie będzie wystarczające. W 

tym przypadku cały sens zastosowania lutospawania i drogie-

go drutu miedzianego zostanie zniweczony. Jak tego uniknąć? 

Można na przykład stosować pracę przerywaną połączoną z cią-

głą kontrolą temperatury w miejscu wykonywanego połączenia. 

Jednym z głównych błędów podczas lutospawania jest zbyt wolne 

przesuwanie uchwytu spawalniczego. Powoduje to przegrzewa-

Różnica pomiędzy spawaniem z przetopem, a lutospawaniem: 
a)spawanie z przetopem, b)lutospawanie bez przetopu.

Przykłady spoin lutospwanych. W przypadku błędnego wykonania 
lutospawania, po zeszlifowaniu nadmiaru spoiwa połączenie zostaje 

zlikwidowane.

Optymalne ustawienie blach podczas lutospawania.
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nie miejsca łączenia. Lutospawarki stosowane podczas łączenia 

elementów współczesnej karoserii samochodowej powinny po-

siadać odpowiednie parametry pracy oraz technologię automa-

tycznego doboru prędkości posuwu drutu. Parametr decydujący 

o temperaturze to prąd spawania. Przyjmuje się, że maksymalny 

prąd podczas lutospawania blach o grubości ok. 0,8 mm to 15 A. 

Niestety podczas szkoleń oraz innych bezpośrednich kontaktów z 

blacharzami można się przekonać jak nadal niska jest znajomość i 

rozumienie podstawowych zasad decydujących o jakości procesu 

lutospawania czy tez spawania.

Nadal dominują dziedziczone błędy merytoryczne związane z tą 

technologią. Obserwując fora internetowe czy też grupy na Face-

booku to staje się jasne dlaczego nadal bardzo często zamiast pro-

fesjonalnych urządzeń wychwalane pod niebiosa są tanie chińskie 

urządzenia spawalnicze, które oczywiście poza ceną nie posiadają 

najmniejszych zalet, no chyba, że produkuje się np. ogrodzenia...

ZGRZEWARKI

Pomimo tego, że w ciągu ostatnich kilku lat temat ten wielokrotnie 

był omawiany to podobnie jak w przypadku lutospawania nadal 

pokutuje brak dostatecznej wiedzy na temat urządzeń, które 

spełniają wymogi współczesnej karoserii samochodowej. Może 

tym razem omówienie tego problemu rozpoczniemy od momentu 

demontażu elementu połączonego metodą zgrzewania. Chyba 

każdy kto próbował rozłączyć zgrzeiny współczesnego samocho-

du przekonał się, że dotychczasowe metody, czyli np. wiertarka z 

„niby” frezem, nie daje sobie rady.

Konieczne staje się zastosowanie albo specjalnych frezarek albo 

frezów o bardzo dużej twardości, najlepiej zainstalowanych w 

specjalnych rozwiertakach pneumatycznych. Jaka jest przyczyna 

tak twardych połączeń zgrzewanych? Główna to zastosowanie 

do budowy karoserii samochodowych nowoczesnych gatunków 

stali o bardzo wysokich parametrach mechanicznych. Najwięcej 

problemów podczas łączenia i rozłączania nastręcza stal borowa, 

np. USIBOR. Podczas łączenia elementów karoserii w procesie 

produkcji pojazdu konieczne jest stosowanie bardzo wysokich 

parametrów pracy. Dotyczy to zarówno prądu zgrzewania jak i 

docisku elektrod.

Prąd dochodzi nawet do 15 kA, a docisk do 650 daN. Podczas 

procesu zgrzewania wykonywanego przy zastosowaniu tak eks-

tremalnych parametrów pracy oraz biorąc pod uwagę własności 

mechaniczne blach borowych, powstają spoiny o bardzo dużej 

twardości, niepozwalające na obróbkę mechaniczną tradycyjnymi 

metodami. Tutaj warto zadać sobie pytanie: skoro w procesie 

produkcji konieczne jest zastosowanie tak wysokich parametrów, 

to jakich należy użyć w warsztacie podczas naprawy? Oczywiście 

nie wszystkie elementy we współczesnej karoserii są wykonane z 

blach z domieszką boru. Ale wiele z nich wyprodukowano z blach o 

niewiele gorszych parametrach, co wymaga również zastosowania 

wysokiej klasy zgrzewarek.

Bogusław Raatz
www.raatz.plWspółczesne zgrzewarki to skomplikowane, półautomatyczne urządzenia 

o wysokich parametrach pracy (GYS-HERKULES)

W celu sprawdzenia właściwych parametrów zgrzewania nalezy wykonać 
badanie zrywania próbki. Po rozerwaniu powinien powstać otwór w 

jednej rozrywanych części

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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- Blacharz to dziś człowiek, który odkręca stary element i przy-

kręca nowy – mówi Jakub Nowicki, współwłaściciel warsztatu 

Custom Factory w Łodzi, zajmującego się renowacją zabytko-

wych pojazdów. – Tak wygląda najczęściej naprawa samochodów 

powypadkowych, przygotowywanych do sprzedaży. A tu nie o to 

chodzi. Prowadząc warsztat nie mogę znaleźć blacharza, który 

nadawałby się do pracy przy zabytkach. Przy odtwarzaniu ele-

mentów, do których dostęp albo jest znikomy, albo w ogóle ich 

na rynku nie ma i jedynym wyjściem pozostaje zrobienie ich sobie 

własnymi rękami. 

Jakub Nowicki, dogadał się więc z kolegą po fachu, Marcinem Gaj-

dą, właścicielem podobnego warsztatu o nazwie 25 Bodywork z 

Łowicza i  Marcinem Obarą, prowadzącym już z sukcesami szkole-

nia lakiernicze w ramach akademii Pro – Painter. Tak powstała Bo-

dywork Academy – miejsce, w którym zapomina się o istnieniu no-

woczesnych urządzeń, kosztownych pras do tłoczenia, wycinarek,  

mechanicznych młotków itp., a wraca do podstaw prawdziwego, 

blacharskiego rzemiosła. – To powrót do korzeni. Docieramy do 

wiedzy, którą rzemieślnicy sprzed dziesiątków i więcej lat, zabrali 

ze sobą do grobu, bo kolejne pokolenia maksymalnie ułatwiały so-

bie życie. Staramy się więc posługiwać prostymi narzędziami i siłą 

Weź blachę, młotek i zrób sobie samochód

- To nie jest szkoła dla blacharzy – piszą informując na Facebooku czym jest Body Work Academy. - To miejsce 
gdzie pasjonaci chcą przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym pasjonatom – czytamy. Zapraszają na 
warsztaty. Ich uczestnikom wręczają młotki, babkę, pieniek, arkusze blachy, które sami na co dzień zamieniają 
głównie w nieosiągalne na rynku części karoserii kultowych klasyków. 
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własnych rąk, a dokładniej ręki – podkreśla. – Ręki, która z czasem  

od tego walenia młotkiem faktycznie staje się większa – śmieje się 

Jakub Nowicki. – Bo używamy naprawdę dużej siły. Ale proszę mi 

wierzyć, gdy po całym dniu takiego wysiłku w końcu odczuje się 

prawdziwe, fizyczne zmęczenie, przychodzi satysfakcja. Zwłasz-

cza, że efektem tej pracy jest przemiana prostego kawałka blachy 

w trójwymiarowy kształt, gotów do przekazania go lakiernikom. 

Co ważne, proces tego kształtowania jest niezwykły. Bo na po-

czątku,  teoretycznie blachę się niszczy. Uderza młotkiem, krzywi, 

gnie, rozciąga, ściąga. Nie wygląda to dobrze. Za to  finał jest 

imponujący. Gdy po skończonej pracy, mogę siąść z papierosem 

oglądając np. wykonany samodzielnie błotnik Jaguara z lat 60-

tych, czy 70-tych, autentycznie rozpiera mnie duma. 

Jakub Nowicki i Marcin Gajda to z wykształcenia pedagodzy, 

trzydziestoparolatkowie, którzy tajnik prowadzenia warsztatu 

zgłębiali od podstaw. – Jeszcze na studiach, z moimi późniejszymi 

wspólnikami połączyła mnie fascynacja trabantami – wspomina 

Jakub Nowicki. - Wiem, wiem, to daleko od blachy, ale takie były 

początki mojej motoryzacyjnej pasji. Potem były te wszystkie 

amerykańskie filmy na Discovery i pomysł, że moglibyśmy sami 

spróbować założyć warsztat. Nie od razu miałem odwagę rzucić 

dawną pracę. Dołączałem tylko do kolegów. Na początku niczego 

nie umiałem. Kupiłem więc narzędzia do spawania i zacząłem spa-

wać. Szybko się okazało, że mam zdolności manualne i ta praca 

naprawdę dobrze mi wychodzi. Może nie zabrzmi to najlepiej, ale 

uczyłem się na autach klientów. Najważniejsze, że straty były nie-

wielkie – śmieje się nasz rozmówca. 

Swoje warsztaty wyposażają w sprzęt wynajdywany m.in. na in-

ternetowych aukcjach: - Jesteśmy fanami młotków – przyznaje 

Jakub Nowicki. -  Część sprzętu pochodzi sprzed wielu lat, część 

ściągamy z zagranicy, gdzie rynek odtwórców klasyków rozwija się 

całkiem nieźle. Używamy też prostych, mechanicznych urządzeń: 

spęczarek, rozciągarek z nożnym napędem. Koło angielskie, to też 

archaiczne narzędzie, mimo, że produkowane współcześnie. Mam 

u siebie rowkarkę z lat 20-tych ub. wieku. Czasem się przydaje. 

Nasze zwykłe drewniane pieńki, to też kawał historii. 

W Bodywork Academy na nowo odkrywają w sobie pedagogiczną 

pasję. Proponują trzydniowe całodzienne zajęcia warsztatowe 

– to najpopularniejszy pakiet. – Ale jesteśmy elastyczni – słyszymy. 

Kto korzysta ze szkoleń? – Najczęściej ludzie, którzy albo już pro-

wadzą warsztat, albo pracują u kogoś, albo chcieliby spróbować 

swoich sił, a już co nieco wiedzą. Ale gdy trafi do nas ktoś bez 

doświadczenia, jego również poprowadzimy tak, by potrafił sa-

modzielnie wykonać np. błotnik. 

Jakub Nowicki jasno tłumaczy, jaką wiedzą się dzielą: - My nie 

uczymy jak naciągać karoserię, tylko skupiamy się na jej tworze-

niu. I to tak, by była gotowa do prac lakierniczych. Jak najdalej 

od pokutującego hasła: „szpachla, kit – będzie git”. Chodzi o to, 

by wyobrazić sobie, że tej szpachli nie ma, więc blacha musi być 

idealnie wyprowadzona. 

Warsztaty odbywają się w Łowiczu, u Marcina Gajdy. Korzystają 

z nich kameralne grupy. Wszystkie narzędzia są do dyspozycji. 

Pierwsza reakcja uczestników zajęć na widok czekających na nich 

pieńków i młotów, to najczęściej uśmiech, czasem zakłopotanie. 

Ale gdy wzrok pada na stojące dalej świetne, gotowe już karoserie 

np. kultowych Porsche 356 z lat 50-tych i 60-tych, pojawia się 

charakterystyczny błysk w oku. Często „uczniowie” pojawiają się z 

własnymi elementami, z którymi mają kłopot. – To nawet ułatwia 

nam pracę, mniej musimy wymyślać – słyszymy. 

Warsztaty pozwalają przyswoić sobie umiejętności, które są w 

cenie. Bo renowacja zabytkowych aut, to dobry biznes. Polacy 

cieszą się opinią dobrych fachowców, a właśnie takich szukają 

klienci z zagranicy. Powrót do korzeni blacharstwa może się więc 

okazać niezłym pomysłem na życie.







str. 55   www.lakiernik.com.pl

strefa blacharza

TERMOPLASTYCZNE I TERMOUTWARDZALNE
Tworzywa termoplastyczne stanowią zdecydowaną większość w 

ogólnej puli najczęściej stosowanych tworzyw w przemyśle moto-

ryzacyjnym, sprzętach  gospodarstwa domowego i rekreacyjnych. 

Termoplasty składają się z długich łańcuchów molekularnych wę-

gla, które mogą przemieszczać się między sobą. Podgrzane two-

rzywo tej kategorii staje się płynne i plastyczne, a po schłodzeniu 

znowu staje się ciałem stałym. Termoplasty można przetwarzać 

wielokrotnie, jednak po każdym kolejnym przetworzeniu pogarsza-

ją się ich właściwości mechaniczne oraz walory użytkowe, na sku-

tek zjawisk depolimeryzacji i degradacji tworzących te tworzywa 

polimerów lub żywic.

Tworzywa termoutwardzalne różnią się od termoplastycznych tyl-

ko jedną cechą budowy atomowej. Cząsteczki węgla w tego typu 

tworzywach tworzą połączenia krzyżowe z najbliższymi molekuła-

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

cechy użytkowe duroplastów. Elementy wytwarzane z tego typu 

tworzyw powstają najczęściej poprzez wstrzykiwanie pod bardzo 

wysokim ciśnieniem wymieszanych składników do form wtrysko-

wych, w których zachodzi zjawisko polimeryzacji. Po zakończeniu 

reakcji proces jest nieodwracalny. Ponowne poddanie elementu 

wpływowi wysokiej temperatury doprowadzić może wyłącznie 

do jego zniszczenia. Tworzywa termoutwardzalne cechuje bardzo 

wysoka twardość i tak jak w przypadku betonu powstałej miesza-

niny nie można doprowadzić do rozpadu na składniki pierwsze.

Tworzywa termoplastyczne to najbardziej rozpowszechniona klasa 
tworzyw.
Termoplasty są najpopularniejszą grupą tworzyw stosowanych 

przez człowieka. Zawdzięczają to przede wszystkim kosztom wy-

twarzania z nich elementów użytkowych.

Najpopularniejsze tworzywa termoplastyczne to:
• polipropylen (PP) – stosowany przy produkcji zderzaków, na-

czyń, rur, odlewnictwie protez, oraz poszyć bocznych zderza-

ków,

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

zbiorniki cieczy, naczynia, narty, liny alpinistyczne,

• ABS - nadkola, owiewki motocyklowe, wykończenia wnętrz, 

kratki grilli przednich, przyciski, sprzęt sportowy, elementy 

broni palnej, sprzęt AGD,

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

płyty CD,

Identyfikacja oraz naprawa elementów karoserii 
wykonanych z tworzyw sztucznych cz.1.

Wszystkie z głównych rodzajów tworzyw sztucznych należą do jednej z dwóch szerokich kategorii: 
termoplastycznych lub termoutwardzalnych, które odnoszą się do ich podstawowego składu chemicznego 
oraz właściwości fizycznych.
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Dobór metody i narzędzi w oparciu o rodzaj tworzywa sztucznego wg firmy Urethane Supply Company.
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• nylon – zbiorniki płynu chłodzącego, kolektory dolotowe, pa-

newki łożysk, rury, liny,

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

niowe, płyty gramofonowe.

Pomimo występowania produktów termoplastycznych, wyroby z 

żywic termoutwardzalnych są nadal bardzo powszechne. Jedyną 

ich wadą jest to, że formy do odlewów ciśnieniowych z duropla-

stów są bardzo drogie i sprawdzają się wyłącznie w produkcjach 

wielkoseryjnych oraz przy produkcji części wielkogabarytowych. 

Tworzywa sztuczne termoutwardzalne są zwykle tworzone przez 

reakcję chemiczną między dwoma składnikami ciekłymi. Po ich 

zmieszaniu następuje zjawisko sieciowania prowadzące do po-

wstania tworzywa sztucznego. W zależności od rodzaju żywicy 

reakcja sieciowania może być także katalizowana przez wilgoć 

zawartą w powietrzu lub poprzez temperaturę. W każdym przy-

padku, w wyniku wzajemnych połączeń łańcucha molekularnego 

struktura otrzymanego materiału kompozytowego jest inna niż 

każdego z elementów składowych. Usieciowane żywice syntetycz-

ne stają się materiałami konstrukcyjnymi o bardzo korzystnych 

właściwościach mechanicznych.  

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

go i włókna węglowego,

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

rówkach,

Poliestrowa - kadłuby łodzi z włókna szklanego, panele nadwozia, 

wypełniacze.

Kluczem do właściwej naprawy elementu wykonanego z tworzywa 

sztucznego jest prawidłowe określenie jego typu oraz dobranie 

właściwej technologii naprawy. Po określeniu rodzaju tworzywa 

dobiera się do pracy odpowiednie narzędzia lub kleje.

Symbol tworzywa, z którego wykonany został dany element lub 

jego część w większości przypadków można odnaleźć na nim sa-

mym. W przypadku braku takiego oznaczenia klasyfikacji dokonuje 

się poprzez specjalne metodyki oparte na właściwościach fizycz-

nych i składzie chemicznym.

Ponad 95% zderzaków w pojazdach starszych wykonana została z 

trzech rodzajów tworzyw sztucznych:

• TPO, TEO, PP   95%,

• PUR 3%,

• PC/PBT (Xenoy) 1%,

• inne 1%.

Metody oraz narzędzia zalecane do naprawy poszczególnych ty-

pów uszkodzeń opisane zostaną w następnej części cyklu.

Superior fibre i Ultralight carbon 
Ultralekkie i konstrukcyjne





Niestety aż tak dobrze nie jest, ale to nie 

jest oczywiście specyfika żadnej nacji, że 

jej przedstawiciele nie są absolutnie dosko-

nali w tym co robią. Polscy, ale i nie tylko 

polscy fachowcy często ewentualne braki 

wiedzy i umiejętności nadrabiają ponad-

przeciętnym zaangażowaniem i inwencją. 

Prawda jest taka, że gdy tego typu osoby 

uzupełnią nieco swoje umiejętności stają 

się zwykle absolutnie bezkonkurencyjne 

w swoich zawodach. Kwalifikacje formalne 

jak i nieformalne można podnosić na wiele 

sposobów:

 literatura fachowa,

 filmy w internecie,

 wymiana doświadczeń,

 szkolenia.

Ten ostatni punkt, czyli szkolenia, bywa co-

raz częściej brany przez uwagę podczas po-

szukiwania źródeł wiedzy fachowej i to jest 

bardzo dobry kierunek. Problem jednak w 

tym, że nie dość, że na polskim rynku nie 

ma zbyt bogatej oferty szkoleń dla blacha-

rzy samochodowych to zwykle nie są one 

na odpowiednim poziomie. W przypadku 

szkoleń dla lakierników samochodowych, 

oferta szkoleniowa wygląda znacznie cie-

kawiej. Praktycznie każdy producent oraz 

większy dystrybutor posiada swoje własne 

centrum szkoleniowe.

Aktualnie trwa certyfikacja serwisów 

współpracujących z niektórymi sieciami 

naprawczymi. Jedną z firm certyfikujących 

jest DEKRA, która poza odpowiednim 

wyposażeniem serwisu blacharsko-lakier-

niczego, wdrożonymi technologiami i po-

ziomem wykonywanych usług, dodatkowo 

wymaga odbycie odpowiednich szkoleń 

przez pracowników. W przypadku szko-

leń dla blacharzy samochodowych warto 

zwrócić uwagę na umiejętności związane z 

tzw. naprawami panelowymi oraz zgrzewa-

niem i lutospawaniem. Osobna sprawą jest 

technologia napraw karoserii wykonanej ze 

stopów aluminium. To trudny i nadal mało 

popularny temat, ale rozwojowy.

Warto poszukać odpowiednie miejsce, w 

którym poza wiedzą teoretyczną doty-

czącą najnowszych trendów w konstrukcji 

karoserii można zapoznać się z odpowied-

nimi technologiami naprawczymi. Należy 

też sprawdzić czy firma szkoleniowa ofe-

ruje również podnoszenie umiejętności 

praktycznych. Zdarza się, że na szkoleniach 

głównie ogląda się filmy lub zdjęcia. To 

można znaleźć w internecie w dowolnym 

momencie. BR

Doszkalanie blacharzy

Polska znana jest w Europie z dobrych i zaangażowanych pracowników, którzy zwykle doskonale radzą 
sobie w konkurowaniu z pracownikami pochodzącymi z innych państw świata. Dotyczy to również zawodów 
związanych z naprawami karoserii czyli blacharzy i lakierników. Czy to znaczy, że są oni na tak wysokim 
poziomie nie wymagającym uzupełnienia wiedzy i umiejętności?
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Nie takie trudne, jak myślisz
Każdy metal posiada określoną sprężystość oraz granicę pla-

styczności, po której przekroczeniu trwale się odkształca. Uszko-

dzenia blachy podczas gradobicia zależą od wielkości lodziny, jaka 

spada z góry z prędkością około 150 km na godzinę. Powyżej 

pewnej wielkości lodzin, uszkodzenia mogą być tak duże, że war-

tość naprawy oraz porozbijane szyby zdecydowanie przekroczą 

wartość pojazdu. Zdarzają się przypadki, że na pojeździe znaj-

duje się 200 lub 300 wgnieceń. Czy można, patrząc na wielkość 

zniszczeń, usunąć zniekształcenia? Tak, pod warunkiem, że po-

włoka lakiernicza nie jest uszkodzona. W pojeździe z fabryczną 

powłoką lub z właściwie przeprowadzoną odbudową powłoki, 

jest zachowana właściwa przyczepność do podłoża oraz odpo-

wiednia ich elastyczność, co pozwala na ponowne doprowadze-

nie materiału do pierwotnego kształtu. Co się dzieje ze strukturą 

materiału, jeżeli ją poddamy odkształcaniu? Warstwy znajdujące 

się na zewnątrz powłoki będą się rozciągać, a wewnętrzne będą 

się ściskać. Jest to stwierdzenie prawidłowe aczkolwiek ogólne. 

Bo jak zaczniemy analizować kolejne fragmenty uszkodzonej po-

wierzchni, to się okaże, że na zewnątrz wgniecenia na promieniu 

będzie rozciągnięcie, a od strony wewnętrznej spęczenie, nato-

miast w części stycznej będzie materiał rozciągnięty z obydwu 

stron do miejsca wklęśnięcia, gdzie materiał z powłoką lakierową 

będzie ściśnięty, a wewnętrzna strona będzie rozciągnięta. Praw-

da że wszystko proste?

No to jeszcze raz. Kiedy wyginamy blachę, otrzymujemy łuk. Z 

zewnątrz blacha się rozciąga, wewnątrz łuku – ścieśnia. Jak na 

rysunku. Odkształcenie po uderzeniu kulką lodu to, można sobie 

wyobrazić w dużym uproszczeniu jako kilka wygięć blachy. To na 

kolejnym rysunku. Ale żeby nie było, że to takie proste – mamy 

do czynienia nie z wyginaniem blachy, ale z wgniataniem. I jesz-

cze jedno – powierzchnia odkształcona gradobiciem jest nieco 

większa od tej przed uszkodzeniem.

Jak naprawiamy? Po pierwsze jest potrzebna lampa rzucająca 

wąskie prążki światła równolegle oddzielone od siebie o grubość 

szczeliny, co pomaga w obserwowaniu zmian następujących w 

powłoce. Od strony wewnętrznej uszkodzenia, odpowiednio 

podpartą dźwignią i narzędziem właściwego kształtu wypycha 

się materiał do góry. Zaczynać należy od zewnętrznej strony od-

Gradobicie często zaskakuje właściciela samochodu i powoduje rozliczne uszkodzenia powierzchni 
osłaniających konstrukcję pojazdu, zazwyczaj bez uszkodzenia powłok lakieru. Pytanie czy takie uszkodzenie 
można naprawić bez malowania całego samochodu?

Naprężenia w przekroju blachy.

Zestaw narzędzi do wyciągania wgnieceń. Fot. Herkules 
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kształcenia. Narzędzie przykłada się w kolejne punkty spiralnie, 

wokół wirtualnej osi umieszczonej w środku zagłębienia. Okrąg 

po okręgu, do środka, ciągle obserwując, wypycha się materiał 

do góry. Działania te wykonywać należy z wyczuciem, ostrożnie, 

aby nie uszkodzić lakieru, a wgniecenie wypchnąć na zewnątrz 

ponad nieco pierwotną powierzchnię. Opis ten można porównać 

z filmami, jakie znajdziemy na różnych portalach. Następnym 

etapem będzie opukiwanie powierzchni od zewnątrz spiralnie 

do środka przez odpowiedni wybijak z twardego tworzywa 

sztucznego w celu ściągnięcia się blachy i osiągnięcia pierwotnej 

płaszczyzny. To nie jest najłatwiejsza praca, dlatego zalecamy 

ćwiczenia na starym elemencie, np. pokrywie silnika, korzystając 

z zestawu „z kulką magnetyczną” dla zaczynających. Podczas 

nauki będzie widać w którym miejscu wywierany jest nacisk. Jak 

to działa? Prąc na materiał od wewnątrz, na zewnątrz kładzie się 

kuleczkę metalową z łożyska. Ponieważ końcówka narzędzia jest 

magnetyczna, to wspomniana kulka zawsze znajdzie się w tym 

miejscu, w którym będzie wywierany nacisk. 

Kontrola załamania światła na naprawianym elemencie pomoże 

na bieżąco kontrolować i na koniec stwierdzić, w którym miejscu 

coś jeszcze trzeba poprawić, a w którym nie. Pozostaje dokładne 

oczyszczenie powierzchni, ewentualne polerowanie i naprawa 

wykonana.

Warto jeszcze zauważyć, że elementy z aluminium mają niższą 

plastyczność i tą metodą są znacznie trudniejsze do naprawy, niż 

elementy ze stali głęboko tłoczonej.

Technika wyciągania wgnieceń metodą klejoną, technologia Herkules..





Historia kanistra o pojemności 20 litrów, czyli przedmiotu, który 

stanowi niezbędny element wyposażenia każdego, samochodowe-

go warsztatu i powinien, choćby w jednej sztuce, znajdować się w 

każdym garażu, sięga połowy lat trzydziestych ubiegłego stulecia. 

Pierwszy egzemplarz w aktualnie znanej formie wyprodukowano 

w fabryce Mueller und Co., zlokalizowanej w nadreńskim mieście 

Schwelm. Jego projektant, Vincenz Gruenvogel, założył sobie cel 

stworzenia poręcznego zbiornika na zapas paliwa, który zastąpić 

miał używane do tej pory trójkątne czy beczułkowate kanki. Miał 

on być pojemny, ale łatwy do przenoszenia przez jedną góra dwie 

osoby. Warto zaznaczyć, że zadanie opracowania kanistra zlecili 

sami decydenci wojskowi III Rzeszy, a pierwsze partie produkcyjne 

trafiły nie na rynek cywilny, lecz w ręce żołnierzy Wehrmachtu.

Wytwarzanie seryjne kanistrów 20-litrowych w Niemczech ruszyło 

w roku 1937 (krótka seria prototypowa powstała rok wcześniej, 

wykorzystaną ją jednak niemal wyłącznie do testów wytrzyma-

łościowych). Do końca II wojny światowej na linię frontu oraz do 

odbiorców cywilnych dostarczono prawdopodobnie kilkadziesiąt 

milionów „dwudziestek”; same tylko zakłady w Schwelm wytwa-

rzały ich w szczytowym momencie ponad 600 tys. miesięcznie, 

a fabryk, które podpisały kontrakty na dostawę było kilkanaście. 

Opisywane zbiorniki występowały w trzech odmianach: wczesnej, 

charakteryzującej się prostymi przetłoczeniami wzmacniającymi w 

kształcie litery „X”, głównej – takiej jak znamy dzisiaj oraz późnej, 

którą od tej drugiej odróżniało rozmieszczenie sygnatur produk-

cyjnych. W niedługim czasie identyczne do niemieckich kanistry 

wytwarzać zaczęto w Wielkiej Brytanii, a oparte o tę samą zasadę 

konstrukcyjną – w Stanach Zjednoczonych.

Współcześnie oryginalne, niemieckie kanistry wojskowe, podobnie 

zresztą jak ich alianckie odpowiedniki z okresu II wojny światowej 

coraz częściej stają się obiektem zainteresowania zbieraczy. Jak 

wyliczył specjalista w temacie, mieszkający w Alzacji Philippe Lege-

re, spośród wspomnianej masy „dwudziestek”, do dnia dzisiejsze-

Zwykły przedmiot jako 
kolekcjonerski rarytas 

Rzecz o niemieckich kanistrach 
wojskowych z okresu II wojny światowej

dr Łukasz Gładysiak

20-litrowy kanister na paliwo w formie, którą zna każdy, kto choć raz miał do czynienia z motoryzacją 
obchodził niedawno 80-lecie istnienia. Oryginalne egzemplarze z pierwszych lat produkcji to dziś łakomy kąsek 
dla zbieraczy, choć w Polsce kanistrowe kolekcje są zaledwie… cztery. Jedna z nich znajduje się w Sianowie 
niedaleko Koszalina.

Zbliżenie na kanister z 1945 r., malowany kilkakrotnie cienkimi warstwami 
farby różnych kolorów, co było charakterystyczne dla niemieckiej gospo-
darki w schyłkowym okresie istnienia III Rzeszy (Fot. Archiwum Studio 
Historycznego Huzar).

Detal wyprodukowanego w 1943 r. przez zakłady Ambi Budd w Berlinie 
kanistra na paliwo, pomalowanego dwoma odcieniami wojskowej farby 
piaskowej (Fot. Archiwum Studio Historycznego Huzar).
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go przetrwało kilka tysięcy sztuk. Na świecie ich gromadzeniem i 

katalogowaniem zajmuje się niespełna 100 osób, w Polsce – cztery 

organizacje. Jedną z nich jest Studio Historyczne Huzar z siedzibą 

w Sianowie pod Koszalinem.

- Zbieranie niemieckich kanistrów wojskowych rozpoczęło się u 

nas dość przypadkowo. Wraz z grupą innych zabytków militarnych 

otrzymaliśmy oryginalny pojemnik na paliwo, wyprodukowany dla 

Waffen-SS. Okazało się, że sam w sobie jest unikatem i tak ruszyła 

lawina – mówi reprezentujący firmę Krzysztof Pawluch. Aktualnie 

w zbiorach Huzara znajduje się ponad 50 kanistrów, każdy z nich 

jest inny. – Zwracamy uwagę na rok produkcji oraz wytwórnię. 

Ważne jest też to, by egzemplarz posiadał w jak największym 

stopniu zachowaną oryginalną farbę – wylicza nasz rozmówca.

W kolekcji Studio znaleźć można nie tylko kanistry z każdego roku 

wytwarzania w okresie II wojny światowej, w tym z pierwszych par-

tii wypuszczonych przez fabrykę Mueller und Co. w 1937 r., ale też 

prawdziwe „białe kruki”. – W naszych zbiorach posiadamy kanister 

z 1939 r. opatrzony błędem produkcyjnym w postaci wybitej w 

złym miejscu daty, egzemplarz przemalowywany kolorem piasko-

wym w dwóch odcieniach – tzw. afrykańskim, przeznaczonym dla 

wojsk feldmarszałka Erwina Rommla oraz późnym, europejskim, 

jak i, znaleziony na Kaszubach, ze śladami łatania przestrzelin. Inny 

otrzymaliśmy z Włoch od Ślązaka – weterana niemieckiej Luft-

waffe, który wyposażony w benzynę jako kartę przetargową dla 

aliantów, zdezerterował ze swojej jednostki. Jest też kilka egzem-

plarzy z różnych lat, bez ostatecznego koloru, pomalowanych wy-

łącznie czerwoną farbą antykorozyjną. Jeden z ciekawszych, choć 

wizualnie mało atrakcyjny pochodzi ze słynnego pobojowiska na 

Oksywiu; wykopano go wraz z elementami niemieckich motocykli 

wojskowych, jest podziurawiony pociskami i odłamkami – wylicza 

Krzysztof Pawluch.

Studio Historyczne Huzar 

przymierza się także do rozpo-

częcia profesjonalnej renowacji 

kanistrów. – Udało się nam 

odtworzyć, póki co na papierze, 

proces przede wszystkim malo-

wania niemieckich kanistrów w 

czasie ostatniego, globalnego 

konfliktu. Nie zdradzając szcze-

gółów powiem tylko, że każdy z 

nich posiadał co najmniej dwie 

warstwy farby – antykorozyj-

ną w kolorze czerwonym lub, 

rzadziej, pomarańczowym, a na-

stępnie barwę właściwą. Wbrew 

powszechnie panującej opinii, 

była ona nieco inna niż typowy 

lakier przeznaczony dla pojaz-

dów bojowych Wehrmachtu – informuje nasz rozmówca. Ponadto 

rozpoczęło się gromadzenie innych przedmiotów związanych z 

szeroko rozumianym kolportażem paliwa na linię frontu w latach 

1939-1945. Do magazynów Huzara trafiły już beczki na benzynę o 

pojemności 200 l, kanki na olej czy specjalny zasobnik zrzutowy na 

materiały pędne, przeznaczony głównie dla oddziałów walczących 

w okrążeniu. W zaprzyjaźnionym warsztacie w Wielkopolsce budo-

wany jest też jednoosiowy wózek transportowy.

Okazją by zobaczyć stale powiększającą się kolekcję kanistrów w 

całości będzie pierwsza, sianowska noc muzeów, którą zaplanowa-

no 19 maja 2018 r. w tym mieście. – Chcemy pochwalić się swymi 

zbiorami w ogóle. Rzecz jasna część planowanej, pokazowej ekspo-

zycji stanowić będą właśnie nasze „dwudziestki”, nie tylko zresztą 

niemieckie – kończy przedstawiciel Studio Historycznego Huzar.

Wczesny model niemieckiego ka-
nistra, wyprodukowany w 1940 
r. Zwracają uwagę dwie warstwy 
farby oraz przebijająca spod nich, 
goła stal (Fot. Archiwum Studio 
Historycznego Huzar).

Niemiecki kanister 20-litrowy po-
chodzący z pierwszej serii produk-
cyjnej, 1937 r., w pierwszej fabryce 
– zakładach Mueller und Co. w 
Schwelm. W najbliższym czasie 
eksponat poddany zostanie profe-
sjonalnej renowacji (Fot. Archiwum 
Studio Historycznego Huzar).

Ślady wojennego łatania przestrzelin na kanistrze wyprodukowanym w 
1943 r. (Fot. Archiwum Studio Historycznego Huzar).

Kanister z 1942 r. pomalowany 
tylko podkładem antykorozyjnym. 
Jeden z ciekawszych eksponatów 
w zbiorach Studio Historycznego 
Huzar (Fot. Archiwum Studio Histo-
rycznego Huzar).

Zapasy jednego z 
punktów magazyno-
wych podczas kampanii 
afrykańskiej na okładce 
magazynu wojskowego 
p.t.: „Die Wehrmacht” 
z listopada 1942 r. 
Podczas II wojny świa-
towej w ręce żołnierzy 
niemieckich oddano 
kilkadziesiąt milionów 
kanistrów na paliwo 
(Fot. Zbiory prywatne).
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Wzorzec metra

Dziadową Kłodą nazwano wieś, w której pewien miejscowy gość 

chciał przedostać się na drugi brzeg. Mostu nie było, brodu rów-

nież, mało-wiele myśląc przerzucił więc przez rzekę bal i przeszedł 

na drugą stronę. Lokalna legenda nie precyzuje, co spotkało wę-

drowca, natomiast nie ulega kwestii, że miał pomysły i potrafił 

sobie poradzić. Dziś Dziadowa Kłoda jest siedzibą gminy w powie-

cie oleśnickim. Przy głównej drodze wsi, w niepozornej, typowo 

wiejskiej stodole Jarosław Świątek ma swój warsztat pracy. Kilkaset 

metrów dalej mieszka właściciel motocykli, które we wspomnianej 

stodole odzyskały blask. A może nie tyle odzyskały, bowiem gdy 

wyjeżdżały z fabryki w Warszawie i w Szczecinie, nigdy tak nie 

wyglądały. Dwa polskie motocykle, WFM i Junak, odrestaurowane 

przez Jarosława Świątka mogłyby być wzorem, jak powinien wyglą-

dać motocykl w stanie fabrycznym. 

Stan pierwotny obu maszyn... no cóż, trudno opisać. Powiedzieć 

ruina, to nic nie powiedzieć. Resztki lakieru, rdza, wgniecenia i 

mankamenty konstrukcji czy poszycia, w sumie smutny obraz. Dziś 

jeden i drugi motocykl lśnią idealnie wykonanym lakierem, precy-

zyjnie odtworzonymi aplikacjami, chromami i zdrowym metalem 

silników. Jarosław Świątek z nieskrywaną satysfakcją opowiada o 

pracy przy ich renowacji i sukcesie, jakim był podziw i uznanie uzy-

skane w czasie Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych 

w Oławie. A byli tam ludzie, którzy na renowacji pojazdów zabyt-

kowych naprawdę się znają.

Jarosław Świątek lakiernictwem zawodowo zajmuje się od ćwierć 

wieku. Od najmłodszych lat było to jego hobby, i chociaż zdobył 

zawód w zakresie obróbki skrawaniem, to nigdy w wyuczonym 

Nad rzeką Widawą leży niewielka miejscowość Dziadowa Kłoda. Krótki tam pobyt pozostanie mi w pamięci na 
długo. I to wcale nie z powodu barwnej opowieści o powstaniu nazwy miejscowości.
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zawodzie nie pracował. Oficjalnie wykonuje usługi lakiernicze od 

1994 roku. Jak mówi, w mechanice coś się odkręca, coś przykręca, 

ale niewiele widać, w blacharstwie widać, jak coś było krzywe i uda 

się wyprostować, ale nie ma efektu, a prawdziwa frajda jest wtedy, 

gdy widać końcowy efekt, kiedy lakier znowu lśni. Zawsze fascyno-

wało go odbudowanie samochodu czy motocykla zdezelowanego, 

nadgryzionego zębem czasu lub po kolizji. i przywrócenie go do 

stanu lepszego niż poprzednio. Opowiada, że już osiągnął poziom 

99%, jeszcze chce opanować brakujący 1%. Trudno się z tą oceną 

zgodzić, skoro jego praca wykonywana jest bez najmniejszych błę-

dów, a specjaliści wyrażają swój szacunek i uznanie.

Woli naprawiać motocykle, pewnie dlatego, że kontakt z moto-

ryzacją zaczynał od Rometa. Lakierowanie również zaczynał od 

motorynek i motorowerów, początkowo robił to hobbystycznie 

bo „koledzy chcieli pomalować Komarka”. Z czasem lakierowanie 

stało się zawodem. Determinacja i upór w odkrywaniu tajników 

lakierniczego rzemiosła pozwoliły osiągnąć pełen profesjonalizm. 

O pasji i zamiłowaniu do wykonywanego zawodu najlepiej świad-

czy stwierdzenie Jarosława Świątka, że nie ma takich pieniędzy, 

jakie równałyby się uznaniu i zadowoleniu klienta. To jest dla 

niego największa satysfakcja, oczywiście nie zapomina, że świad-

czy usługi komercyjne, bo przecież rachunki trzeba płacić, ale 

nie potrafi opisać swoich emocji, kiedy wykona pracę tak, jak 

zaplanował. 

Najbardziej jest dumny z WFM-ki, opowiada, że stawiała opór 

przez cały tydzień i była to praca bardzo wymagająca. Jeśli chodzi 

o szparunki, to podpiera się wiedzą archiwalną, korzysta z wiedzy 

muzealników, współpracuje z kolekcjonerami, korzysta z rad i do-

świadczenia innych. Sam też chętnie pomaga. Bardzo podkreśla, 

że trzy słowa – proszę, dziękuję i przepraszam, otwierają wiele 

drzwi. I prosił, aby w opowieści o naprawie motocykli nie zabrakło 

podziękowania dla Piotra Parczewskiego, który wspiera naszego 

bohatera radą i doświadczeniem, oraz wyrazić wdzięczność pań-

stwu Annie i Ryszardowi Słaby, którzy udostępniają motocykle czy 

to do fotografii, czy na zloty i wystawy.

Jednym z zawodowych wyzwań Jarosława Świątka, o którym 

marzył przez wiele lat, było polakierowanie Sokoła. Bardzo rzadki, 

praktycznie nieosiągalny polski motocykl z lat 30. ubiegłego wieku. 

Tylko raz nasz bohater miał okazję widzieć go na zlocie w Oławie, 

poznawał motor jedynie z fotografii. I w końcu udało się. Praca 

lakiernicza jest wykonana, aktualnie motocykl jest składany i bę-

dzie cennym i pięknym eksponatem muzeum w Topaczu. Już ma 

zlecenie wykonania drugiego Sokoła, również będzie lakierowany 

na czarno, z tym że w jednym tło pod logo jest zielone, a w tym, 

który będzie robiony – czerwone. Ze złotym szparunkiem. W pra-

cowni stoi kolejny pojazd do regeneracji – również polski, tym ra-

zem jest to motorower Żak. Będzie w takim samym kolorze bordo, 

jak WFM-ka. Tak zadecydował zleceniodawca, a Świątkowi też się 

podoba, i już się cieszy, bo to kolejne, trudne wyzwanie.

Jarosław Świątek w restaurację motocykli wkłada cały swój po-

tencjał twórczy, pracę i talent, jak w legendzie przerzuca kłody 

przez kolejne przeszkody i przywraca do życia motocykle, które 

po naprawie budzą zachwyt i podziw. Należy do tych ludzi, których 

można nazwać artystami w swojej dziedzinie.

Mirosław Rutkowski





Jacek Bagiński od 11 lat z powodzeniem prowadzi jeden z większych i 

lepiej wyposażonych warsztatów samochodowych w regionie. Mimo 

pracy po minimum 10 godzin dziennie długa kolejka aut przed jego 

firmą nie topnieje. A on znajduje jeszcze czas na branżowe konkursy 

i jest najprawdopodobniej jedynym mechanikiem w Polsce, który w 

ciągu ostatnich trzech lat wygrał w nich trzy samochody. 

Właśnie przyjechało do niego najnowsze trofeum - Skoda Karoq. - 

Lubię tę adrenalinę - mówi krótko. - Taka rywalizacja wciąga. Można 

ją porównać ze sportem i walką o podium. A poza tym ciągle się 

rozwijam, bo w tej branży nie można stać w miejscu. Trzeba inwe-

stować w siebie i sprzęt, sięgać po literaturę fachową, korzystać ze 

szkoleń. Samochodami pasjonował się jako dzieciak. Niby nic w tym 

dziwnego, ale gdy zakomunikował rodzicom: idę do zawodówki, ci 

załamali ręce, bo sądzili, że wybierze liceum, potem studia. Studia 

skończył, na Politechnice Koszalińskiej, ale doszedł do nich swoją 

drogą. Pierwszy raz postanowił sprawdzić swoją wiedzę właśnie w 

czasie studiów. Zajął piąte miejsce i złapał bakcyla. Nie startował co 

roku. Gdy był zbyt zajęty, odpuszczał. W 2015 r. po raz pierwszy 

pokonał ponad 1600 mechaników z całej Polski i zgarnął pierwszą 

nagrodę - tytuł Mechanika Roku, auto marki volkswagen golf VII i 

bon na zakupy, warte łącznie 130 tysięcy złotych. Śmiał się wtedy, 

że przestrzelił, bo drugie miejsce nagradzano niemal równie hojnie, 

a zwycięstwo zamykało możliwość startu w kolejnych edycjach. Na 

szczęście znalazł się inny konkurs. Zajął drugie miejsce, został Ma-

ster Mechanikiem i wrócił do Zieleniewa z Seatem Ibizą. W tym roku 

poprawił wynik, zostawiając w tyle 2,5 tys. konkurentów. Jak zwykle 

najpierw przeszedł sito pierwszych testów internetowych i wraz ze 

125 uczestnikami pojechał na półfinały i finały do Arłamowa. 

Po kolejnych pytaniach z teorii przyszła pora na ścisły finał: piątka 

najlepszych w Polsce stanęła przed zadaniem usunięcia pięciu ukry-

tych przez ekspertów usterek. Na każdą mieli po 20 minut. - Jedno 

zadanie było szczególnie trudne - mówi nasz mechanik. - Związane z 

diagnostyką układu paliwowego. Ale udało się, zdążyłem przed cza-

sem. Do tytułu Wybitny Wśród Ekspertów dołączono skodę Karoq. 

- Znowu coś wygrałeś?! - rzuca z podziwem klient, włączając się do 

naszej rozmowy. - Gdzie ty je chłopie pomieścisz? Jacek Bagiński 

śmieje się i zapewnia, że miejsce znajdzie. Do jego AUTOMAX-u 

ściągają klienci z całego regionu. Zwłaszcza właściciele aut naszpiko-

wanych elektroniką, bo właśnie elektronika samochodowa to to, co 

Jacek Bagiński lubi najbardziej. 

Jacek Bagiński z Kołobrzegu 
ponownie mechanikiem roku
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Motoryzacyjna wyprawa w przeszłość 

Przyjechali z całej Polski, z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec i 

Austrii. Serca zwiedzających fanów zabytkowych aut były szybciej 

przy cackach takich jak Ford A z 1931r. z Nowego Targu. Wrażenie 

robiły też nie tak wiekowe samochody - najmłodszym eksponatem 

na czterech kołach był Mercedes W124 z 1986r., którego właściciel 

przyjechał aż z Austrii.

To była jubileuszowa impreza. Zlot trwał przez cały weekend. Wła-

ściciele aut i ich wypielęgnowane, często odbudowywane przez lata 

pojazdy, zatrzymały się w bazie urządzonej w Miasteczku Galicyjskim 

– oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Jak przystało na prezentację zabytków, auta przejechały w dostoj-

nej paradzie okolicznymi drogami i ulicami Nowego Sącza. Był i czas 

na rozmowy z miejscowymi zakręconymi na punkcie motoryzacji. 

Właściciele pojazdów prezentowali je z dumą, chętnie podnosząc 

maski, uruchamiając silniki i snując opowieści o cudem zdobywanych 

częściach, czy setkach godzin spędzanych w garażu nim samochód 

wreszcie był gotów do jazdy. 

Z Nowego Sącza uczestnicy zlotu  przenieśli się do Muszyny. W uzdro-

wisku zatrzymali się w Zapopradziu. Zlot to także okazja do wyróżnień 

za najpiękniejsze, uratowane okazy. Tym razem nagrodę dyrektora 

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zdobył Jan Tejchman za For-

da z 1931 .r.

Nagrodę publiczności otrzymał Marian Niemiec za Cadillaca de Ville z 

1966 roku. Firma Troton z Ząbrowa także ufundowała swoje nagrody.   

Wręczył je Paweł Tokarz z firmy PPM Color z Chełmca a upominki 

oraz materiały polerskie od marki Brayt otrzymali Marcin Mucha za 

Fiata 125 p z 1983 roku i Tadeusz Rolk za Opla Kadeta i  Fiata 126 p.

W Nowym  Sączu już po raz dziesiąty spotkali się miłośnicy dawnej motoryzacji. W Zlocie Pojazdów 
Zabytkowych „RETRO” wzięło udział 61 ekip prezentujących ok. 100 pojazdów z duszą.
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Nastroje wśród stowarzyszeń i wystawców odpowiedzialnych za 

uruchomienie Automechaniki w 1971 roku były niezwykle pozy-

tywne. Michael Söding, dyrektor generalny Automotive Aftermar-

ket w Schaeffler AG, podsumował to w następujący sposób: „To 

był najlepszy tydzień w roku.” Wielu dostawców zaprezentowało 

przyszłość naprawy pojazdów, w tym w wirtualnej rzeczywistości, 

a wielu z nich zrobiło to w formie warsztatów, takich jak Bosch. 

Manfred Baden, prezes Automotive Aftermarket Division w Ro-

bert Bosch GmbH, uznał targi za ogromny sukces: „Automechani-

ka nadal jest najważniejszymi targami na rynku rynku wtórnego”. 

Firma Porsche AG, która po raz pierwszy wystawiała się na targach 

Automechanika, z zadowoleniem przyjęła bezpośrednie opinie 

gości targowych. Robert Heismann, dyrektor ds. Rozwoju bizne-

sowego: „Udało nam się przedstawić nasze innowacje w dziedzinie 

elektromobilności i cyfryzacji szerokiemu spektrum rynku wtórne-

go i właśnie tego szukaliśmy”.

W tym roku w sumie 120 zgłoszeń do nagród Automechanika Inno-

vation Awards. Wśród nagrodzonych znalazły się nowe rozwiązania 

z rynku wtórnego LED. Louise Eriksson, Dyrektor ds. Marketingu 

Sprzedaży AM w firmie OSRAM: „Jako międzynarodowe flagowe 

targi rynku wtórnego, Automechanika oferuje nam idealną plat-

formę do zaprezentowania naszych produktów i innowacji szero-

kiemu gronu odbiorców. Jesteśmy szczególnie dumni z nagrody 

Automechanika 2018

Kolejna Automechanika we Frankfurcie zakończyła się 15 września po pięciu dniach targów z rekordową 
liczbą wystawców, większą liczbą odwiedzających niż w 2016 r. oraz nowym rekordem pod względem 
wielkości powierzchni wystawienniczej. Wydarzenie przyciągnęło 136 000 odwiedzających z 181 krajów i 
to jest kolejny rekord. Z tego około 10 000 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu po raz pierwszy, a 82% 
wystawców powiedziało, że osiągnęło zamierzone cele (w 2016  było to 78%). Megatrendami na targach 
były cyfryzacja, czyste pojazdy i klasyczne samochody.



str. 74   www.lakiernik.com.pl

ludzie i wydarzenia

Automechanika Innovation Award.” Jednak nowe technologie 

znalazły się w czołówce nie tylko w dziedzinie części i warsztatów. 

Producenci materiałów lakierniczych, tacy jak Sherwin-Williams z 

USA, który po raz pierwszy pojawił się na targach Automechanika 

na całym świecie, wykorzystali rzeczywistość wirtualną do prezen-

tacji nowych produktów i nowej aplikacji szkoleniowej.

Kontrastując z naciskiem na cyfrowy świat, nowy teren wysta-

wienniczy Classic Cars odniósł imponujący sukces na targach. 

Ponad 75% wystawców w tym nowym obszarze było bardzo 

zadowolonych, w tym producenci części, producenci materiałów 

lakierniczych, start-upy i stowarzyszenia.

Dzięki integracji z terenem Classic Car, Messe Frankfurt znalazł 

odpowiednią odpowiedź na ogromne zainteresowanie klasyczny-

mi i kolekcjonerskimi samochodami. „Dzięki naszemu stoisku na 

targach Automechanika udało nam się dotrzeć do potencjalnych 

klientów z całego świata - dokładnie tak, jak mieliśmy nadzieję”- 

powiedział Jörn Schwieger, dyrektor ds. marketingu w Volkswagen 

Classic Part. Kolejna Automechanika we Frankfurcie odbędzie się 

w dniach 8-12 września 2020 r.

Redakcja
(źródło: materiały prasowe Messe Frankfurt, zdjęcia KAROSERIA)
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Konstytucja biznesu 
– jak będzie działać w praktyce?

Ma być prościej, bardziej przejrzyście, szybciej i sprawniej – tak 
w największym skrócie można streścić założenia przyświecające 
powstawaniu pakietu ustaw, który nazywany jest Konstytucją Biz-
nesu. W założeniach zazwyczaj tego rodzaju projekty wydają się 
być faktycznym ułatwieniem -  zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

26 stycznia Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców. To najważniej-

sza ustawa z pakietu Konstytucji Biznesu. Prawo przedsiębiorców 

zastąpić ma obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działal-

ności gospodarczej. Nowe Prawo przedsiębiorców ma wprowadzić 

zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania 

wątpliwości faktycznych na jego korzyść, co zapewnić ma bardziej 

przyjazną i partnerską relację między administracją a przedsiębior-

cami. Wśród najważniejszych punktów Konstytucji Biznesu wy-

mienia się: zasadę zgodnie z którą co nie jest prawem zabronione, 

jest dozwolone; działalność nierejestrowaną oraz ulgę na start dla 

początkujących przedsiębiorców.

DZIAŁANOŚĆ NIEREJESTROWANA I ULGA NA START
W nowym Prawie przedsiębiorców mowa jest o tzw. Działaności 

nierejestrowanej – tym mianem określana ma być działaność 

która nie jest ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. Działaność nierejestrowana wykony-

wana może być przez osobę fizyczną, a dochód z tejże dzia-

łaności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to dla tego 

rodzaju podmiotów zwolnienie z obowiązku uiszczania składek 

na ubezpieczenia społeczne. Zmiany określane mianem „ulga 

na start” odnoszą się natomiast do wdrożenia instrumentu 

wsparcia przedsiębiorców początkujących, którzy rozpoczynają 

działalność gospodarczą. Projektowane przepisy zakładają zwol-

nienie nowych przedsiębiorców na okres 6 miesięcy z obowiązku 

uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei przez na-

stępne 2 lata podlegać oni będą regulacjom tzw. małego ZUS-u.

RZECZNIK MŚP
26 stycznia tego roku uchwalone zostały również przepisy regu-

lujące kwestę powołania i funkcjonowania instytucji rzecznika ma-

łych i średnich przedsiębiorców. Za ustawą głosowało 253 posłów, 

przeciw było 147, a 11 wstrzymało się od głosu. Rzecznik MŚP ma 

dbać o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu 

oraz stać na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębior-

ców. Zgodnie z przegłosowanym projektem ustawy (który zostal 

przekazany do Senatu) rzećznik MŚP stoi na straży poszanowania 

zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania 

przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego 

traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej 

konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów a także słusznych 

interesów przedsiębiorców.

Rzecznika MŚP powoływać ma Prezes Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki. Co istotne, przed zło-
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żeniem takiego wniosku wspomniany minister ma zasięgać opinii 

reprezentatywnych organizacji pracodawców. Kadencja rzecznika 

trwać będzie 6 lat i co istotne rzecznikiem można być tylko przez 

jedną kadencję. Zgodnie z nowymi przepisami rzecznik MŚP nie 

może być członkiem rzadnej partii politycznej. Szczegółowa lista 

zadań rzecznika MŚP wygląda następująco:

• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących 

interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej;

• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami 

a organami administracji publicznej;

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społeczny-

mi i zawodowymi, do których celów statutowych należy 

ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze 

stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi do-

browolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicz-

nymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na 

rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowa-

nia zasady wolności działalności gospodarczej i równego 

traktowania;

• inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i 

informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębior-

czości oraz prawa gospodarczego;

• podejmowanie innych działań służących ochronie praw 

przedsiębiorców.

OCHRONA PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW
Na jakiej podstawie rzecznik MŚP będzie podejmował określone 

w ustawie działania? Przepisy mówią, że podjęcie czynności przez 

rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek przedsiębiorców lub 

organizacji przedsiębiorców. Po zapoznaniu się z danym wnioskiem 

rzecznik może: podjąć czynności, wskazać wnioskodawcy przysłu-

gujące mu prawa i środki działania, przekazać sprawę według wła-

ściwości ale może również odmówić podjęcia czynności, o czym 

musi jednak zawiadomić wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem 

podjętej decyzji.

Zgodnie z nowymi regulacjami rzecznik MŚP w trosce o ochronę 

praw przedsiębiorców może  występować do właściwych orga-

nów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wyda-

nie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących 

działalności gospodarczej. Co ciekawe wśród zadań rzecznika MŚP 

wymienia się też informowanie właściwych organów nadzoru lub 

kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 

organów administracji publicznej oraz informowanie właściwych 

organów o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie 

wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Rzecznik MŚP może też występować do Sądu 

Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności 

wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących dzia-

łalności gospodarczej oraz występować do Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu 

wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało 

rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Ponadto 

rzecznik MŚP moze też zwrócić się o wszczęcie postępowania 

administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu ad-

ministracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na 

prawach przysługujących prokuratorowi a także żądać wszczęcia 

przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowaw-

czego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu;

CZY TO JUŻ WSZYSTKO?
Jak wspomniano na początku niniejszego artykułu – Konstytucja 

Biznesu ma być pakietem przepisów, których celem będzie zmiana 

i uproszczenie obowiązujących dotychczas uregulowań dotyczą-

cych prowadzenia działaności gospodarczej. Uproszczone mają 

być relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędo-

wych – czy Prawo przedsiębiorców i powołanie rzecznika małych 

i średnich przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem ma 

być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji 

Biznesu faktycznie będą krokiem, za którym pojawią się kolejne na 

drodze ułatwień w tym również tak bardzo oczekiwane zmiany w 

przepisach podatkowych – czas pokaże.

Małgorzata Łukaszewicz

Artykuł przygotowany został w oparciu o projekty ustaw przgłosowane przez Sejm 
dnia 26.01.2018 i przekazane do Senatu. Na dzień 16.02.2018 obydwa projekty 
ustaw zostały przekazane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

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





Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 Pasz albo farb. A3 Krakowsko-Częstochowska. A12 
Słona w morzu. A16 Podpora grochu. A18 Zakład w którym wyrabia się 
fornir. B8 Potocznie zawartość małego kieliszka wódki. B10 Terminarz. 
C15 Kasia dla Katarzyny. D13 Wywieszka nad sklepem. E4 W cerkwi. 
F6 Usunięcie usterki. H8 Pomnik. I3 Postać biblijna lub część Poznania. 
I12 Paniczny strach. K5 Miłośnik wszystkiego co włoskie. L1 Instrument 
dęty. M13 Córka Uranosa i Gai. M17 Nowa wiadomość. N10 Pokonuje ją 
samochód. O7 Król futbolu. O14 Ślad zwierzęcia.

Pionowo: A1 Sprząta na statku. A14 Jednostka mocy. B7 Sygnał w 
korku. C1 Flynn, amerykański aktor. C15 Pierwszy lotnik. D6 Szklanka 
na piwo. D12 Dusi alergika. F4 Czubajka. F15 Jezioro koło Niagary. G1 
Po wiośnie. G10 Stolica Irlandii. I1 Ruchoma w kompasie. I6 Silnik w 
maszynie. I14 Państwo w zachodniej części Oceanii. K5 Producent pi-
stoletów lakierniczych. K11 Góry we Włoszech, najwyższa część Apenin. 
L1 Sztil. M11 Słomiana kukła symbolizująca zimę. N1 Rodzaj antylopy. 
O7 Sprawowanie opieki nad kimś. P1 Rodzaj smaru ochronnego. P14 
Obszar działania. Q9 Ochotnicza Straż Pożarna. R3 Nauczyciel. R12 
Bylina z jadalnymi pędami.

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: 5 kompletów 
poliuretanowych powłok 
ochronnych RANGERS.

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

MAĆKOWIAK MATEUSZ MAŁA WIEŚ 
PAWLIK ANDRZEJ GORZÓW WLKP. 
ŚLIWA MARCIN  STARACHOWICE 

SĄCZAWA KACPER MALBORK
KUBCZAK MICHAŁ BUDZYŃ  
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