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Przykłady możliwych struktur uzyskanych za pomocą produktu RANGERS czarny i RANGERS do barwienia.

Technologia poliuretanowych powłok ochronnych od wielu lat stosowana jest na szeroką skalę w Stanach
Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu trend ten pojawił się w Europie. Choć powłoki poliuretanowe mają duży
zakres zastosowania, w motoryzacji wykorzystywane są do zabezpieczania powierzchni auta przed czynnikami zewnętrznymi, na które jest ono narażone w trakcie jazdy. Zobaczcie jak ich używać „krok po kroku” na
przykładzie produktu RANGERS od firmy TROTON.

RANGERS TROTON - czyli jak stosować
„krok po kroku” poliuretanowe powłoki ochronne?
1. Odmierzyć odpowiednią ilość np. pasty pigmentowej/bazy rozpuszczalnikowej. Dodać do RANGERS.

W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość mieszanki):
• Pasty pigmentowej- 5÷10%
• Bazy akrylowej- 10÷15%
• Poliuretanu- 10÷15%

2. Do puszki wlać całą zawartość utwardzacza.
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3. Dokładnie wymieszać, aż do połączenia się wszystkich składników.

6. Do puszki wlać całą zawartość utwardzacza. Rozcieńczyć przy
użyciu rozcieńczalnika akrylowego firmy Troton.

4. Nakładać na panel przy użyciu pistoletu UBS do uzyskania wymaganej struktury.
Czas odparowania między warstwami: 30÷50 minut

7. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników, przelać produkt RANGERS do kubka RPS.

5. Odmierzyć odpowiednią ilość np. pasty pigmentowej/bazy rozpuszczalnikowej. Dodać do RANGERS.
W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość mieszanki):
• Pasty pigmentowej- 5÷10%
• Bazy akrylowej- 10÷15%
• Poliuretanu- 10÷15%

8. Nakładać na panel przy użyciu pistoletu HVLP (o1.4÷2.5mm) w
celu uzyskania wymaganej struktury.
Czas odparowania między warstwami: 30÷50 minut.

www.lakiernik.com.pl

www.troton.com.pl

str. 5

strefa lakiernika

Napęd narzędzi elektryczny
czy pneumatyczny?
Bardzo często w przedsiębiorstwach nie rozpatruje się kosztu
wytwarzania sprężonego powietrza, jego strat i finalnego kosztu
napędu pneumatycznego. W lakierniach nie unikniemy stosowania
sprężonego powietrza, szczególnie w procesach aplikacji lakierów.
Ale może warto rozważyć napęd narzędzi polerskich. W poniższym
artykule przeprowadziłem krótką analizę porównawczą kosztu
stosowania napędu pneumatycznego i elektrycznego. Szacowane
wartości oparte są o uproszczone równania i średnie ceny energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce.
Jaki jest koszt energetyczny wytwarzania sprężonego powietrza?
Efektywność energetyczna sprężarek powietrza jest bardzo niska.
Większość energii elektrycznej, pobieranej przez sprężarkę jest tracona w postaci niskotemperaturowego ciepła odpadowego. Tylko
kilka procent pobranej energii stanowi pracę sprężania powietrza.
Dane literaturowe wskazują na sprawność sprężarek powietrza na
poziomie 7 - 8%. W lakierni sprężone powietrze powinno spełniać
odpowiednie wymagania, oprócz kompletnego braku zawartości
oleju wymagana jest również odpowiednia wilgotność powietrza.
Dlatego w przygotowaniu sprężonego powietrza stosowane są
również osuszacze powietrza, najczęściej są to ziębnicze osuszacze
powietrza. Moc elektryczna osuszaczy ziębniczych jest duża niższa
w porównaniu do mocy sprężarki. Strumień ciepła odpadowego
emitowanego przez osuszacz ziębniczy jest kilkukrotnie większy
od pobieranej mocy elektrycznej. Wynika to z faktu stosowania
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instalacji ziębniczej, czyli pompy ciepła o małej mocy. Podczas
osuszania sprężone powietrze jest ochładzane a ciepło pozyskane
ze sprężonego powietrza jest oddawane do otoczenia. Ponieważ różnica temperatury sprężonego powietrza i otoczenia jest
niewielka, współczynnik COP (ang. Coefficient of Performance)
przyjmuje wartość rzędu 3. Oznacza to, że na 1 W pobieranej mocy
elektrycznej ze sprężonego powietrza pozyskiwany i emitowany do
otoczenia jest strumień ciepła o mocy 3 W.

Bilans energetyczny sprężania i osuszania powietrza
Dla przykładu bilansu energetycznego sprężania i osuszania powietrza przyjęto urządzenia dostępne na naszym rynku: sprężarkę
o handlowym symbolu SC-10 oraz osuszacz powietrza o symbolu
AD-10. Zestawienie tych urządzeń sugerowane jest przez ich do-
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stawcę. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry urządzeń.
Sprężarka model SC 10: wydajność 1200 l/min = 20 l/s przy 8 Bar,
moc elektryczna 7,5 kW,
Osuszacz ziębniczy model AD10: wydajność do 1500 l/min = 25 l/s,
moc elektryczna 0,62 kW.
Na wytworzenie jednostkowego strumienia sprężonego powietrza
o wartości jednego litra na sekundę sprężarka zużywa moc elektryczną
Ps = 7500/20 = 375 W.
Do osuszenia sprężonego powietrza na jednostkowy strumień powietrza zużywana jest moc elektryczna
Po = 620/25 = 24,8 W.
Łączna moc elektryczna przypadająca na przygotowanie jednostkowego strumienia sprężonego powietrza (1 l/s) wynosi
P = Ps + Po = 399,8 W.
W zaokrągleniu do pełnych liczb, można uznać, że koszt energetyczny wytworzenia jednego litra sprężonego powietrza jest całkiem duży i wynosi 400 W.
Porównanie polerki elektrycznej i pneumatycznej
Dla porównania zużywanej energii elektrycznej do napędu polerek
przyjęto dwie polerki oferowane na naszym rynku:
polerka rotacyjno-oscylacyjna pneumatyczna CP7225CVE /
CP7255CVE o parametrach: średnica tarczy 150 mm (6”), oscylacja 5mm ( model CP7255CVE) lub 2,5mm (model CP7225CVE),
prędkość obrotowa 12 000 obr/min., moc 210 W, wolne zużycie
powietrza 7,8 l/s, oraz polerka elektryczna index MTR-P005368 o
parametrach: średnica tarczy 150 mm (6”), oscylacja 21mm, prędkość obrotowa 2500-4700 obr/min., moc 500 W.
Dla polerki z napędem pneumatycznym zużycie powietrza wynosi
7,8 l/s mnożąc tą wartość przez jednostkowy koszt energetyczny
wytwarzania sprężonego powietrza otrzyma się średnią moc elektryczną pobieraną przez sprężarkę i osuszacz do napędu polerki
Psp= 7,8*399,8 = 3118,44 W
Wskazuje to, że do napędu polerki pneumatycznej o mocy 210 W
zużywana jest moc elektryczna ponad 3 kW, czyli prawie piętna-

stokrotnie większa. Dla weryfikacji uzyskanych wyników można pomnożyć obliczoną moc przez 7 procentowy wskaźnik efektywności
sprężarek powietrza
Psp1 = 3118,44*0,7 = 218,29 W.
Otrzymana wartość jest zbliżona do deklarowanej mocy polerki
pneumatycznej 210 W. Rozbieżności mogą wynikać z wielu przyczyn, między innymi przyjętego wskaźnika efektywności energetycznej sprężarki powietrza na poziomie 7%, w ogólnym bilansie
mocy uwzględniono moc osuszacza powietrza. Dokładna analiza
powinna zawierać również analizę strat w złączach przewodów itp.
Porównywana polerka elektryczna ma moc 500 W, natomiast zużycie energii elektrycznej do napędu polerki pneumatycznej jest
ponad sześciokrotnie większy. Należy również zaznaczyć, że moc
polerki pneumatycznej jest prawie 2,5 razy mniejsza od polerki
elektrycznej. Porównywane narzędzia mają zbliżone parametry,
średnica tarczy w obu przypadkach wynosi 150 mm, podstawową
różnicę stanowią maksymalne prędkości obrotowe, polerka pneumatyczna ma prędkość obrotową 2,5 razy większą niż elektryczna.
Ile kosztuje każda godzina pracy polerki?
W bieżącym roku jedna kilowatogodzina energii elektrycznej w Polsce kosztuje średnio 0,55 PLN. Cena ta uwzględnia wszelkie opłaty
stałe i zmienne. Można więc oszacować koszt jednej godziny pracy
polerek
elektryczna: 0,5 kWh * 0,55 PLN/kWh =0,275 PLN
pneumatyczna: 3,11844 kWh * 0,55 PLN/kWh = 1,716 PLN.
Wielu przedsiębiorców nie rozważa wysokiego kosztu energetycznego wytwarzania sprężonego powietrza. W dużym przedsiębiorstwie wyposażonym w rozległe instalacje sprężonego powietrza,
likwidacja wszelkich nieszczelności i upływów powietrza z instalacji
przynosi znaczące oszczędności. Przedstawione różnice kosztu
napędu pneumatycznego oraz elektrycznego w ujęciu procentowym przyjmują znaczne wartości liczbowe. W warsztacie, w którym
napęd pneumatyczny jest intensywnie wykorzystywany na wielu
stanowiskach może być zasadne rozważenie wymiany narzędzi
pneumatycznych na elektryczne. W przypadku intensywnej pracy
sprężarek powietrza o dużej wydajności, można uwzględnić instalację odzyskiwania ciepła odpadowego.
Piotr Nikończuk

Wanda wspiera młodych lakierników.

Ogólnopolskie Mistrzostwa
Młodych Lakierników
Pierwsza edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników
odbyła się podczas Poznań Motor Show 2015. Teraz wydarzenie
zyskuje jeszcze większy rozmach, a AkzoNobel wraz ze swoją nową
marką – Wanda patronuje temu wydarzeniu.
Do tej pory Fundacja Cooperatio zorganizowała trzy edycje Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników. Wydarzenie pokazało,
że warto dać szansę zaprezentowania się uczniom szkół samocho-
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dowych także o tej specjalności na najważniej imprezie motoryzacyjnej w Polsce – Poznań Motor Show. Dlatego nie dziwi fakt, że
w kolejnej edycji posypały się zgłoszenia ze szkół na terenie całej
Polski, dzięki czemu do finałowej rozgrywki stanęło 20 dwuosobowych zespołów uczniowskich.
W AkzoNobel wspieramy rozwój młodej kadry lakierniczej, Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Lakierników to kolejny etap w naszej
wieloletniej współpracy ze szkołami o profilu lakierniczym.
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Od początku motoryzacji cichym, ale bardzo groźnym wrogiem samochodów jest korozja. Przez dziesięciolecia
różnie sobie z nią radzono, dziś można powiedzieć, że ta zaraza została opanowana. Pod warunkiem
zastosowania odpowiednich szczepionek przed, i leków po zakażeniu.
Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski

Podstępna i zła
Od lat karoserie samochodów są dość skutecznie zabezpieczone
przed korozją. Jako szczepionkę można potraktować dodatki uszlachetniające stal w produkcji blach karoseryjnych w hucie. Dodatki te
mają zagwarantować, iż po przemianie płatów blachy w wytłoczony
i pospawany (czasem klejony) szkielet konstrukcji samochodu i po
położeniu zabezpieczenia (na przykład ocynkowanie) w strukturze
pod zabezpieczeniem nie pojawią się ogniska korozji. Szczepionką
antykorozyjną są też kolejne warstwy fabrycznych powłok, z których widoczna jest jedynie wierzchnia warstwa koloru pod lakierem
bezbarwnym. Czasy, kiedy odebrany z fabryki samochód wiozło się
do zabezpieczenia minęły, poszukiwanie przemysłowej lub okrętowej chemii antykorozyjnej również.
Współczesne zabezpieczenia fabryczne są skuteczne na tyle, że
producenci na perforację blach dają nawet kilkunastoletnie gwarancje. Warunkiem jest, to zrozumiałe, utrzymanie powłok bez
uszkodzeń.
Określenie korozja pochodzi z łaciny, gdzie corrosio oznacza zżeranie. To dość trafnie oddaje istotę stopniowej degradacji metali
pod wpływem czynników zewnętrznych. W praktyce warsztatowej
spotyka się najpowszechniejszą korozję elektrochemiczną. Jej
istotą jest powstawanie ognisk korozji, w których funkcję elektrod
pełnią fragmenty powierzchni metalu o różnych potencjałach, natomiast rolę elektrolitu może spełniać wilgoć w powietrzu, krople
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wody. Najprościej wygląda to tak, że tlen z wody jest redukowany
do jonów wodorotlenowych i cząsteczek tlenu; cząsteczkowy tlen
łączy się z metalami i tlenki oraz wodorotlenki metalu tworzą rdzę.
Oczywiście procesy korozji można opisać znacznie bardziej precyzyjnie, analizując korozję z punktu widzenia termodynamiki, chemii
czy kinetyki, jednak dla zrozumienia istoty tego zjawiska wystarczy wiedza, że rdza to utleniony metal, a powstaje ona na skutek
działania czynników atmosferycznych. I wcale nie trzeba zgłębiać
tajników fizyki kwantowej, aby wiedzieć, że dokładne odizolowanie
metalu od czynników atmosferycznych, daje pewność, że metal nie
będzie korodował.
Jak wcześniej wspomniałem, współczesne samochody są dobrze
zabezpieczone przed korozją. Jeśli powłoki fabryczne nie były
uszkodzone, to nawet po kilkunastu latach eksploatacji samochód
nie powinien być zardzewiały. Jednak w czasie eksploatacji uszkodzenia powłok lakierniczych i warstw zabezpieczających podwozie
są niemal nieuniknione. Niewielkie uszkodzenia lakieru powstają
po uderzeniach drobin żwiru czy piasku, częste wyjazdy na drogi
szutrowe prowadzą do większych uszkodzeń nadkoli, często też
zdarzają się delikatne uszkodzenia parkingowe. Wszędzie tam,
gdzie powłoka została uszkodzona i stal jest narażona na kontakt
z czynnikami atmosferycznymi, tworzy się ognisko korozji. Kiedy
takie auto trafia do warsztatu naprawczego po kolizji, okazuje się,
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że konieczne są także naprawy drobnych uszkodzeń i wżerów rdzy,
które powstały wcześniej. To może rodzić nieporozumienia; towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia naprawy
jedynie w zakresie, który przywraca auto do stanu sprzed zdarzenia, lakiernik chce oddać auto w stanie nie budzącym zastrzeżeń, właściciel auta chce mieć samochód całkowicie naprawiony.
Ubezpieczenie pokrywa jedynie naprawę uszkodzeń powstałych w
czasie kolizji, dlatego wszystkie powstające przy takiej okazji wątpliwości trzeba wyjaśnić przed przystąpieniem do pracy. Dobrze
jest, gdy wszelkie, na pierwszy rzut oka niewidoczne uszkodzenia,
zostaną dokładnie opisane, a ich naprawa wyceniona. Właściciel
auta może podjąć decyzję o ich pozostawieniu w takim samym
stanie, lub naprawianiu i ponoszeniu dodatkowych kosztów. Dopiero po akceptacji zakresu i kosztów dodatkowej naprawy, można
przystąpić do pracy.
Pozornie niewielkie ubytki powłoki lakierniczej wymagają ingerencji
lakiernika na znacznie większej powierzchni, niż sądzi większość
właścicieli aut. Trzeba usunąć wszystkie fragmenty
powłok, pod którymi pojawiła się rdza. Następnie
wykwity rdzy usuwa się
mechanicznie szlifując cały
obszar. Zaatakowany korozją fragment należy wyczyścić możliwie dokładnie,
tak aby usunąć wszystkie
niezwiązane
trwale
ze
strukturą blachy naloty i
osady utlenionej warstwy.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy położyć podkład, który
w swoim składzie zawiera inhibitory korozji. Polecane są podkłady
wypełniające stworzone na bazie żywic epoksydowych; zapewniają
dobrą przyczepność, znakomicie izolują, powstrzymują proces
korozji i są obojętne chemicznie. Po wyschnięciu i odtłuszczeniu
można nałożyć szpachlę. Nie należy wyrównywać powierzchni
szpachlą położoną bezpośrednio na blachę, to poważny błąd, który
tylko przyspieszy procesy korozyjne na naprawianym obszarze. Po
odpowiednim wyschnięciu podkładu (zgodnie z podanymi danymi
w karcie produktu) nakłada się szpachlę. O szpachlach, ich cechach
i doborze piszemy w kolejnym artykule.
Jeżeli na elementach karoserii pojawiły się rozległe, głębokie wżery,
to lakiernika musi wspomóc blacharz. Albo wymieniając cały element (błotnik, płat drzwi lub maskę), albo wstawiając tzw. reperaturki. Następnie cały element przygotowuje się do lakierowania
zgodnie z wykorzystywaną w danym warsztacie technologią.

Nowa odsłona Dynacoat
W odpowiedzi na imponujący wzrost popularności marki Dynacoat w Polsce i na
świecie, zdecydowaliśmy się na odświeżenie wizerunku, tak by jeszcze mocniej
podkreślić nasze wartości, naszą energię
do działania.
Odświeżenie wizerunku składa się z wielu elementów, które już wkrótce będą
widoczne zarówno w mediach, jak i na
półkach sklepów. Odświeżony logotyp marki, nowe materiały informacyjne, kolory,
nowe opakowania, wszystko to zamyka
się w całość na nowej stronie internetowej
www.dynacoat.com która, tak jak marka
Dynacoat, doskonale dostosowuje się do
oczekiwań naszych klientów. Nowa strona
jest całkowicie dostosowana zarówno do
ekranów komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy, odświeżony wygląd Dynacoat odzwierciedla naszą
markę i wartości, które reprezentuje, łatwy
w użyciu i ceniony asortyment produktów,
niezawodne dopasowanie kolorystyczne i
narzędzia cyfrowe, łatwo dostępne infor-

macje o produktach i wsparcie techniczne.
Dynacoat to zaufana marka, możesz mieć
pewność, że optymalne wyniki będą dostarczane za każdym razem i umożliwią
ci kompleksowe wsparcie przy wszelkiego
rodzaju naprawach.

Nasza wiedza - Twój sukces! | www.lakiernik.com.pl | Nasza wiedza - Twój sukces!
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Bardzo ważnym, acz niedocenianym etapem zakończenia naprawy samochodu po kolizji drogowej jest
finishing. Chodzi o to, aby klient odbierał naprawiony samochód bez usterek, czysty i pachnący.
Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski

Satysfakcja bez zysku
Z punktu widzenia klienta właściwie naprawione auto powinno być
w stanie takim, żeby nie tylko mógł się pochwalić rodzinie, sąsiadom i znajomym, ale bez obaw pojechać na wakacje. Ale z punktu
widzenia właściciela warsztatu profesjonalne przygotowanie auta
do wydania, to ewidentna strata finansowa. Wszak pracownik musi
wykonuać wiele pracy, za którą właściciel musi zapłacić, ale większości z tych czynności nie można umieścić w kalkulacji naprawy.
Jedyna zysk w tej sytuacji, to korzystny wizerunek firmy, zadowolona mina klienta i, niekiedy, podziękowania. Liczenie na powrót
na ponowną usługę w większości przypadków jest iluzoryczny, ze
względu na dość specyficzny system kierowalności klientów do
warsztatów przez firmy ubezpieczeniowe.
Finishing, czyli przygotowanie pojazdu do wydania klientowi, obejmuje cały szereg czynności wykonywanych już po zakończeniu
naprawy. Proces ten powinien się rozpoczynać po informacji o zakończeniu procesu montażu pojazdu po naprawie. Odpowiedzialny
pracownik powinien sprawdzić jakość wykonania i montażu nadwozia oraz wyposażenia. Jeżeli jest wszystko OK zatwierdza ten fakt
na kontrolce naprawy i kieruje samochód na stanowisko kontroli
geometrii, usunięcia błędów w komputerze oraz na sprawdzenie
funkcjonowania wszystkich świateł, kontrolek, zawartości płynów
i olei oraz wykonania jazdy próbnej. Ta ostatnia jest konieczna,
zwłaszcza w pojazdach stojących w warsztacie kilka tygodni, aby
podczas jej trwania wyłapać wszelkie nieprawidłowe objawy oraz
dźwięki, skontrolować jakość prowadzenia na drodze oraz prawidłowe hamowanie i działanie hamulca ręcznego.
Po kontroli właściwego przygotowania technicznego i usunięciu
ewentualnych poprawek będzie można rozpocząć czyszenie nadwozia oraz jego wnętrza, czyli proces proces mycia i odświeżenia.
Stanowisko do wykonania tych czynności powinno być bardzo
dobrze oświetlone i właściwie wentylowane. Pierwsza czynność,
to usunięcie wszelkich dodatkowych wykładzin z pojazdu i wyjęcie wszelkich „przydasiów” z kieszeni drzwi i bagażnika i włożenie
wszystkiego do odrębnego pojemnika. W większych firmach niekiedy są kartonowe pojemniki z nazwą firmy, co ułatwia przechowanie przedmiotów wyjętych z samochodu, a jednocześnie jest
formą promocji. Auto myjemy z zewnątrz zwracając uwagę na
miejsca trudnodostępne, aby usunąć zanieczyszczenia. Przy myciu
komory silnika, trzeba zwracać uwagę na to, aby nie nalać wody
w elektronikę bo będzie kłopot. Myjąc felgi i opony należy zwróci
uwagę, i ewentualnie usunąć, możliwe ślady szlamów szlifierskich
bądź wtryski podkładu na oponach. Na koniec wycieramy całość do
sucha i sprawdzamy ewentualne wtryski lub zmatowienia. Jeśli są,
to musimy je usunąć. Ważną czynnością podczas wycierania będzie
oczyszczenie krawędzi drzwi i pokryw od wewnątrz oraz oczyszczenie z brudu rynienek do wody, w których mogą się znajdować
resztki szlamu po szlifowaniu bądź resztki pasty polerskiej.
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Następnie odkurzamy dywany oraz fotele i przecieramy szyby oraz
tapicerkę, wszędzie zwracając uwagę na możliwe niedoskonałości
oklejania. Uszczelki pokrywamy cienką warstwą silikonu aby nie
przymarzały (szczególnie ważne w okresie zimowym), a do zamków,
jeśli takowe istnieją, kropla oleju do smarowania zamków (również
aby nie zamarzły i nie zacinały się). Bardzo ważną czynnością jest
umycie przedniej szyby od wewnątrz i jej wytarcie, co zdecydowanie poprawi widoczność drogi. Ze wszystkich popielniczek usuwamy
brudy, niedopałki i czyścimy je do sucha. Wilgotna szmatką przecieramy krawędzie piórek wycieraczek. Podczas wycierania staramy
się usuwać ze wszystkich zakamarków kurz i brud włącznie z listwami i innymi ozdobami. Następnie wkładamy wcześniej oczyszczone
wykładziny na miejsce i wszelkie usunięte przedmioty na miejsca, z
których były usunięte a jeżeli nie pamiętamy gdzie to do bagażnika, powiadamiając o tym właściwego doradcę.
Informacja do doradcy o gotowości samochodu do wydania i wstawienia na recepcję wydań. Przeciętny czas takich działań to zazwyczaj jedna godzina. Warto pamiętać, aby nie wykonywać finishingu
przedwcześnie – bo w przypadku braku miejsca na przechowanie
pod dachem – pojazd ponownie ulegnie przynajmniej zakurzeniu i
trzeba go będzie znowu pucować – przynajmniej z zewnątrz.
Odbiór tak przygotowanego samochodu sprawi klientowi dużą
satysfakcję, wszak odbierze auto piękniejsze i bardziej czyste, niż
było w chwili zdarzenia drogowego.Właściciel warsztatu będzie
miał satysfakcję, bo zadowolony klient, to w końcu cel pracy
warsztatu. Problemem jest skalkulowanie i zorganizowanie pracy
tak, aby uśmiech właściciela nie znikał przy analizie dokumentów
finansowych.
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Po pomyślnym debiucie i pozytywnym przyjęciu w Hiszpanii

Wanda: po prostu efektywnie
AkzoNobel Vehicle Refinishes wprowadza swoją markę Wanda do
sześciu kolejnych regionów: Polski, Włoch, Rosji, Estonii, Litwy i Łotwy. Bazując na sukcesie produktów już wprowadzonych na rynku
hiszpańskim, asortyment produktów Wanda będzie poszerzany
we wszystkich kategoriach.
Uważana przez wielu klientów za bardzo dobry wybór marka
Wanda oferuje kompaktowy, ale zarazem kompletny system
przyjaznych dla użytkownika produktów lakierniczych w rozsądnej
cenie. Szczycąca się ponad 80-letnim dziedzictwem i reputacją
marka, powstała w Brazylii. Od momentu dołączenia do AkzoNobel
w 1974 roku stanowi odnoszącą sukcesy markę globalną, charakteryzującą się lokalnym podejściem poprzez obiekty produkcyjne
zlokalizowane możliwie jak najbliżej każdego rynku i spełnianie potrzeb klientów lokalnych. W przypadku wszystkich rynków w Europie nasza gama produktów Wanda ma status „Made in Europe”,
ponieważ pochodzi z naszego zakładu produkcyjnego w Holandii.
W codziennej praktyce warsztatowej wiele razy rodzą się pytania
i wątpliwości dotyczące wyboru technologii i techniki aplikacji
lakieru nawierzchniowego podczas naprawy renowacyjnej. Marka Wanda wychodzi naprzeciw tym wątpliwościom, zapewniając
produkty o doskonałej jakości krycia, nieodbiegające technologią
od najwyższej jakości produktów dedykowanych dla segmentów
premium. Łatwość doboru produktów z oferty marki Wanda i intuicyjność ich użycia zapewniają doskonały efekt, w krótkim czasie,
wraz z oszczędnością kosztów i czasu naprawy.
Wiele procesów towarzyszących naprawie ma znaczący wpływ na
wybór stosowanej technologii. Proces cieniowania – nieodzowny
w 90% napraw lakierniczych, który niejednokrotnie jest sporym
wyzwaniem, przy zastosowaniu produktów z oferty marki Wanda
zapewnia doskonały efekt nawet przy uznawanych powszechnie za
trudne jasno – srebrnych kolorach.
Czy proces cieniowania jest naprawdę niezbędny dla osiągnięcia
efektywnej naprawy?
Zanim znajdziemy odpowiedź na to pytanie, niezbędne jest sprecyzowanie pojęcia „cieniowanie”. Celem procesu cieniowania jest
uniknięcie różnicy kolorystycznej w trakcie aplikacji lakieru nawierzchniowego między elementem naprawianym a elementem
znajdującym się w jego bezpośrednim sąsiedztwie (rys. 1). Jak
tego dokonać?
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Otóż w trakcie przygotowywania sąsiednich powierzchni naprawianych elementów, w końcowej fazie następuje przygotowanie
elementów, które będą cieniowane. Aby przygotować element do
cieniowania, niezbędne jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
lakieru nawierzchniowego przy pomocy szarej włókniny. Kolejny
etap to aplikacja lakieru bazowego. Pierwsze warstwy nakładane
są na naprawiany element do całkowitego pokrycia powierzchni
(A, rys.1). Następnie, redukując ciśnienie na wlocie powietrza (w
niektórych przypadkach nie dotyczy pistoletów HVLP), zmniejszając ilość natryskiwanego lakieru bazowego oraz, zwiększając
dystans między lakierowanym obiektem a pistoletem, ma miejsce
nakładanie warstwy wykończeniowej (prószonej) – element „A” na
rys.1. Warstwę wykończeniową nakłada się w celu ewentualnego
zminimalizowania nierównomiernego ułożenia cząstek aluminium
w lakierze bazowym.
W tym samym czasie ma miejsce cieniowanie, czyli, innymi słowy, nakładanie prószonych warstw na elementy znajdujące się w
bezpośrednim sąsiedztwie, jednak tylko w tych częściach, które
bezpośrednio przylegają do elementu naprawianego (B, rys. 1).
W trakcie procesu cieniowania, dzięki wysokiej wydajności
i sile krycia Wandabase MAX
istnieje możliwość dodania do
lakieru bazowego aż do 80%
rozcieńczalnika. Dla ułatwienia procesu możemy również
zastosować kompatybilną żywicę dostępną wraz z innymi pigmentami na mieszalniku. Produkt
ten zapewnia idealne ułożenie ziarna, zachowując jednocześnie
jednolitą strukturę lakieru bazowego.
Po zakończeniu aplikacji lakieru bazowego konieczne jest nałożenie lakieru bezbarwnego, a tym samym zakończenie procesu
naprawy.
Lakiery bazowe z dodatkiem pigmentów metalicznych lub perłowych mogą zmieniać swój kolor, nasycenie, być ciemniejsze lub
jaśniejsze, kiedy są oglądane pod różnymi kątami. Dobarwianie
takich lakierów jest oczywiście możliwe, jednak wymaga sporego
doświadczenia i jest czasochłonne. Niemniej jednak istnieje pewna
grupa kolorów, która jest praktycznie niemożliwa do odtworzenia
w 100%. Biorąc pod uwagę fakt zmiennych warunków pracy w poszczególnych warsztatach lakierniczych, różny poziom wyszkolenia personelu lakierni, zastosowanie nieustannie zmieniających się
modeli pistoletów natryskowych i bazując na obecnie dostępnych
na rynku systemach lakierniczych, praktycznie idealne dopasowanie takiego koloru z pominięciem operacji cieniowania wydaje się
niemożliwe.
Dzięki zastosowaniu Wandabase MAX cieniowanie będzie mniej
czasochłonne i zapewni doskonały efekt końcowy.
Dowiedz się więcej o marce Wanda
na stronie www.wandarefinish.com
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Firma Work Stal Sp. z o.o. powstała w
2011 r. i specjalizuje się w przemyśle lakierniczym oraz stalowym. Przez pierwsze
kilka lat zespół skupiał się na doskonaleniu
umiejętności, poszerzaniu wiedzy oraz
selekcji pracowników, z których wybierał
tylko najlepszych. W pierwszych latach
działalności nawiązali współpracę z firmą
Rukki Sp. z o.o., dzięki której mogli poznać
funkcjonowanie dużej firmy produkcyjnej.
W kolejnych latach spółka zaczęła prężnie
się rozwijać. Zawiązała się współpraca między Work Stal Sp. z o. o. a liderami branży
przemysłu ciężkiego, takimi jak Bombardier
Transportation Polska czy Fortaco Sp.
z o.o., co dało możliwość doskonalenia
swoich umiejętności, poszerzenia wiedzy i
doszkalania pracowników.
Work Stal zatrudnia głównie wyspecjalizowanych lakierników, pomocników lakiernika
czy śruciarzy ale również innych pracowników na stanowiskach: spawacz, ślusarz,
magazynier, operator wózków widłowych
oraz pracowników produkcji o szeroko
rozumianych kwalifikacjach. Spółka skupia
się na pozyskiwaniu specjalistów, jednak nie
przekreśla osób bez doświadczenia zawodowego, ponieważ przez zdobytą wiedzę i

współpracę ze sztabem szkoleniowców, jest
w stanie przeszkolić od podstaw pracowników niewykwalifikowanych. Priorytetem
firmy jest satysfakcja i rozwój osób w niej
zatrudnionych oraz owocna współpraca
między kontrahentami. Przedsiębiorstwo
otworzyło się na zatrudnianie obcokrajowców, którzy mogą liczyć nie tylko na rzetelne przygotowanie dokumentów, na pomoc
w złożeniu karty pobytu, ale również na
wynagrodzenie stosowne do wykonywanej
pracy, gdyż zatrudnieni z Polski oraz obcokrajowcy traktowani są na równi i z wielkim
szacunkiem. Dzięki dobrym kontaktom
prezes-zespół-pracownicy buduje się sieć
zaufania, a poprzez rozmowy można rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają
się pracownicy, od pomocy prawnej, przez
pomoc w znalezieniu lokali mieszkalnych,
po wszystkie niezbędne wnioski i zaświadczenia.
Rok 2018 był przełomowy dla Work Stal
Sp. z o. o.. Z średniej wielkości firmy stała
się dużym, dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Na ten moment zatrudnia
około 200 pracowników produkcyjnych,
najlepszych specjalistów w swoich branżach. Spektakularny sukces nie spowodował

zwolnienia tempa, gdyż w 2019 roku podpisali kolejne kontrakty z dużymi firmami
takimi jak Nordic Truck Bodies Sp. z o.o. czy
Wielton S.A..Zostały podjęte również działania zmierzające do poszerzenia swoich
ofert poza teren Polski.
W styczniu bieżącego roku ruszył nowy niezależny projekt lakiernii przemysłowej przy
ulicy Legnickiej we Wrocławiu, dzięki czemu
spółka jest w stanie od podstaw przygotować i lakierować wielkogabarytowe elementy stalowe do 10 ton. Na hali znajduje się
komora śruciarska o wymiarach 15/5/5
metrów, gdzie używa się śrutu stalowego
GH 40 i gdzie śrutuje się do klasy czystości
SA2,5 (wg. normy PN-ISO 8501-1) oraz
kabino-suszarka lakiernicza. Lakierowanie
odbywa się za pomocą agregatów malarskich Graco w systemie Airmix pistoletami
firmy Wagner, lakierujemy farbami min. firm
: Tikkurila, Akzo Nobel, Teknos , PPG. Ogrom
możliwości oraz doskonała lokalizacja z dogodnym dojazdem do obwodnicy Wrocławia znacząco poszerza możliwość nawiązywania współpracy z kolejnymi podmiotami.
Mniej więcej w połowie 2019 roku firma
planuje ogromne przedsięwzięcie jakim jest
otwarcie własnej Fabryki w Nysie.

NOWY LAKIER AKRYLOWY

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Wysoki połysk Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Axalta wyróżniona nagrodą
im. Wilhelma Tella za wkład w rozwój Bazylei
Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, została wyróżniona 14. Nagrodą im. Wilhelma Tella
– bohatera narodowego Szwajcarii – za znaczące i innowacyjne
inwestycje w Bazylei. Nagrodę z rąk Giorgio Pompilio, p.o. Konsula
Generalnego Szwajcarii w Nowym Jorku, odebrał Robert Ferris,
Vice President for Corporate Affairs w Axalta, podczas ceremonii
zorganizowanej 11 października 2018 r. w szwajcarskiej rezydencji
w Nowym Jorku.
1 lipca 2016 r. Axalta otworzyła w Bazylei siedzibę główną na
region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Jej centralna
lokalizacja doskonale odzwierciedla regionalny i międzynarodowy
charakter firmy.
„Obecność w samym sercu Bazylei zapewnia nam bezpośredni
dostęp do lokalnych talentów z branży oraz pomaga przyciągać
ekspertów z całego świata. Nieustannie rozwijamy swoje metody
prowadzenia i zarządzania działalnością, a biuro w Bazylei jest w
samym centrum wszystkich naszych działań na tym polu. Jesteśmy niezwykle dumni z nagrody i serdecznie dziękujemy firmom
S-GE i BaselArea.swiss, które zgłosiły naszą nominację” – mówi
Robert Ferris.
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„Axalta planuje zwiększyć swoją obecność w Bazylei – kontynuuje.
„Chcemy codziennie dostarczać klientom wyjątkowe i innowacyjne produkty najwyższej jakości. Zmiana lokalizacji miała na celu
usprawnienie współpracy wszystkich działów by móc jeszcze bardziej skoncentrować się na naszych klientach”.
Więcej informacji na temat firmy Axalta oraz informacje dla prasy
można znaleźć na stronie www.axalta.pl.
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Nowości wydawnicze na rynku lakierniczym
Książka zatytułowana „Wybrane problemy projektowania i eksploatacji kabin
lakierniczych” autorstwa Piotra Nikończuka, stanowi monografię naukową,
podsumowującą działalność badawczą
rozwojową autora w tej tematyce. Zakres pracy dotyczy kabin lakierniczych
dla branży naprawczej. Koncentruje
się przede wszystkim na parametrach
powietrza wymienianego w przestrzeni roboczej. Autor rozpatruje zarówno poprawę jakości, jak i
minimalizację energetycznego kosztu sterowania temperaturą
powietrza. Motywacją do podjęcia badań w tym zakresie było
jego doświadczenie zawodowe, ogólnie obowiązujące wymogi
dotyczące poprawy efektywności energetycznej urządzeń oraz
istniejące na rynku zastosowania rekuperatorów krzyżowych w
kabinach lakierniczych.
W pracy przedstawiono opracowane propozycje sterowania temperaturą powietrza. Dla palników jednostopniowych zaprezentowano regulację PWM ze zmiennym czasem wyzwalania impulsów,
natomiast dla źródeł ciepła z możliwością modulacji mocy cieplnej
przedstawiono sterowanie z użyciem regulatora odpornego. Dla

Ekologiczny lakier
akrylowy
o najwyższym
połysku
Możliwość odtworzenia nawet najbardziej wymyślnego koloru
w lakierach akrylowych przy spełnieniu surowych norm emisji
lotnych związków organicznych stał się możliwy dzięki nowemu
produktowi LV Cryl marki Profix.
System doboru koloru LV CRYL
marki Profix jest przeznaczony
do renowacji pojazdów użytkowych, ciężarówek, autobusów
oraz pojazdów specjalnych.
Dzięki zastosowaniu nowej generacji żywic uzyskaliśmy dużą
siłę krycia i idealną głębie kolorów. W skład systemu wchodzi wiele dodatków zwiększających
zakres stosowania lakierów (np. żywica spowalniająca do regulacji
czasu schnięcia przy lakierowaniu dużych powierzchni). System
zawiera minimalną ilość tonerów zachowując przy tym bardzo
szeroką gamę kolorystyczną. Pamiętamy przy tym o potrzebie
skracania czasu pracy, dlatego w połączeniu z podkładem CP 385
WET ON WET redukujemy czas lakierowania zachowując najwyższej
jakości powłokę o niesamowicie wysokim połysku.
Więcej informacji na stronie producenta www.multichem.pl
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obu metod przeprowadzono badania symulacyjne z użyciem własnych modeli numerycznych, uwzględniających konstrukcję oraz
tryb pracy kabiny lakierniczej.
W monografii dokonano przeglądu stosowanych w kabinach lakierniczych rozwiązań służących odzyskiwaniu ciepła odpadowego. Przeanalizowano pomijany do tej pory wpływ osadów lakierniczych na zmianę efektywności odzyskiwania ciepła na przykładzie
rekuperatora krzyżowego. Obliczenia oparto na prezentowanych
wynikach prowadzonych własnych badań tempa wzrostu osadów
oraz ich przewodności cieplnej.
Zaprezentowano dwa własne rozwiązania odzyskiwania ciepła. W
pierwszym rozwiązaniu zastosowano rekuperator przeciwprądowy o modułowej konstrukcji, z możliwością wymiany powietrza z
odzyskiwaniem ciepła lub bez jego odzyskiwania. W drugim rozwiązaniu przedstawiono koncepcję skojarzonej energetycznie kabiny lakierniczej z budynkiem lakierni, wyposażonej w powietrzną
pompę ciepła. Przewidziano możliwości: ogrzewania, schładzania
i osuszania powietrza, akumulacji ciepła, pozyskiwania ciepła z
innych źródeł oraz przekazywania jego nadmiarów do innego wykorzystania. Dla opracowanych rozwiązań przeprowadzono analizy
efektywności oparte na obliczeniach i symulacjach.

Akademia Dynacoat
– jesteśmy graczem
zespołowym
W styczniu 2018 razem z partnerami marki Dynacoat rozpoczęliśmy wyjątkowy projekt – Akademia Dynacoat. Akademia
Dynacoat to projekt przeznaczony dla doradców technicznych
dystrybutorów Dynacoat w Polsce. Stworzony z myślą o doskonaleniu umiejętności, ale jednocześnie dla wypracowania wspólnych,
jednolitych procesów.
Program składał się z czterech 3-dniowych spotkań, w skład których wchodziły zagadnienia techniczne, IT i marketing. Akademia
zakończyła się egzaminem oraz galą wręczenia dyplomów. W
programie brało udział dziewięciu doradców technicznych dystrybutorów z całej Polski.
Rozwój marki Dynacoat na rynku polskim w ostatnich latach sprawił, że taki program był oczywistym krokiem w kierunku naszych
partnerów. Wiemy, jak ważna jest współpraca i gra zespołowa.
Dzięki temu programowi udało nam się nie tylko ujednolicić wiedzę naszych partnerów, ale przede wszystkim sprawić, że mimo
iż pracują oni w róznych firmach, stworzyli jeden zgrany zespół,
który wymienia się doświadczeniami.
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Kiedy przed laty przygotowywaliśmy tekst o autodetailingu, sporo czasu zajął reaserch informacji i znalezienie
osób, które się profesjonalnie takimi usługami zajmowały. Teraz, po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła autodetailing, komputer pokazał 12 milionów odniesień w niespełna pół sekundy. Bardzo wiele rekordów to reklamy
firm świadczących takie usługi. To najlepszy wskaźnik, jak urosła branża w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Fabryki samochodowego piękna
Jak podkreśla ekspert lakiernictwa i autodetailingu Andrzej Mućko, twórca linii preparatów służących konserwacji i regeneracji lakierów i plastików samochodowych
marki Brayt, autodetailing narodził się
w Stanach Zjednoczonych. Tam dealerzy
samochodów oferowali nowe auta, przyjmując w rozliczeniu dotychczas używane,
które również wystawiali do sprzedaży. Ale
by używane auta dały się sprzedać, musiały dobrze wyglądać. Z czasem techniki
przywracania urody udoskonalono tak, że
nie tylko lakier czy bogactwo elementów
chromowanych na zewnątrz samochodów,
ale też wnętrza były doprowadzane do stanu świetności. Oczywiście bardzo aktywnie
działali producenci chemii samochodowej,
którzy dostarczali rozwijającej się branży
coraz bardziej skuteczne preparaty i narzędzia. Skoro zaś zajmowano się szczegółami,
które stanowiły o wyglądzie samochodu, to
proces ten nazywano auto detailing (auto
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– samochód, detail – szczegół). Z taką
nazwą, ten rodzaj usług przywędrował
do Europy. Autodetailing to sztuka i tylko
dobrze wyszkoleni „szczególarze” odniosą

w tej dziedzinie sukces. Proste jest przygotowanie samochodu nowego, ale zrobienie
ze starego zniszczonego auta wersji salonowej jest już nie lada wyzwaniem.
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W Polsce upiększaniem używanych samochodów od wielu lat zajmują się osoby
sprowadzające auta. Handlarze dawno
odkryli, że „kupuje się oczami”. Trzeba zatem odpowiednio przygotować samochód
do sprzedaży. Starali się więc zamaskować
najróżniejsze niedostatki wizualnych lub
skutki nie do końca właściwie wykonanej
naprawy blacharsko-lakierniczej. A ponieważ liczba sprowadzanych zza granicy
pojazdów, sięga w ostatnim ćwierćwieczu
od 500 tysięcy do miliona rocznie, to rynek
dla producentów materiałów, chemii czy
narzędzi służących regeneracji wnętrz i
powłok zewnętrznych, rósł wraz z liczbą
sprowadzanych i przygotowywanych do
sprzedaży samochodów.
Jedni robili to lepiej, inni gorzej, jednak
trudno tu było jeszcze mówić o autodetailingu. Istotą tej usługi było bowiem jedynie
maskowanie defektów, a nie usuwanie;
czyszczenie, regeneracja i naprawa drobnych uszkodzeń powłok lakierniczych, czy
też nadanie pożądanego połysku, zabezpieczanie i to zarówno na zewnątrz, jak i
wewnątrz samochodu. Od kilku lat to się
zmienia i obecnie wielu przedsiębiorców
handlujących używanymi samochodami,
przeprowadza rzetelny autodetailing lub
zleca tę usługę specjalistom.
Andrzej Mućko jako przykład przywołuje
przedsiębiorcę, który zajmuje się importem
samochodów ze Skandynawii. Po latach
pobytu wrócił do Polski i korzystając ze
znajomości tamtejszego rynku samochodów używanych, zaczął sprowadzać
szwedzkie marki. Samochody (wyłącznie
nie wymagające napraw blacharsko-lakier-

niczych) przechodzą serwis techniczny, a
następnie dokładny autodetailing. Wszelkie
eksploatacyjne defekty powłok zewnętrznych są usuwane. Podobnie regenerowane
i odświeżane są skórzane czy plastikowe
elementy wnętrza. Na koniec wszystko
jest konserwowane i zabezpieczane. Prace
takie trwają zazwyczaj kilka dni, ale efekty
są imponujące. Auta są w pełni sprawne i
wyglądają jak nowe. W obrocie używanymi
i drogimi samochodami segmentu premium, takie przygotowanie samochodów
do sprzedaży to już jest standard w większości firm.
Od niedawna, w podwarszawskim Piasecznie, Kuba Pilarski prowadzi Klinikę Czystości. Przyznaje, że u niego nie zawsze dwa
i dwa daje cztery. Niekiedy zdarza się, że
cena zapłacona przez klienta nie odpowiada
włożonej pracy. Ale dla pasjonata motoryzacji i miłośnika pięknych samochodów
nagrodą jest satysfakcja własna i uznanie
klienta. Wciąż zdobywa doświadczenie i buduje wizerunek swojej firmy. Jego klientami
są w większości posiadacze samochodów
kilku-, kilkunastoletnich, którzy traktują
swoje auta nie tylko jako środek transportu. Są entuzjastami posiadanych marek czy
modeli. Mają określone oczekiwania, zazwyczaj wiedzą co można osiągnąć i potrafią
docenić staranną, dokładna pracę. Takich
klientów jest coraz więcej. Czy to znaczy,
że pojawiła się moda na idealny wygląd
nienowego samochodu popularnej marki?
Kuba Pilarski uważa, że to nie tylko moda.
Jeśli właściciel lubi swoje auto, kupił je nie
tylko dla walorów technicznych, ale i designu, to chce tę urodę podziwiać codziennie. Co z tego, że samochód nie jest drogi,

skoro pięknie wygląda? Zadbany samochód,
przez długi czas nie tylko dobrze wygląda,
ale kiedy przyjdzie się z nim rozstać, łatwiej
się sprzeda, osiągnie wyższą cenę.
Standardem jest też autodetailing nowych samochodów u dealerów wszystkich
marek. Zanim zamówione auta trafią do
klientów, muszą nie tylko przejść przegląd
techniczny, ale też trzeba usunąć wszystkie
zabezpieczenia, wyczyścić lakier i odświeżyć oraz przewietrzyć wnętrze. U jednego
z warszawskich dealerów Mercedesa autodetailingiem zajmują się specjaliści firmy
zewnętrznej. Usuwają folie zabezpieczające
w czasie transportu, dokładnie myją i usuwają wszelkie plamy czy ryski na lakierze i
na koniec doprowadzają karoserię do idealnego połysku warstwą wosku. Podobne
czynności wykonywane są we wnętrzu.
Klienci tej marki zazwyczaj dbają o wygląd
samochodu - wszak jest ważnym elementem ich wizerunku. Kuba Pilarski niedawno
pracował nad dwoma identycznymi Mercedesami S500 świeżo odebranymi z salonu.
Klienci życzyli sobie przede wszystkim położenia wyrafinowanego zabezpieczenia lakieru. Miało zwracać uwagę, być trwałe i w
nazwie mieć magiczne określenie „nano”,
„ceramic” lub podobne.
O ile przedsiębiorca z Piaseczna prowadzi
usługi autodetailingu od niedawna i- co
sam podkreśla- , wiele musi się jeszcze
nauczyć, to w Łodzi działa jedna z najstarszych firm tej branży w Polsce. Założony
ponad dekadę temu polski oddział szwedzkiej firmy SNB,obecnie ma wielką renomę
i rzeszę usatysfakcjonowanych klientów.
Podstawą sukcesu było doświadczenie i
wiedza, odpowiednie materiały i starannie
wykonywane zlecenia. Z uznaniem wyraża
się o SNB Andrzej Mućko, a jemu naprawdę
niełatwo jest zaimponować. Zaczynali kiedy
w Polsce o autodetailingu mało kto słyszał.
Obecnie działają nie tylko w Łodzi, ale również w Gdańsku i na Mazurach. Po 11 latach
działania są liderem całej, dynamicznie rosnącej branży. Mają swój wkład w rozwój
autodetailingu w Polsce. dzięki aktywności
w imprezach, wystawach, szkoleniach.
Ktokolwiek określa autodetailing jako fabrykowanie lansu i glansu, głęboko się myli
i obraża ludzi poważnie wykonujących te
usługi. To szybko rozwijająca się sfera, która wymaga staranności, rozległej wiedzy,
sporego doświadczenia, umiejętności, wykorzystania narzędzi i doboru materiałów.
Mirosław Rutkowski
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Axalta (NYSE: AXTA) opublikowała 66.doroczny globalny raport na temat popularności kolorów samochodów
(Global Automotive 2018 Color Popularity Report). Raport wyraźnie wskazuje, że w 2018 r. dominowała biel
z wynikiem 38%. Drugie miejsce, z ogromną stratą, zajmuje czerń (18%), natomiast trzecie miejsce zajmują
wspólnie szary i srebrny przy udziale 12-procentowym.

Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów na rok 2018
firmy Axalta kolejny raz wskazuje na dominację bieli (38%)
W niektórych obszarach czerń i szary odnotowały znaczący wzrost popularności.
Czarny zyskał w Chinach (5%), Azji (3%),
Korei Południowej i Afryce (oba po 2%).
Szary – w Afryce (3%) i Europie (2%).
„Coraz częściej pojawiają się cieplejsze barwy oraz kolory połączone z czernią, które
starają się zagrozić dominującej pozycji
białego” – mówi Nancy Lockhart, Axalta’s
Global Colour Marketing Manager. „Choć
wciąż dominują barwy neutralne, wśród
konsumentów powracają do łask kolory
nieco bardziej śmiałe. Poza gamą neutralną
najpopularniejszy jest niebieski, który odpowiada za 7% rynku. Wzrasta też popularność pomarańczowego i brązowego”.
Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych regionów zawarte w raporcie
dotyczącym popularności kolorów:
• Azja: Pomimo spadku o 1%, żółty/złoty
to wciąż najpopularniejszy kolor w Indiach i Chinach. Niebieski powraca do
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Japonii jako odcień ekologiczny. W Korei
czerń zyskała 2% na popularności.
Europa: W Europie wzrost odnotowuje
szary (2%).
Ameryka Północna: Brązowy/beżowy
wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 2% – to największy wzrost tego
koloru we wszystkich regionach.
Rosja: Największy rynek dla aut
brązowych/beżowych (9%). Zaraz za
Rosją plasują się Chiny (7%).
Ameryka Południowa: Czerwień zyskała
1% i teraz ma aż 8% udziału w rynku
– popularniejsza jest już tylko w Ameryce Północnej (9%).
RPA: Pomarańczowy zyskał w porównaniu do 2017 r., a 3,6% samochodów
zostało sklasyfikowane jako kolory
„inne”.

Po raz pierwszy wydany w 1953 r., raport
firmy Axalta to najdłużej publikowane i
najbardziej kompleksowe źródło wiedzy o
trendach kolorystycznych rynku motoryza-

cyjnego. Informacje do raportu gromadzone i opracowywane przez ekspertów Axalta
z dziedziny kolorystyki z całego świata,
mają na celu zapewnienie producentom
samochodów interesującej i istotnej wiedzy w zakresie preferencji kolorystycznych
ich konsumentów. Znajomość obecnych
trendów pozwala przewidywać preferencje
klientów w nadchodzących latach.
Annie You, Axalta OEM Colour Designer,
Chiny, potwierdza, że klienci Axalta doceniają doroczny raport oraz nieoczywiste
trendy, które często ujawnia. „W Chinach w
2017 r. biel osiągnęła szczyt i odpowiadała
za 62% rynku” – mówi. „W tym roku ma
58% udziału, nadal więcej niż w jakimkolwiek innym regionie”.
Elke Dirks, Axalta OEM Colour Designer na
Europę, Bliski Wschód i Afrykę, podkreśla
regionalną skłonność do szarości. „Po raz
pierwszy w historii naszego raportu szary
jest drugim kolorem w regionie, co umacnia jego pozycję w neutralnej gamie barw”
– mówi.
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Na stronie można znaleźć ciekawostki prezentowane przez legendarnego kierowcę Jeffa Gordona,
wyniki wyścigów z całego świata oraz relacje zespołów sponsorowanych przez Axalta

Nowa strona axaltaracing.com
z nowościami ze świata wyścigów
Axalta (NYSE: AXTA) ogłosiła uruchomienie nowej strony Axalta Racing, która dla
każdego fana wyścigów stanowi źródło
najnowszych informacji i doniesień dotyczących globalnych partnerów firmy ze
świata wyścigów.
Wśród partnerów firmy są takie zespoły jak:
Mercedes-AMG Petronas Motorsport (broniący tytułu Mistrza Świata F1 w klasyfikacji
konstruktorów), Hendrick Motorsports (12krotny zwycięzca pucharu NASCAR w klasyfikacji właścicieli), Movistar Yamaha MotoGP
(7-krotny zdobywca tytułu Mistrza Świata
w wyścigach motocyklowych), Ford Chip
Ganassi Racing (8-krotny zwycięzca wyścigu Rolex 24 At Daytona) i wiele innych.
„Jesteśmy niezwykle podekscytowani uruchomieniem strony axaltaracing.com, która
oferuje klientom, pracownikom, partnerom
i fanom wyścigów z całego świata kompleksowy wybór informacji od partnerów
Axalty z branży wyścigowej” – mówi Joseph
McDougall, Executive Vice President and
President Global Refinish and EMEA. „To
naprawdę wyjątkowa strona, która oferuje
fanom z całego świata wiadomości z kilkunastu serii wyścigowych. Co więcej, możemy zajrzeć za kulisy wyścigów”.
„Prawie 30-letnie zaangażowanie firmy
Axalta w sporty motorowe to przede
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wszystkim praca nad połączeniem osiągów
ze stylem i charakterem danej dyscypliny”
– kontynuuje McDougall. „I dokładnie to
chcemy na tej stronie prezentować. Lakiery
Axalta zdobią pojazdy mistrzów, a strona
axaltaracing.com odzwierciedla nasze zaangażowanie we współpracę z partnerami,
zespołami i kierowcami ze wszystkich serii,
w których jesteśmy obecni”.
Axalta jest obecna na torach wyścigowych
od początku lat 90tych. W 1992 r. firma
nawiązała współpracę z zespołem Hendrick Motorsports oraz Jeffem Gordonem.
Współpraca ta trwa do dziś, a w międzyczasie firma zaangażowała się w serie wyścigowe z całego świata, takie jak: F1, MotoGP,
IMSA, WEC, Snocross i NHRA Pro Stock, jak
również konkurencje w Meksyku, Brazylii,
Kolumbii i Argentynie.
Na nowej stronie poświęconej sportom
motorowym będą regularnie pojawiać się
wywiady prowadzone przez Jeffa Gordona,
legendarnego kierowcę i czterokrotnego
zwycięzcę pucharu NASCAR, który zabierze
fanów w podróż dookoła świata przedstawiając najpopularniejszych kierowców,
szefów zespołów oraz znane osobowości
ze świata wyścigów. Na stronie axaltaracing.com będziemy także prezentować
nowe projekty graficzne pojazdów wyścigowych oraz historie stojące za wyglądem

tych najbardziej kultowych. Będzie też
miejsce na nowości dotyczące technologii Axalta, informacje zza kulis ze świata
sportów samochodowych i motocyklowych
oraz cotygodniowe podsumowania wyścigów z całego świata.
„W świecie wyścigów trzeba się ciągle
doskonalić” – powiedział McDougall. „Po
przekroczeniu linii mety Twoja konkurencja
już zna wszystkie twoje sztuczki. Dlatego
przed kolejnym weekendem musisz ponownie wprowadzić nowe udoskonalenia. To
nieustanne poprawianie osiągów idealnie
pasuje do koncepcji i wartości firmy Axalta.
Możliwość poznawania nowych technologii
oraz dzielenie z naszymi partnerami pasji
do wygrywania przynosi firmie ogromne
korzyści”.
„Będziemy regularnie aktualizować stronę
i mamy nadzieję, że użytkownicy będą do
niej wracać, żeby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami” – kończy McDougall.
„Bardzo cieszymy się, że nasi klienci i fani
będą mieli kontakt z firmą Axalta w niespotykany dotąd sposób oraz że będą mogli
jeszcze bliżej śledzić nasze osiągi”.
Obejrzyj film Axalta Racing z okazji uruchomienia portalu oraz odwiedź stronę axaltaracing.com, aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami ze świata wyścigów.
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Ten przyciągający wzrok kolor to mieszanka ciepła, luksusu i szorstkości, którą doceniają projektanci
i warsztaty tuningowe

Złoto-brązowy odcień Sahara samochowym
kolorem roku 2019 Axalta
Po raz pierwszy w pięcioletniej historii samochodowego koloru
roku Axalta (NYSE: AXTA) wybrała lakier przeznaczony do tuningu
samochodów w fabrykach i warsztatach. Sahara, czyli mieszanka
złota i brązu, emanuje ciepłem, luksusem i siłą niezależnie od
rozmiaru samochodu, choć szczególnie pasuje do coraz popularniejszych półciężarówek i SUV-ów. Doskonale też sprawdza się w
nadwoziach dwukolorowych z czarnym dachem.
„Dostrzegamy, że specjaliści coraz częściej decydują się na projekty dwukolorowe, z akcentowanymi dachami i listwami” – mówi
Nancy Lockhart, Axalta Global Colour Marketing Manager. „Jeśli
chodzi o tuning optyczny aut, Sahara to idealny punkt wyjścia do
dalszych prac”.
Sahara należy do linii ChromaDyne™, opracowanej dla producentów samochodów z całego świata. Inspirację dla tego koloru
stanowił częściowo globalny wzrost popularności cieplejszych
odcieni, o którym Axalta wspominała w Globalnym raporcie popularności kolorów. Żółte/złote samochody są najpopularniejsze w
Indiach i Chinach, podczas gdy udział aut brązowych/beżowych
rośnie najbardziej w Ameryce Północnej.
Sahara to piąty kolor roku firmy Axalta. Poprzednie to czerwień
Radiant Red (2015), niebieski Brilliant Blue (2016), szary Gallant
Gray (2017) i biały StarLite (2018). Perłowa biel StarLite to pierwszy kolor omawiany w kontekście pojazdów autonomicznych.
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Obecnie opracowywane kolory są testowane pod kątem wykrywalności przez czujniki aut autonomicznych, a odcień Sahara powstał
właśnie z myślą o widoczności.
Ann de Clerck, Axalta Refinish Colour Service Manager na Europę,
Bliski Wschód i Afrykę, uważa, że kolor roku to kolejny przykład
przenoszenia przez firmę Axalta technologii dostępnych dla producentów na rynek renowacyjny. „Co roku dzwonią do nas najlepsi
specjaliści od tuningu i szukają koloru, który wyróżni ich dzieła”
– mówi. „Kolor Sahara jest już gotowy i dostępny w palecie naszych wiodących marek renowacyjnych, w tym Cromax®, Spies
Hecker i Standox”.
„Sahara to kolor ekscytujący i inspirujący, łączący w sobie ponadczasowy styl i luksusowe, niestandardowe wykończenie, które jest
zarazem wyraziste i modne”.
Całoroczna promocja koloru Sahara rozpoczęła się podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Detroit. Premiera
wideo odbyła się podczas ceremonii wręczania nagród EyesOn
Design 15 stycznia 2019 r. a podczas sponsorowanej przez Axalta
imprezy charytatywnej Charity Preview 18 stycznia 2019 r. miała
miejsce prezentacja koloru.
Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć
na stronie www.axalta.pl.
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Axatla wzmacnia swoją pozycję poszerzając gamę farb
dla przemysłu o nowe lakiery przyjazne środowisku
Wśród nich, między innymi, produkty bez LZO (Lotnych Związków Organicznych)
lub o bardzo niskiej zawartości LZO
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i
proszkowych, uzupełnia asortyment przemysłowych lakierów ciekłych o nowe, zrównoważone produkty, w tym nie zawierające LZO
oraz o niskiej zawartości LZO. Nowe produkty to Corroless® VOC
Primer – wysokowydajny, wodorozcieńczalny, podkład dwuskładnikowy; PercoHyd® 433 – wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy
strukturalny lakier nawierzchniowy; i PercoTop® CS306 – niezawierający chromianu, dwuskładnikowy kwasoutwardzalny grunt
reagujący.
Do zastosowań w przemyśle rolniczym, budowlanym, automotive
oraz dla wielu innych zastosowań. Lakiery ciekłe Axalta zostały zaprojektowane tak aby spełnić najwyższe wymagania oraz specyfikacje klientów, organizacji branżowych oraz instytucji rządowych.
„Nieustannie pracujemy nad uzyskaniem idealnej równowagi
pomiędzy trwałością powłoki a jej pozostałymi właściwościami.
Dzięki nowym produktom nasi klienci będą mieli do dyspozycji
przyjazne środowisku lakiery, które będą jednocześnie doskonale
spełniać swoje zadanie” – wyjaśnia Dr Koen Linsen, Product Manager odpowiedzialny za lakiery przemysłowe na terenie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
Corroless VOC Primer – wysokowydajny, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy podkład epoksydowy
Ten wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy podkład epoksydowy nie
zawiera LZO i oferuje wysoki poziom ochrony przed korozją. Po
ponad 1000 godzinnym teście działania mgły solnej wyniki były
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imponujące. Podkład można kryć wodorozcieńczalnym lakierem
nawierzchniowym Axalta po 30 minutach schnięcia w temperaturze pokojowej, co pozwala obniżyć zużycie energii oraz zwiększyć
wydajność. Dzięki znakomitym właściwościom wypełniającym
doskonale sprawdza się na piaskowanej stali. Podkład jest bardzo
łatwy w użyciu oraz wyróżnia się wysoką odpornością na zacieki.
Lakierowane elementy można złożyć po 24 godzinach schnięcia.
Do czyszczenia pistoletów natryskowych wystarczy woda.
PercoHyd 433 – dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, strukturalny
lakier nawierzchniowy
Ten wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy, strukturalny lakier nawierzchniowy pozwala uzyskać równą i jednolitą powłokę. Można
go stosować na wszystkich podkładach i wypełniaczach PercoTop i
PercoHyd. Charakteryzuje się bardzo niską zawartością LZO (<240
g/l). Lakierowane elementy można przekładać po 3 godzinach i
złożyć po 16 godzinach schnięcia. Dla ułatwienia lakier PercoHyd
433 jest dostępny we wszystkich kolorach palety RAL.
PercoTop CS306 – niezawierający chromianu, dwuskładnikowy
kwasoutwardzalny grunt reagujący
Stworzony z myślą o stosowaniu na różnych podłożach metalicznych, w tym stali nierdzewnej i piaskowanym aluminium. Ten
wolny od chromianu kwasoutwardzalny grunt reaktywny zapewnia
znakomitą ochronę przed korozją. Można go kryć dowolnym wypełniaczem PercoTop.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.axalta.com/industrial-emea.
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- Nowe globalne centrum badań i rozwoju nad lakierami i kolorami w Navy Yard (Filadelfia) ma powierzchnie 16 000 m2
- Ponad 200 inżynierów pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu lakierów i kolorów

Axalta otwiera największe na świecie
centrum innowacji
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych, świętowała otwarcie największego na świecie globalnego centrum innowacji. Ceremonia miała miejsce 7 listopada
i uświetniło ją uroczyste przecięcie wstęgi. W globalnym centrum
innowacji o powierzchni 16 000 m2 znajdują się najnowocześniejsze laboratoria specjalistyczne oraz biura. Jego położenie w
historycznej dzielnicy Navy Yard znacznie ułatwi współpracę pomiędzy pracownikami firmy Axalta, partnerami biznesowymi oraz
klientami z całego regionu Filadelfii oraz spoza niej.
„Globalne centrum innowacji Axalta będzie centralnym miejscem
naszych badań, rozwoju produktów oraz technologii, miejscem,
w którym będziemy opracowywać i tworzyć najbardziej innowacyjne lakiery na świecie. Od technologii w dziedzinie kolorów,
chemii nowych materiałów i polimerów po znajomość procesu
aplikacji – wiedza i talent na światowym poziomie będą siłą
napędową tego miejsca. To właśnie tu będą powstawać nowe
produkty i rozwiązania przyczyniające się do rozwoju działalności
naszych klientów” – mówi Robert Bryant, Interim Chief Executive
Officer w firmie Axalta.
Dzielnica Navy Yard to atrakcyjne miejsce pracy dla nowych pracowników. Centrum zbudowano z myślą o naukowcach, którzy
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będą pracować w otoczeniu zazwyczaj kojarzonym z ośrodkami
akademickimi. Na terenie obiektu jest wiele miejsc sprzyjających
pracy zespołowej i kreatywności – zarówno wewnątrz budynków,
jak i na świeżym powietrzu.
„Zespół naukowców i inżynierów zatrudnionych w globalnym
centrum innowacji firmy Axalta będzie pracować nad lakierami
następnej generacji. Pracownicy bedą śledzić zmieniające się
potrzeby rynku w zakresie aplikacji produktów. Ze względu na
przepisy i oczekiwania klientów rośnie zapotrzebowanie na lakiery jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie. Wynika to
również z faktu, że w pojazdach coraz częściej stosuje się lekkie
materiały z tworzywa i kompozytów, aby ograniczyć zużycie
paliwa. Dlatego właśnie tworzenie produktów, które zaspokajają
te i inne potrzeby, będzie misją nie tylko globalnego centrum innowacji, lecz także wszystkich oddziałów badań i rozwoju firmy
Axalta” – powiedział Barry Snyder, Chief Technology Officer w
firmie Axalta.
W otwarciu wzięło udział ponad 100 klientów Axalta, którzy jako
pierwsi mieli możliwość zobaczyć nowy obiekt. Więcej informacji
na temat globalnego centrum innowacji firmy Axalta można znaleźć na stronie www.axalta.pl.
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Należąca do firmy AkzoNobel marka Lesonal, w portfolio której znajdują się lakiery do renowacji pojazdów
wszystkich marek, obchodzi 160 urodziny. Jej początki sięgają lat 50-tych XIX wieku. Od tego czasu Lesonal stał
się jedną z największych i najbardziej innowacyjnych marek lakierniczych w Europie.

160 lat historii marki Lesonal
Początki marki Lesonal sięgają 1858 roku, kiedy to niemiecki
farmaceuta sprzedał swoją aptekę i zdecydował się rozpocząć
produkcję farb. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
Lesonal został przejęty przez globalną firmę AkzoNobel. Współpraca ta pozwoliła na jeszcze większe udoskonalenie technologii,
m.in. dzięki wprowadzeniu takich narzędzi kolorystycznych jak:
Automatchic Vision – nowoczesny spektrofotometr pozwalający
szybko i łatwo wykonać pomiar koloru na samochodzie; QuickMix
– innowacyjny program wyszukiwania kolorów, pozwalający w łatwy sposób odnaleźć potrzebną recepturę; Mixit Cloud – oprogramowanie działające w chmurze dostępne na wielu urządzeniach
jednocześnie; Lesonal Variants - stale aktualizowana biblioteka kolorów. To właśnie dzięki nim Lesonal stał się marką znaną z dokład-
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ności odwzorowywania koloru, oferującą warsztatom lakierniczym
łatwy, wydajny i niezawodny proces kolorystyczny.
W 1996 roku Lesonal, będący już częścią firmy AkzoNobel, przedstawił zupełnie nowy, kompaktowy zestaw produktów, z którym to
marka weszła na rynek międzynarodowy w dziesięciu krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później
Lesonal został wprowadzony na rynek azjatycki, a w 2002 roku na
rynek Europy Środkowej i Wschodniej.
W ciągu swojej ponad półtorawiecznej historii, Lesonal
zawsze wyróżniał się innowacyjnymi pomysłami, doprowadzając do kilku technologicznych
przełomów w produkcji farb i
lakierów. Wśród nich wymienić
tu można wprowadzenie do
przemysłu samochodowego takich nowości, jak: lakiery nitrocelulozowe, pierwsze emalie piecowe oraz poliestrowe kity szpachlowe.
Jednak w historii marki Lesonal zapisał się jako pierwszy globalny
system lakierów renowacyjnych według zasady: najwyższa jakość
za rozsądną cenę.
Obecnie produkty Lesonal cieszą się uznaniem profesjonalistów
branży lakierniczej w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika

Ściągalny lakier plastyczny SPRAYPLAST
Zmień design powierzchni przy pomocy „ściągalnego” lakieru
plastycznego Sprayplast. W sposób bardzo indywidualny można
zaprojektować wygląd np. felg, części samochodowych oraz innych przedmiotów. W dziedzinie tuningu samochodów ta metoda
umożliwia szybką zmianę koloru felg oraz wielu elementów karoserii. Jeśli kolor już się nie podoba, wystarczy ściągnąć powłokę,
która została wcześniej naniesiona. SPRAYPLAST nadaje się nie
tylko do designerskiego malowania felg, można nim zabezpieczyć
lub odnowić również inne, gładkie powierzchnie, takie jak szkło,
elementy plastikowe i metalowe, które znajdziemy np. w gospodarstwie domowym. Nadaje się również do malowania dużych
powierzchni np. części samochodowych, warunkiem jest jednak
położenie wystarczająco grubej powłoki lakieru (przynajmniej
5-6 cienkich warstw lakieru, w kilkuminutowych odstępach czasowych). Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i
wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie lakiery SPRAYPLAST, nieważne
na który produkt się Państwo zdecydują, są odporne na tłuszcze,
oleje i kwasy. Wyjątkowość naszego produktu polega na tym, że
można go ponownie malować! Dzięki temu można stworzyć absolutnie indywidualny efekt, na powierzchni pomalowanej lakierem
SPRAYPLAST, która nadal pozostaje „ściągalna”.

ŁATWO I SZYBKO
Zastosowanie jest bardzo proste. Istotne jest to, aby elementy
otaczające malowaną część, były tak zabezpieczone, aby nie dostała się do nich mgła powstająca podczas malowania i nie spowodowała zabrudzeń. Skrót do filmu instruktażowego jest dostępny
na kodzie QR na opakowaniu. Dostępne kolory - czarny połysk i
mat oraz biały, antracyt, zielony, pomarańczowy a nawet bezbarwny- wszystkie w połysku- odzwierciedlają dzisiejsze trendy. Lakier
w sprayu SPRAYPLAST jest oferowany w sprzedaży pojedynczo
oraz w zestawach zawierających 2 sztuki produktu. Ponadto wybrane kolory dostępne są w puszce 750ml (lakier do malowania
pędzlem lub pod pistolet). Spraye te są wyposażone w specjalny
zawór umożliwiający stosowanie lakieru 360 stopni, czyli natrysk
jest możliwy pod każdym kątem, tak aby można było łatwo i równomiernie pomalować również trudnodostępne elementy.
Uwaga:
Puszka 400ml wystarcza do pomalowania 2 felg, zestaw na pomalowanie 4 felg. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w regulowaną
dyszę natryskową. Wskazówka: naniesiona folia nadaje się po
wyschnięciu do malowania – dalej łatwo ją usunąć, tak więc nadal
nadaje się do indywidualnych projektów/działań.

www.lakiernik.com.pl

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI:
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

•

•
•

Wysokiej klasy jakość
Szybkoschnący
Naniesiona powłoka chroni przed odpryskami, zarysowaniami, zabrudzeniami, wilgocią
Odporny na kwasy, tłuszcze, oleje
Bardzo dobre krycie
Doskonała przyczepność do wielu materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne
(PP, PE, PVC), szkło
Nie należy stosować na porowatych powierzchniach, np. drewnie, betonie, kamieniu
Dobry przepływ, gładka powierzchnia
Nadaje się do malowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Może być ponownie pomalowana (a następnie bez problemu
usunięta) lakierami: akrylowymi, nitro kombi, syntetycznymi,
wodnymi, 2K oraz farbą DC Alkyton i farbą do malowania ścian
(dyspersja)
Nie stosować na lakiery jednoskładnikowe, tylko i wyłącznie na
gołą powierzchnię metalu, powłoki 2K oraz oryginalny lakier
samochodowy.
Bardzo dobra odporność na działanie zwykłych środków czyszczących (np. do czyszczenia felg)
W krótkim czasie odporny na środki używane w myjniach samochodowych

Dostępność produktu
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Auto detailing stał się już na tyle popularny, że doczekał się hasła w Wikipedii, które brzmi: „Zoptymalizowany proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdu samochodowego lub jego elementów, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz, w celu podniesienia walorów estetycznych i użytkowych pojazdu, a także przedłużenia jego żywotności”. Nie
jest to jednak wyczerpująca definicja, a na pewno nie opisuje usługi wycenianej często na kilka tysięcy złotych.

Tajemnica tkwi w detalach
Jeden z moich klientów powiedział, że jest to usługa dla osób o
podwyższonym zmyśle estetyki i zgadzam się z nim w zupełności.
Detailing jest dla osób, które dostrzegają piękno detali i kochają
motoryzację. Nie możemy nikogo na siłę przekonywać do auto
detailingu, to musi wynikać z naszych wewnętrznych potrzeb
dbania o samochód. Detailing to również przedłużenie żywotności i pielęgnacja poszczególnych materiałów które, coraz częściej
są gorszej jakości.
Filary detailingu
Żeby łatwiej zrozumieć ideę detailingu, rozdzieliłem go na cztery
filary:
1. Czyszczenie,
2. Polerowanie/Renowacja,
3. Zabezpieczenie,
4. Pielęgnacja.
Czyszczenie – to wbrew ogólnym opiniom i zdjęciom widniejącym
na stronach, brudna i ciężka praca. Szczególnie jeżeli zabieramy
się za starsze auto i jego kompleksową odnowę.
Mycie - od tego zaczynamy. Jedyną granicą może być czas i budżet klienta. Rozpoczynamy od oczyszczenia lakieru, wszystkich
szczelin, powierzchni między znaczkami, a zagłębiając się dalej
demontujemy koła, nadkola, domywamy podwozie oraz silnik. Tak
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samo możemy podejść do wnętrza samochodu. Częstą praktyką
jest demontaż foteli, elementów plastikowych, czy wyjęcie podłogi. Oczywiście zakres tych prac zawsze dobieramy do aktualnego stanu poszczególnych elementów pojazdu. Co tak naprawdę
myjemy? Przecież mycie samochodu polega na spłukaniu piasku
i umyciu go szamponem. Otóż nie do końca. Na powierzchni lakieru, felg, szyb czy innych zewnętrznych elementów zalega duża
ilość smoły, żywicy z drzew, pyłu z klocków hamulcowych oraz
innych zanieczyszczeń metalicznych, jeżeli parkujemy w bliskiej
odległości linii kolejowej, czy też fabryk. Kamień po twardej wodzie który osadza się w szczególności, jeżeli nie osuszamy lakieru
po myciu. Patrząc na wnętrze mamy głównie przypadki zabrudzeń
związanych z jedzeniem, napojami, piaskiem wbitym w wykładzinę, czy tłuszczem na szybach, a także tworzywach sztucznych.
Jeżeli nie usuniemy tych wszystkich zanieczyszczeń, nie mamy po
co przechodzić do kolejnego etapu, a już na pewno nie powinniśmy zabezpieczać takich powierzchni.
Polerownie to nie detailing
Polerowanie/Renowacja, a szczególnie polerowanie budzi najwięcej emocji wśród osób zainteresowanych detailingiem. Mam wrażenie, że dla większości osób detailing = polerowanie. Jak widać to
tylko jeden z filarów, dla mnie tak samo ważny jak każdy inny, o
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których mowa w tym artykule. Dlaczego tak mocno dostrzegamy
polerowanie? Prawdopodobnie dlatego że już po kilku przejazdach
odpowiednio dobraną maszyną, pastą i padem, widzimy spektakularne efekty na elementach lakierowanych. Celowo użyłem
słowa elementy, ponieważ polerować możemy nie tylko nadwozie,
ale również felgi, szyby, lampy, a także elementy dekoracyjne wewnątrz samochodu pokryte połyskującym lakierem bezbarwnym.
Przyglądając się temu procesowi, nie wygląda to na trudne. Tylko
z pozoru. Zagłębiając się w obrabiane przez nas powierzchnie oraz
dostępne na rynku maszyny, pasty, gąbki czy futra możemy zostać przytłoczeni. Kluczem do sukcesu jest dokładne zrozumienie
procesu. Co tak naprawdę dzieje się podczas polerowania danej
powierzchni i w którym momencie dana pasta działa najlepiej.
Jest to z pewnością temat na kolejny, artykuł. Renowacja to nie
tylko polerowanie, to również drobne zaprawki lakiernicze, lakierowanie skór, czy naprawa wizualna innych powierzchni. Krótko
mówiąc, na tym etapie przemieniamy stare w nowe.
Zabezpieczenie – Kilkanaście spędzonych godzin podczas czyszczenia, drugie tyle podczas polerowania. Teraz czas, żeby zabezpieczyć efekty naszej ciężkiej pracy. W końcu nie chcemy po kilku
tygodniach go stracić i ponownie spędzić wiele godzin na czyszczeniu czy polerowaniu. Dostępność produktów zabezpieczających jest bardzo duża. Dzielimy je ze względu na powierzchnię do
jakiej są przeznaczone, efekt, a także trwałość. Wytłumaczę to na
przykładzie powłok do lakieru. Dobierając powłokę do samochodu klienta zawsze przeprowadzam wywiad. Podstawa to średnie
roczne przebiegi czy auto jest garażowane, czy myjemy sami,
a może na przypadkowych myjniach (co nie jest wskazane) i w
końcu jaki mamy kolor. Dzięki tym informacjom wiem na ile trwałą
powłokę muszę zastosować i jak często musi ona przechodzić serwis. Klient nie musi inwestować w drogie i trwałe produkty, jeżeli
auto porusza się tylko w okresie letnim i dodatkowo robi bardzo
małe przebiegi. Efekt wizualny i działanie samej powłoki mają znaczenie i tutaj często dobieramy ją ze względu na lakier oraz nawyki
klienta związane z regularnym myciem samochodu. Są powłoki,
które bardzo mocno przyciemniają, inne dają efekt szklistości i
uwydatniają ziarno oraz perłę. Jedne mają większą odporność na
chemię, inne mniejsze. Są również powłoki, które mają niewielkie
właściwości samoregeneracji. Temat jest bardzo obszerny, dlatego potrzebne jest tutaj odpowiednie doświadczenie, znajomość
produktów i przede wszystkim rozmowa z klientem.
Pielęgnacja – Z pewnością zdajemy sobie sprawę, że użytkowanie
samochodu wiąże się z regularnymi przeglądami, wymianą oleju,
filtrów czy opon. Tak samo jest z detailingiem. Jeżeli chcesz cieszyć
się efektem jak najdłużej, musisz o niego zadbać. Warto dodać, że
pielęgnacja auta zabezpieczonego jest łatwiejsza. Rozczaruję jednak osoby, które traktują go jako środek transportu, a mycie jako
smutny obowiązek. Nieprawdą jest, że samochód się nie brudzi i

nie rysuje, a mycie sprowadza się jedynie do opłukania na myjni
bezdotykowej. Nie! Aż tak magicznie nie jest, ale z drugiej strony
osoby, które widzą różnicę po usłudze detailingu i czują potrzebę
poruszania się czystym autem, docenią o ile łatwiej dbać teraz o
wizualny aspekt swoich czterech kółek.
Czy stać na to Kowalskiego?
Z pewnością nasuwa się pytanie, ile trwa i ile kosztuje usługa auto
detailingu. Wszystko zależy od zakresu usług oraz stanu poszczególnych powierzchni i oczywiście wielkości pojazdu. Auto nowe,
przy którym oczyszczenie jest znikome, a głównie skupiamy się
na zabezpieczeniu, wymaga 8-15 godzin pracy. Z drugiej strony
nasze rekordowe projekty sięgały nawet 250 roboczo godzin.
Cena jaką płacimy za detailing to oczywiście czas, ale również
materiały, które nie muszą być zawsze bardzo drogie. Z drugiej
jednak strony, jeżeli potrzebujemy naprawdę trwałych zabezpieczeń, ponieważ intensywnie eksploatujemy pojazd, kwota rośnie.
Z pewnością znajdziemy usługi już od 1500zł, te bardziej wymagające i trwałe to koszty rzędu 4-5tys zł. Natomiast przy długofalowych, kompleksowych usługach, cena może sięgnąć nawet
pięciocyfrowych kwot.
Rosnące zainteresowanie detailingiem przekłada się również na
duże zapotrzebowanie na szkolenia. Niejednokrotnie słyszałem
pytanie, ile czasu potrzeba, aby samodzielnie się tego nauczyć.
Podobnie jak w innych zawodach trudno tutaj o jednoznaczną
odpowiedź. Jeśli interesuje nas wzrost efektywności naszej pracy
to widoczne efekty uzyskamy już po jednodniowym szkoleniu
pod okiem fachowców. Pytanie też na jakim etapie postarać się
o szkolenie z detailingu. Uważam, że gdy po samodzielnym początku z detalingiem złapiemy bakcyla – zaczynamy widzieć, że
efekty naszej pracy są widoczne, ale niezadowalające. Kiedy na
mycie samochodu możesz poświęcić cały dzień, ale ciągle jesteś
niezadowolony z efektu – to chyba dobry czas na profesjonalne
szkolenie.
Ofert szkoleniowych na rynku
nie brakuje – ja osobiście prowadzę szkolenia zarówno w
naszej pracowni w Warszawie
jak i Centrum Szkoleniowym
Profix pod Poznaniem. Dla zainteresowanych oferujemy całą
gamę szkoleń modułowych tak
aby każdy samodzielnie mógł
określić i dobrać sobie zakres
potrzebnych szkoleń.
Paweł Nowicki
MX Nowicki
Centrum Szkoleniowe PROFIX

NOWY LAKIER AKRYLOWY

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Wysoki połysk Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

www.lakiernik.com.pl
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W motoryzacyjnym świecie kolorów
Na drogach doskonale widać, jak szeroka
jest gama kolorów samochodów. Ich liczba
stale rośnie wraz z prezentacją nowych
modeli. Tym większy podziw budzi możliwość odwzorowania w warsztacie lakierniczym wybranego koloru, bez względu na
markę czy model samochodu. Jak to możliwe? Pomocne w odwzorowaniu powłoki
są programy recepturowe, gromadzące
receptury pozwalające na przygotowanie
gotowego koloru na podstawie numeru
producenta auta. To jednak nie wszystko.
Łatwo sobie wyobrazić, że kolor zmienia się
z biegiem lat, albo różni się w innym roku
produkcji, czy też pochodząc z konkretnej
fabryki. Na to także znaleziono rozwiązanie
- kolor podstawowy (tzw. matka) oraz warianty różniące się nieznacznie odcieniami
i grubością ziarna. Gdy dołożyć do tego
dokumentację kolorystyczną (wymalowane
wzorniki) z większością kolorów, to z grubsza wiemy skąd lakiernicy mają nasz kolor
samochodu w razie naprawy.
TABLICZKA MI SIĘ URWAŁA…
Firmy produkujące renowacyjne lakiery
samochodowe dostarczają wraz ze swoimi
produktami, dokumentację kolorystyczną.
W skład takiej dokumentacji wchodzić
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może wiele elementów, ale podstawą wciąż
są wymalowane wzorniki – tzw. colorboxy,
czy od niedawna spektrofotometry. Część
wzorników poukładana jest w szafkach
według marki samochodu. Inne rozwiązanie to posegregowanie wzorników według
koloru (na taką dokumentację mówimy
chromatyczna). Pierwszy rodzaj wzornika
posiada wymalowania oznaczone kodem
producenta samochodu (tzw. OEM) oraz
marką samochodu. W bardzo łatwy sposób
możemy więc sprawdzić, czy interesujący
nas kolor pasuje do tego na karoserii – problem może się pojawić tylko w przypadku
gdy nie znamy numeru OEM, czyli gdy w
przypadku starszych samochodów „tabliczka znamionowa odpadła”.
Tego problemu nie mamy, gdy posiadamy
drugi rodzaj dokumentacji – chromatyczną. Nawet bez znajomości numeru koloru
możemy wtedy szybko odszukać odcień
koloru. korzystając z wzorników z danego
zakresu barw.
Zwróćmy uwagę, że najbardziej wartościowe colorboxy, są wymalowane tymi samymi
lakierami, które znajdują się na mieszalniku.
Dzięki zastosowaniu koloru uzyskanego z

danego systemu kolorystycznego, uzyskujemy dokumentacje będącą profesjonalną i
szybką pomocą dla kolorysty.
Skoro wiemy jak ułatwić sobie życie z kolorami na poziomie kolorysty, zastanówmy
się jak taki kolor prawidłowo zaaplikować
na karoserię. Proste czynności, wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta, mogą
nas ustrzec przed błędami lakierniczymi. Na
początek należy przeanalizować czy aplikacja produktu jest zgodna z zaleceniami
producenta, czy powierzchnia lakierowana
zostało odpowiednio przygotowana oraz
parametry sprzętu ustawione według zaleceń. W ostateczności ma to wpływ na efekt
końcowy lakierowania. Teraz skupmy się na
czymś, co staje się rutyną w wielu warsztatach – na aplikacji kolorów trójwarstwowych, ponieważ pojawiają się problemy z
nazewnictwem poszczególnych warstw. W
przypadku tego rodzaju farb, w angielskiej
nomenklaturze używamy słowa „undercoat”, co nieszczęśliwie jest tłumaczone jako
podkład. Dzięki zbieżności nazwy z podkładami stosowanymi jako wypełniacz czy
izolator, narosło wiele uprzedzeń do takich
kolorów. Podkreślmy, że tutaj chodzi o kolor tła, które jest niezbędne do uzyskania
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odpowiedniego koloru. Pierwszą warstwą
lakieru trójwarstwowego jest więc tło,
kolejnymi warstwami jest właściwy kolor,
który wykańczamy lakierem bezbarwnym,
dającym nam efekt soczewki, przez co
kolor jest taki indywidualny.

cieniująca. To ona zapewnia równomierne
rozłożenie warstwy lakierowanej. Niestety
przy perłach czy innych trudnych kolorach,
obszar malowania znacznie wzrasta. Osiągnięcie idealnego efektu, przekłada się na
większe koszty naprawy.

LAKIEROWANIE DO KANTU I W POŁYSKU
Na koniec powinniśmy poruszyć temat
dobrze znany każdemu lakiernikowi, czyli
cieniowania. Przede wszystkim trzeba
pamiętać, że zakres lakierowania w takiej
naprawie powinien być zwiększony, aby
rozprowadzić równomiernie wszystkie
warstwy koloru. Dzięki temu uzyskamy
efekt optycznego wyrównania odcieni barwy nowej warstwy, ze starą powierzchnią.
Tutaj produktem niezbędnym jest żywica

Tak przygotowane podłoże zabezpieczamy
lakierami bezbarwnymi, czasami zmieszanymi z dodatkami kolorystycznymi. Na tym
etapie najważniejsze jest odpowiednie rozlanie lakieru i jego zalecana grubość. Warto
wspomnieć o producentach samochodów,
którzy dla zwielokrotnienia efektu potrafią
nałożyć kilka warstw klaru. Ten etap renowacji może sprawić trochę problemów, ale
po zapoznaniu się ze specyfikacją danego
koloru można go odtworzyć.

Ciekawym tematem jest odtworzenie
struktury wierzchniej lakieru bezbarwnego. Nasi Czytelnicy mogli teraz pomyśleć
o samochodach japońskich, w których tzw.
„morka” jest zauważalna w nowych samochodach. Aby odtworzyć stan pierwotny,
lakiernik musi dopuścić się „błędu” lakierniczego i zmniejszyć ciśnienie na pistolecie,
aby uzyskać tzw. „skórkę pomarańczy”.
Na końcowy efekt kolorystyczny wpływa
kilka czynników pogodowych, takich jak
temperatura i wilgotność, które niemonitorowane mogą zmienić wygląd powłoki.
Andrzej Guzik
Technik lakiernictwa
Multichem Sp. z o.o. producent lakierów
marki Profix

Kalendarz Standox 2019:
wyjątkowe auta, wyjątkowy charakter
Dla wielu właścicieli samochód to coś znacznie więcej niż tylko środek transportu. Często jest on odzwierciedleniem ich charakteru
i stylu życia. To właśnie takie emocje stanowiły punkt wyjścia dla
corocznego kalendarza Standox zatytułowanego Cars & Characters (samochody i charaktery). Fotografowi udało się uchwycić nie
tylko charakter samochodów, lecz także osób na co dzień siedzących za kierownicą.
Holenderskie studio fotograficzne Van der Vaart od 35 lat specjalizuje się w motoryzacji. Mercedes, BMW, Hyundai, Renault, Tesla,
Volvo – trudno o znaną markę, której auta nie stawały przed obiektywami studia. Nowy kalendarz Standox – Cars & Characters (samochody i charaktery) – prezentuje każdy z samochodów w typowej
dla ich właścicieli sytuacji. Dodatkowo, każdego z kierowców łączy
z autem coś wyjątkowego, a pełne emocji kompozycje ilustrują
dumę właścicieli z ich samochodów oraz ogromną pasję. Kalendarz
daje także wgląd w charakter osoby siedzącej za kierownicą.
Ciężka praca, niezłomna siła to motto pasjonata i rolnika z karty
styczniowej. Nic dziwnego, że Mercedes W123 jest powodem jego
dumy i radości. „Beczka” jest zresztą do dziś uznawana za auto
niemal niezniszczalne.
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W lipcu nie ma wątpliwości, że życie jest piękne, czyli la vita e bella, jak mawiają Włosi. Zdjęcie z tego miesiąca doskonale odzwierciedla styl właściciela – włoską elegancję. Na bajkowej nadmorskiej
drodze kierowca może wykorzystać wszystkie możliwości przepięknej Alfy Romeo 4C, która idealnie pasuje do tej scenerii.
Październik poświęcony został amerykańskiemu stylowi życia i
jego dwóm niezwykle ważnym elementom. W tle widzimy typowy
nowojorski ceglany budynek z graffiti. Na głównym planie widnieje
ubrany na czarno właściciel, w czarnych butach motocyklisty i z
tatuażami na ramionach oraz jego Ford Model B z 1932 r. przerobiony na hot roda. Jego życiowe motto: życie to cudowna jazda
należy interpretować zarówno dosłownie, jak i w przenośni.
Od 30 lat Standox zleca znanym fotografom stworzenie ściennego kalendarza. Nie jest on dostępny w sprzedaży, a wysyłany
jedynie do klientów i przyjaciół niemieckiej marki.
Wybrane zdjęcia, np. hot roda, można pobrać w formie tapety ze
strony: www.standox.pl/characters.
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Podkład to podstawa
W branży lakierniczej, podobnie jak w wielu innych, znajomość
technologii i cech różnych produktów daje szansę wyprzedzenia
konkurencji. Dzięki tej wiedzy, najlepiej wspartej doświadczeniem,
usługa może być wykonana szybciej oraz z gwarancją jakości i
trwałości. Dlatego od wielu lat, na łamach „Lakiernika”, przekazujemy specjalistom zajmującym się blacharstwem i lakiernictwem
szereg informacji o produktach, ich charakterystyce i sposobie
używania.
Jednym z najważniejszych produktów dla lakierników jest podkład.
Musi mieć własności izolujące, dobrze przylegać, zapobiegać korozji oraz nie może wchodzić w reakcje z pozostałymi materiałami
lakierniczymi. Wszystkie te wymagania znakomicie spełniają podkłady epoksydowe.
Dzięki temu, że powstają na bazie żywicy epoksydowej, mogą być
rozwiązaniem większości problemów lakierniczych. Silne sieciowanie zapewnia dobrą szczelność powłoki, co pozwala na uzyskanie
niskiej przepuszczalności wilgoci do podłoża. Warstwa podkładu
jest odporna mechanicznie i obojętna chemicznie.
W zależności od rodzaju wypełniacza zawartego w podkładzie
epoksydowym, materiał może być używany metodą „mokro na
mokro” lub jako podkład wypełniający, wymagający suszenia. W tym
pierwszym przypadku dodawany jest bardzo drobny wypełniacz.
Natomiast w odmianie podkładu o charakterystyce wypełniającej,
napełniacz jest gruboziarnisty. Ponadto, odpowiednio dobrane
komponenty ułatwiają uzyskanie gładkich powierzchni, należyte
odpowietrzanie i brak gazowania oraz tworzenie równomiernej
powłoki. Podkład epoksydowy uzupełniony jest o dodatki antykorozyjne, dzięki czemu procesy destrukcji naprawianego fragmentu
karoserii są bardzo ograniczone, praktycznie zatrzymane.
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Na 2-komponentowe podkłady epoksydowe można bezpośrednio
aplikować:
2-komponentowe lakiery nawierzchniowe;
1-komponentowe lakiery bazowe;
2-komponentowe podkłady akrylowe;
2-komponentowe szpachlówki poliestrowe;
2-komponentowe szpachlówki epoksydowe;
Można to robić bez ryzyka zwarzenia czy puchnięcia, po zakończeniu kolejnych procesów naprawczych. Bardzo ważne jest natomiast,
aby kolejne etapy prac renowacji prowadzone były z zachowaniem
zalecanych przez producenta reżimów technologicznych. Oczywiście każdy lakiernik ma swoje upodobania i zanim zacznie stosować
nowy produkt, przeprowadza własne testy, które wykazują jego
przydatność (lub nie) w codziennej pracy.
Firma TROTON posiada w swojej ofercie podkłady epoksydowe w
proporcjach: 1:1, 4:1 oraz 10:1. Każdy z nich charakteryzuje się
bardzo dobrą:
ochroną antykorozyjną,
rozlewnością,
przyczepnością do wielu różnego rodzaju podłoży
oraz odpornością chemiczną.
Reasumując - zastosowanie podkładu epoksydowego pozwala
uniknąć problemów z niepożądanymi reakcjami chemicznymi oraz
tworzy solidną warstwę izolacyjną. Zainwestowanie w dobry produkt pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
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Mercedes-AMG Petronas Motorsport:
lakiernicy w podróży
Gdy F1 przenosi się poza Europę członkowie zespołu MercedesAMG Petronas Motorsport muszą dokładnie zaplanować czas i
harmonogram lakierowania poszczególnych podzespołów bolidów,
które po każdym wyścigu zwykle wracają do lakierni zespołu w
angielskim Brackley. Na dwa wyścigi – Grand Prix USA w Austin
oraz Grand Prix Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
– lakiernia spakowała się i pojechała wraz z zespołem. Spies Hecker
wie, jak to wyglądało od kuchni.
W F1 czas to klucz do wszystkiego – kwalifikacji, podczas których
1/100 sekundy może decydować o pozycji; doboru właściwego
momentu zmiany opon podczas wyścigu czy niezwykle precyzyjnej choreografii wymiany opon podczas pit stopu. Istotny jest
również czas pomiędzy poszczególnymi wyścigami.
Zazwyczaj elementy wracają do lakierni zespołu w angielskim Brackley, gdzie z pomocą produktów Spies Hecker przywraca się im
właściwy wygląd, zanim zostaną wysłane na kolejny tor. Oba nadwozia są lakierowane regularnie. Jednak po przeniesieniu zmagań
poza Europę Andrew Moody, Head of Paint and Graphics w stajni
Mercedes-AMG Petronas Motorsport i jego zespół stanęli przed
zupełnie nowym wyzwaniem.
Oba nadwozia bolidów F1 W09 EQ Power+ miały zaplanowane całkowite przemalowanie przed Grand Prix USA w Austin oraz Grand
Prix Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dlatego też
na te dwa wyścigi wyruszyło czworo lakierników z zespołu.
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Wszystko poza kabiną lakierniczą
Na dwa miesiące przez wyścigami zespół wysyłał swoim lakiernikom wszystkie niezbędne narzędzia do pracy – od rękawiczek,
papieru ściernego, skalpeli i pistoletów lakierniczych, po wszystkie
produkty marki Spies Hecker. „Bierzemy ze sobą wszystko, czego
potrzebujemy” – powiedział Andrew Moody. „Gdybyśmy mogli,
wzięlibyśmy ze sobą nawet kabiny lakiernicze. Każdego dnia musimy uzyskiwać jednakowy, idealny efekt. A fakt, że pracujemy poza
naszą lakiernią, nie powinien mieć i nie ma na to wpływu”. A gdy
niezbędna jest szybkość i precyzja, Andrew wie, że może polegać
na produktach marki Spies Hecker.
24 godziny na dobę
Czwórka lakierników, którzy wyjechali na wyścigi miała bardzo
mało czasu na cokolwiek poza pracą. W Abu Dhabi zespół wylądował w sobotę na tydzień przed wyścigiem. Lakiernicy do
dyspozycji mieli wydzielony fragment warsztatu zaaprobowanego przez zespół Mercedes-Benz. Po dotarciu na miejsce rozpakowali się, sprawdzili wszystkie przesyłki, a następnie rozłożyli
sprzęt. Oba nadwozia dojechały w poniedziałek rano. Lakiernicy
przystąpili do czasochłonnego zdejmowania powłok i ponownego lakierowania bolidów, co często trwa do późnych godzin
nocnych. Podczas całego procesu kierują się szczegółowymi
instrukcjami opisanymi w arkuszach roboczych, na których znajduje się opis pracy, metod i założeń, jak również lista produktów
Spies Hecker, które stosują.
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Lakiernicy korzystają z różnych produktów Spies Hecker, w tym z
kwasoutwardzalnego gruntu reagującego Priomat® Wash Primer
4075. Następnie stosowany jest Permasolid® HS Vario Primer
Surfacer 5340, wypełniacz gruntujący z dużą zawartością części
stałych lub Permasolid® HS Performance Surfacer 5320, szybkoschnący dwuskładnikowy wypełniacz do szlifowania. Na elementy,
które trzeba szybko wysuszyć, aplikowany jest szybkoschnący
lakier bezbarwny Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800, a na
wszystkie pozostałe – lakier bezbarwny Permasolid® HS Optimum
Plus Clear Coat 8650.
Rzucające się w oczy przejścia kolorów i gradienty bolidów na rok
2018 powstają przy użyciu srebrnego lakieru bazowego Permahyd® Hi-TEC 480 o wysokim połysku oraz dodatkowych czterech
odcieni tego koloru stopniowo przechodzących w czerń. Cienkie
linie wzdłuż nadwozia wymagają użycia trzech różnych odcieni zielonego i dwóch niebieskiego. Co więcej, żaden z tych kolorów nie
jest dostępny w sprzedaży.
Gdy warsztat otworzył się dla swoich codziennych klientów, lakiernicy udali się na krótki odpoczynek, po którym wrócili, żeby
dokończyć dzieła. We wtorek rano dwa świeżo polakierowane
bolidy zostały przewiezione na tor, gdzie zespół przygotował je na
nadchodzący wyścig.
Z powodu ograniczeń dotyczących liczby członków zespołu przebywających na torze lakiernicy nie mieli możliwości zrelaksowania
się i obejrzenia wyścigu. „Dla czworga lakierników, którzy pojechali
na te dwa wyścigi, to było kilka dni ciężkiej pracy, po których wrócili od razu do Wielkiej Brytanii i swoich zadań w lakierni. Nasza
praca nigdy się nie kończy. Zawsze jest kolejny wyścig, na który
musimy się przygotować, samochód pokazowy do polakierowania
lub nowe lakierowanie, które testujemy” – wyjaśnia Andrew.
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Out Of The Dark (Z ciemności) to tytuł nowego kalendarza Spies Hecker na rok 2019. Dwanaście niesamowitych obrazów
prezentuje nie tylko pojazdy, lecz także intrygującą grę światła i cienia. Ich autorem jest holenderskie studio fotograficzne
Van der Vaart oraz fotografowie z pięciu krajów. W kalendarzu zobaczymy wyjątkowe efekty prac lakierniczych i restauracyjnych w warsztatach, gdzie zostały wykonane.

Kalendarz Spies Hecker 2019 – światło i cień
Ford Mustang Dragster z 1997 r., lakierowany przez warsztat IDENTICA Max zu
Eltz z niemieckiego miasta Fensterbach,
to nie tylko legenda, lecz także prawdziwy
potwór. Florian Uebel, właściciel, regularnie
bierze udział w wyścigach dragsterów. Jego
przebudowany Mustang na etanol ma moc
2000 KM, dzięki czemu ćwierć mili pokonuje w czasie poniżej 9 sekund. Imponującą
czaszkę na masce wykonano aerografem.
Wyjątkowe niestandardowe lakierowanie
Potrzeba było aż 750 roboczogodzin i 70
kg lakieru bezbarwnego, żeby nadać Audi
S4 naprawdę wyjątkowy charakter. Szwajcarska firma NF-Performance lakierowała
swój samochód trzykrotnie w ciągu ostatniego roku. Lakier można zobaczyć także
wewnątrz pojazdu. Żeby zdobyć uznanie
wśród pasjonatów, auto wyposażono w
pneumatyczne zawieszenie airRIDE, które umożliwia obniżenie nadwozia tak, że
niemal trze o opony. Cała ta praca zaowo-
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cowała: dzięki grafice na nadwoziu Nicolas
Morand, właściciel lakierni, Kezman Slobodan, lakiernik i właściciel auta, oraz Bert
Galster, specjalista od aerografu, zdobyli aż
15 nagród na różnych konkursach i wystawach tuningowych. Eksperci z warsztatu
od dawna korzystają z lakierów bazowych
i bezbarwnych Spies Hecker, które cenią za
niezawodność i spójność efektów.
Różowa pogłębiarka ssąca
Firma RSP z niemieckiej miejscowości
Saalfeld od 25 lat produkuje pogłębiarki
ssące. Maszyny te są wykorzystywane na
placach budowy, gdzie za pośrednictwem
rury o dużej średnicy usuwają gruz i glebę
z okolic rur podatnych na uszkodzenia.
Lakier na tych łagodnych gigantach musi
być wyjątkowo wytrzymały, dlatego też w
RSP korzysta się z systemu lakierniczego
Permafleet Spies Hecker, który powstał
specjalnie na potrzeby pojazdów użytkowych. Maszyny są najpierw składane

nielakierowane. Po akceptacji klienta są
demontowane i lakierowane, czasami na
nietypowe firmowe kolory, jak różowy prezentowany na wrześniowym zdjęciu.
Dołącz do kalendarza na 2020 rok
„Oświetlenie i niesamowita gama pojazdów
sprawiają, że kalendarz Spies Hecker na rok
2019 jest naprawdę wyjątkowy. Wszystkie
zdjęcia podkreślają umiejętności i pasję, z
jaką lakiernicy z całego świata wykorzystują
nasze produkty” – wyjaśnia Joachim Hinz,
Spies Hecker Brand Manager na Europę,
Bliski Wschód i Afrykę. Zapraszamy warsztaty lakiernicze do przesyłania zgłoszeń do
udziału w kalendarzu na rok 2020. Zdjęcia
pojazdu i warsztatu oraz szczegółowe
informacje należy wysyłać do 28 lutego
2019 r. na adres karsten.juers@axalta.com.
Wszystkie dwanaście zdjęć z nowego
kalendarza Out Of The Dark na rok
2019 r. można zobaczyć na stronie:
www.spieshecker.pl/kalendarz2019.
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Z miernikiem po samochód
Wydawało by się, że taki podstawowy temat jak grubość powłoki
lakierowej karoserii samochodowej to nic innego jak podstawy w
zawodzie lakiernika samochodowego. A tu co? Klops. Na ok. 100
zapytanych fachowców z branży, a byli to czynni blacharze i lakiernicy, kierownicy serwisów blacharsko-lakierniczych, właściciele
warsztatów zaledwie 8 prawidłowo odpowiedziało na pytanie czy
istnieją normy ogólne (polskie lub europejskie) grubości powłoki
lakierowej na elementach karoserii samochodowej. Byli nawet i
tacy, którzy uparcie twierdzili, że podczas szkoleń lakierniczych
mówiono, że oczywiście takie normy istnieją i nawet podawali
określone w nich wartości. To jak jest naprawdę?
Nie ma norm ogólnych określających grubość powłoki lakierowej
na karoserii samochodowej.
Inaczej się ma sprawa z producentami samochodów, którzy to
na użytek procesu produkcji, kontroli jakości oraz serwisowania
pojazdów ustanawiają np. normy zakładowe.
Dlaczego mierzy się grubość lakieru?
Dlaczego więc jest temat tak częstych dyskusji i polemik zarówno
toczonych przez fachowców z branży jak i laików, użytkowników
pojazdów? Jak zwykle problem jest złożony, ale wydaje się, że
główną przyczyną jest ciągłe poszukiwanie skutecznego sposobu
zabezpieczenia się przed zakupem niepełnowartościowego samochodu. To właśnie potencjalny kupiec często dokonuje pomiaru
grubości powłok na własną rękę lub zlecając tę czynność rzeczoznawcy lub zaprzyjaźnionemu serwisowi lakierniczemu.
Wiarygodność pomiarów
Niestety kupują samochody potencjalnie wszyscy, niezależnie o
wykształcenia, wiedzy technicznej, doświadczenia... no i inteligencji. Nagminne jest stosowanie do sprawdzenia grubości powłok
„przyrządów” zakupionych za 20 zł, a nawet mniej... Minimum
wiarygodności może dać przyrząd pomiarowy, który można
sprawdzić, a w przypadku nieprawidłowego wskazywania skorygować czyli skalibrować. Czy to tak trudno samemu zrozumieć?
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Interpretacja wyników
Zakładając, że przyrząd jest wiarygodny można ewentualnie przystąpić do pomiarów grubości. Tylko jak właściwie zinterpretować
wyniki? Czy lakier w danym modelu, roczniku, kolorze musi posiadać
lakier o tej samej grubości na wszystkich elementach? Wiadomo, że
wszystko ma swoją tolerancję. Jaką więc należy przyjąć tolerancję
jako właściwą? Na te pytania nie ma dobrej odpowiedzi i choć ktoś
by lawirował kombinował, tłumaczył, opierał się na domysłach i
zasłyszanych opiniach ja mu nie uwierzę. Liczą się twarde fakty i
zasady. Powiedzmy, że ktoś poznał wymagania danego producenta
samochodu odnośnie grubości powłoki. Czy to coś zmienia? Nic.
Odwiedzając kilkukrotnie fabrykę szanowanego producenta samochodów miałem okazję kilkukrotnie widzieć jak w specjalnym dziale
naprawiane są (sic!) elementy karoserii uszkodzone podczas produkcji czy też transportu lub magazynowania. Życie. A co się dzieje
jak karoseria nie przejdzie kontroli jakości? Jest złomowana? Cóż za
naiwność. A dlaczego to niby nie może być poprawiona i powtórnie
polakierowana? A teraz przykład odwrotny. Samochód po wypadku
zostaje naprawiony zgodnie ze sztuką i uszkodzone elementy są
wymienione na nowe, polakierowana powłoka o grubości zbliżonej do fabrycznej. Połączenia wykonano metodą lutospawania, a
minimalne nierówności cynowano. Pozostałe uszkodzone miejsca
na elementach, które nie były wymienione zostały naprawione
metodą napraw panelowych (warto zobaczyć zdjęcia w artykule o
spoterach), praktycznie bez zastosowania masy szpachlowej to co?
Ten pojazd jest ok, a ten z fabryki nie? Absurd goni absurd.
Zdaniem ekspertów
Kilkukrotnie w tym temacie wypowiadała się między innymi Grażyna Sobierajska. W podsumowaniu swoich rozważań jednoznacznie stwierdziła co następuje:
...wartość grubości powłoki lakierowej, w przypadku spełnienia pozostałych parametrów jakości i estetyki, nie jest cechą pozwalającą na negatywną ocenę powłoki. Producent powłoki lakierowej na pojeździe,
gwarantuje jej jakość w zakresie odporności, walorów ochronnych i
estetycznych, zwykle nie podając obligatoryjne wartości grubości...
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Rynek likwidacji szkód komunikacyjnych podlega ciągłej ewolucji. Czy to rewolucja? W pewnych aspektach
tak. Warto śledzić na bieżąco co dzieje się w tej bardzo ważnej części rynku napraw pojazdów.

Likwidacja szkód
ORGANIZACJA RYNKU
Część usług, które stanowią tak naprawdę o pozycji branży
blacharsko-lakierniczej to te związane bezpośrednio z rynkiem
ubezpieczeniowym. Usługi naprawcze zlecane bezpośrednio przez
firmy ubezpieczeniowe lub floty pojazdów to najbardziej rentowny i stabilny segment usług. Decyduje o tym system rozliczania
kosztów napraw oraz części według określonych reguł. Reguły te
są oczywiście często kwestionowane i dyskutowane ale są. Dodatkową zaletą jest wypłacalność klienta czyli firmy ubezpieczeniowej
co gwarantuje zapłatę za zlecone usługi. Segment ten stał się już
od wielu lat obiektem zainteresowania wielu podmiotów działają-

cych w tej branży, ale także i nowych firm czy też sieci zakładanych w celu zaistnienia na rynku. Od dawna własne sieci naprawcze
posiadają ubezpieczyciele. Zdarza się również, że firmy ubezpieczeniowe nie tworzą własnej sieci lecz korzystają z już istniejących.
Mocną część segmentu likwidacji stanowią serwisy blacharsko-lakiernicze działające w serwisach autoryzowanych przez producentów samochodów. Lecz rynek napraw powypadkowych to nie tylko
zorganizowany system likwidacji szkód. Nadal znaczną jego część
stanowią warsztaty niezależne działające legalnie oraz „na czarno”.
Przejęły one naprawy pojazdów uszkodzonych importowanych z
zagranicy oraz usuwanie średnich i niewielkich uszkodzeń karoserii na zlecenie klientów indywidualnych. Ważną częścią przepływu
finansowego, o którą walczą sieci i inne bardziej zorganizowane
formy likwidacji szkód to szkody likwidowane według kosztorysów
poprzez wypłatę poszkodowanemu ekwiwalentu za naprawę. Sprawa ta budzi ciągle wiele kontrowersji i znaczna część uczestników
rynku upatruje w niej źródło swojej porażki lub sukcesu.
TECHNOLOGIE
Nie da się omawiać sytuacji rynku napraw powypadkowych bez
wskazania podstawowych kierunków zmian technologii napraw.
Zmiany najczęściej wynikają ze zmian konstrukcyjnych w budowie
karoserii samochodowych, ale nie tylko. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój technologii jest wdrażanie ich w
warsztatach blacharsko-lakierniczych oraz konieczność skracania
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czasu napraw i podwyższanie ich jakości. Jeszcze na dobre nie
zagościły w polskich serwisach: zgrzewanie przy bardzo wysokich
parametrach pracy, lutospawanie czy też naprawy panelowe, a już
wchodzą masowo takie jak: nitowanie, klinczowanie czy klejenie.
Na rynku coraz częściej można usłyszeć o audytach i certyfikacji
warsztatów naprawczych gdzie wymagane są określone technologie i umiejętności pracowników. Jest to bardzo dobry sygnał, który
wskazuje, na to że nie ma innej drogi jak inwestowanie w najnowsze technologie i szkolenia dla pracowników serwisów. Poza technologiami naprawczymi pojawiły się równie inne problemy, które
wymagają od serwisów kolejnych zmian i szkoleń. Przykładem
może być rosnąca ilość pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym. W naprawie tych pojazdów stosowane są dodatkowe
procedury związane z zagrożeniem porażeniem prądem. Polegają
one między innymi na umiejętnym rozłączeniu układów zasilania
oraz sprawdzeniu czy uszkodzony pojazd nie zagraża bezpieczeństwu pracowników serwisu.
PERSPEKTYWY
Na początek można sparafrazować słynne słowa Marka Twaina:
„Informacje o zmierzchu napraw powypadkowych są mocno
przesadzone”. Jeszcze kilkanaście lat temu znaczna część ASO
pozbywała się części napraw powypadkowych podpisując np.
umowy z podwykonawcami, uważając je za niezbyt ważne i nie
do końca perspektywiczne dla autoryzowanych serwisów. Od
kilku lat widać dokładne odwrócenie tego trendu. ASO oraz sieci naprawcze zbroją się na potęgę, zarówno w technologie jak i
zmieniając struktury organizacyjne tak, aby lepiej dopasować się
do ewoluującego wciąż rynku. Co prawda ilość wypadków śmiertelnych w Polsce nieco maleje, ale ilość kolizji pozostaje nadal na
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bardzo wysokim poziomie. Jednym z czynników powodujących
stabilność dopływu zleceń dla serwisów blacharsko-lakierniczych
jest gwałtowny wzrost ilości pojazdów na polskich drogach. Nie
bez znaczenia zapewne dla ilości kolizji drogowych pozostaje
coraz większa wiara niektórych kierowców, że ich „wypasione” w
nowoczesne systemy auta dadzą sobie radę nawet w najtrudniejszych warunkach i sytuacjach, a ostrożna jazda to w ich przypadku trochę tzw. „obciach”. Wystarczy przejechać się po polskich
autostradach. Mgła, deszcz, śnieg, a lewym pasem jadą z dużą
prędkością samochody bez respektu dla panujących warunków,
często łamiąc podstawowe przepisy ruchu drogowego jak i zdrowego rozsądku. Pracy w branży likwidacji szkód na razie (niestety)
raczej nie zabraknie.
Bogusław Raatz
magazyn KAROSERIA
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Około 30 procent zniszczonych części stanowiły: błotniki, atrapy przednie, maski, reflektory oraz błotniki tylne.
Pozostałe 68 procent to oczywiście zderzaki. Jeszcze bardziej zaskakujący okazał sie fakt, że aż 72% z puli
uszkodzonych zderzaków zostało wymienione na nowe, zamiast naprawione.

Identyfikacja oraz naprawa elementów karoserii
wykonanych z tworzyw sztucznych cz.2
Brak elementarnej wiedzy oraz narzędzi dotyczących napraw
części wykonanych z tworzyw sztucznych powoduje, że znaczna
ilość elementów podlega wymianie zamiast naprawie. Gdzie więc
ekonomia, ekologia i kilka innych modnych frazesów? Według badań amerykańskich trend ten powinien ulec zmianie, a pracownicy
serwisu powinni zostać gruntownie przeszkoleni i wyposażeni.

wydaje ok. 100$ tygodniowo na gaz oraz kilkadziesiąt
dolarów na laski materiału,
których cena waha się od 50
centów do 1$ za sztukę.
Fot. Hekules

TECHNOLOGIA
Jak to działa w USA? Oto przykład serwisu napraw powypadkowych Kline Collision. Przed zakupem spawarki tworzyw sztucznych
właściciel Kline Collision posiadał pewne wątpliwości spowodowane
przede wszystkim opowieściami o urządzeniach, które nie sprawdzają się przy takich pracach i zbierających wyłącznie kurz w zakamarkach warsztatu. Jednak gdy poznał technologię napraw oraz
profesjonalne narzędzia postanowił natychmiast wprowadzić je do
pracy w swojej firmie. Korzyści, które dostrzegł właściciel były dla
niego oczywiste:

Koszt sprzętu
Profesjonalna spawarka tworzyw sztucznych kosztuje na
rynku amerykańskim około
5-7 tysięcy dolarów. W długiej perspektywie żywotności
urządzenia oraz wysokiej cenie elementów koszt zakupu
zwrócił się bardzo szybko.

Łatwość użycia
Pomimo braku doświadczenia Warren, po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez technika firmy Urethane Supply Company był
w stanie wykonać podstawowe naprawy uszkodzonych elementów.
Niedroga eksploatacja
Pręty z tworzywa oraz azot stosowany jako gaz podgrzewający w
spawarkach są bardzo tanie. W warunkach amerykańskich serwis
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Koszt naprawy
Według Warrena najczęstszym kosztem podczas napraw powypadkowych są zderzaki. Średni koszt nowego oscylował na poziomie
400$. Poprzez zwiększenie udziału napraw warsztat z San Mateo
stał się dużo bardziej atrakcyjny dla firm ubezpieczeniowych oraz
klientów indywidualnych. Jak wspomina właściciel „każdy decyduje się na naprawę gdy staje przed możliwością zaoszczędzenia
200$”. W przypadku naprawy warsztat zarabia również więcej na
kosztach pracy i malowaniu elementów.
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Skrócenie czasu naprawy
Dzięki przejściu z wymiany na naprawę warsztat może skrócić czas
oczekiwania przez klienta na auto. Wpływa to na zwiększenie reputacji oraz wzrost wydajności w oczach firm ubezpieczeniowych.
Minimalny czas oczekiwania na nowy zderzak wynosi w Kline Collision około tygodnia.
Przyjazność dla środowiska
W Kalifornii prawo gospodarowania odpadami w stosunku do
karoserii jest bardzo surowe. Kładzie się tam duży nacisk na jak
największy recykling materiałów. Wszystkie nie nadające się do
naprawy elementy z tworzywa sztucznego są ponownie przetwarzane na laski materiałów do naprawy.

Według Warrena Kline osoba, która chce zająć się naprawą
tworzyw sztucznych musi posiadać trzy podstawowe cechy:
cierpliwość, spokojne ręce oraz chęć stałego poszerzania swojej wiedzy poprzez szkolenia. Nie można bowiem przyśpieszyć
procesu spawania poprzez zwiększenie temperatury i szybsze
operowanie dyszą. Takie założenie może zakończyć się wyłącznie dodatkowymi uszkodzeniami. Rzadką cechą wrodzoną są też
spokojne ręce pozwalające na naprawę bardzo małych elementów
z dobrym efektem końcowym bez uszkodzeń. Podstawą napraw
powypadkowych w USA są jednak szkolenia. Stałe podnoszenie
swojej wiedzy oraz rozwijanie zaplecza narzędziowego pozwala na
osiągniecie pełnego sukcesu z każdym przypadkiem, który trafia
do warsztatu.
NAPRAWA ZAMIAST WYMIANY
Przykład amerykańskiego serwisu Kline Collision potwierdza ogólny
trend światowy wskazujący na dążenie do naprawy, a nie wymianę
elementu. Zważywszy na silne obciążenie środowiska naturalnego
poprzez produkcję elementów z tworzyw sztucznych oraz dążenie
klientów indywidualnych oraz firm ubezpieczeniowych do redukcji
kosztów można stwierdzić, iż trend ten będzie zachowany. Znaczenie napraw tworzyw sztucznych sektora motoryzacyjnego w USA
podkreśla fakt wprowadzenia do krajowej działalności programu
I-CAR szkoleń tematycznych dotyczących napraw z użyciem spawarek z nadmuchem azotu, które nie doprowadzają do utleniania
tworzywa i jego pękania w krótkim okresie po naprawie.
Bogusław Raatz

Fot Herkules – EZ DENT

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.

RANGERS 2K
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 przeprowadzone w Instytucie Kolejnictwa- Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Pracownia
Chemii i Antykorozji.
Normy:
odporność powłoki na zginanie na sworzniu cylindrycznym
PN-EN ISO 1519:2012;
odporność powłoki na uderzenie
PN-EN ISO 62721:2011,p.7.3;
odporność
na
działanie mediów
agresywnych PNEN ISO 2812-3:
2012, PN-EN ISO
4628-1:2016, PNEN ISO 4628-2:
2016.
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strefa blacharza
Sieci naprawcze to temat, który budzi wiele emocji. Zwolennicy i przeciwnicy tej formy współpracy
z ubezpieczycielami prześcigają się w argumentach za i przeciw. Temperatura dyskusji często jest tak gorąca,
że niełatwo wychwycić te, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków pozwalających na rzeczową ocenę sieci.

Sieć naprawcza – czy to się opłaca?
Pokusiliśmy się o zabranie kilku argumentów przemawiających za
przystępowaniem do sieci naprawczych. I wcale nie zamierzamy
koncentrować się na kierowalności napraw.

W GRUPIE SIŁA, CZYLI RABATY
Nie od dzisiaj wiadomo, że rabaty są znaczącym źródłem dochodów
warsztatu blacharsko- lakierniczego. Dotyczy to zarówno części i
materiału lakierniczego, jak również samochodów zastępczych.
Czy przystąpienie do sieci naprawczej może mieć pozytywny
wpływ na koszty działalności? Oczywiście, że tak. Sieci naprawcze
tworzą bowiem grupy zakupowe o dużym potencjale i dzięki temu
są w stanie negocjować wyższe rabaty niż działające w pojedynkę warsztaty. Uczestnictwo w grupie zakupowej pozwala zatem
warsztatom na osiągnięcie wyższej rentowności wszystkich napraw. Oszczędności, w zależności o skali działalności, mogą sięgać
nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
SIEĆ NAPRAWCZA CZY WŁASNY HANDLOWIEC
Utrzymanie pracowników kosztuje. I nic chodzi tu tylko i wyłącznie o wykwalifikowanych blacharzy i lakierników. Chodzi także o
handlowców i pracowników obsługi klienta. W czasie, gdy wynagrodzenia rosną w galopującym tempie, a o wykwalifikowanych
pracowników coraz trudniej, temat ten jest niezwykle aktualny.
Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że utrzymanie dobrych
sprzedawców nie dość, że stanowi poważną pozycję kosztową
to dodatkowo obciążone jest ryzykiem. W końcu pracownikom
trzeba płacić nawet wtedy, gdy nie osiągają oczekiwanych celów
sprzedażowych.
Jednym z rozwiązań pozwalających zarówno na ograniczanie kosztów jak i minimalizację ryzyka jest „zatrudnienie” sieci naprawczej
i traktowanie pośrednika jako „pracownika działu sprzedaży”. Co
ważne, pracownikowi takiemu wypłacana jest wyłącznie premia za
sukces. W przypadku braku sprzedaży koszty są zerowe.
Omawiając koszty osobowe nie sposób nie wspomnieć o szkoleniach. Sieci naprawcze oferują programy szkoleniowe nie tylko dla
blacharzy i lakierników. Często w ich ofercie znajdują się warsztaty
pozwalające podnosić kompetencje w zakresie pozyskania i utrzymania klienta. Zakres i cena szkoleń sprawiają, że jest to atrakcyjna
oferta dla warsztatów blacharsko- lakierniczych.
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PROWIZJA, OPTYMALIZACJA I SAMOCHODY ZASTĘPCZE
Standardy obowiązujące w sieciach naprawczych są znane od
długiego czasu. Warsztat decydujący się na współpracę z ubezpieczycielem lub pośrednikiem musi zgodzić się na umowną stawkę
wynagrodzenia za roboczogodzinę. Ale na tym wymagania się nie
kończą. Często ubezpieczyciele wymagają także dodatkowej prowizji, stosowania części alternatywnych oraz bezpłatnych samochodów zastępczych. Wymagania te w oczywisty sposób wpływają
na rentowność warsztatu blacharsko-lakierniczego. Czy warto się
na nie godzić? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

NIŻSZE KOSZTY MARKETINGOWE
Warsztat naprawczy jest firmą usługową działającą na konkurencyjnym rynku. W związku z tym, jak zdecydowana większość
firm, ponoszą koszty reklamy. Dobrze przygotowane i prawidłowo
prowadzone strony internetowe, profesjonalne profile w mediach
społecznościowych oraz tradycyjne nośniki reklamowe to pozycje
kosztowe. Profesjonalna obsługa wszystkich tych kanałów marketingowych również może być sporym obciążeniem.
Sieci naprawcze prowadzą własne programy marketingowe, dzięki
którym możliwe jest ograniczenie tych kosztów ponoszonych
przez warsztat. Usługi reklamowe są także włączane do programów zakupowych, co pozwala na dalsze obniżanie niezbędnych
nakładów.
Przystąpienie do sieci naprawczej to decyzja wymagająca dogłębnej analizy. Aby podjąć najlepszą możliwą decyzję konieczne jest
nie tylko określenie kondycji własnego biznesu, ale również badanie lokalnego rynku. Ważne jest również uwzględnienie wszystkich
argumentów za i przeciw. Również tych mniej oczywistych jak
poziom kosztów osobowych lub wydatki na marketing.
Łukasz Łobodziński (Innovation Group Poland)
(opracował: Bogusław Raatz)
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Jechały kiedyś na targi do Wrocławia. Zatrzymały się na stacji paliw. Ich uwagę przykuł parkujący w oddali
motocykl pokryty malunkiem. – O, chyba fajna praca, zerknijmy – rzuciły siostry. Podeszły parę kroków i wybuchły śmiechem widząc własne dzieło. Sporo ich prac śmiga już nie tylko po krajowych drogach. A Kasia i Kaja
Frajnd, założycielki Airsisters Aerograf przyjmują zapisy na kolejne zamówienia.

Airsisters Aerograf,
czyli siostry Kaja i Kasia w akcji
Odkąd zajęły się aerografią minęły już cztery lata. Przyznają
wprawdzie, że początki nie były łatwe, ale dziś mają już ciągłość
zleceń, plany na co najmniej trzy miesiące do przodu.
Gdy zaczynały, bardzo skuteczna była poczta pantoflowa. Ktoś
zobaczył element motocykla pomalowany przez siostry z Parzęczewa pod Łodzią i zajeżdżał ze swoim zamówieniem do pracowni, która powstała w rodzinnym domu. Dokładniej w dawnym
garażu taty.
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TALENT MIAŁY WE KRWI
Dzieli je raptem rok różnicy. Kaja przyszła na świat w styczniu,
Kasia w lutym. Temperamenty mają podobne. Są spokojne, nie
szukają wokół siebie rozgłosu. Ale jako kobiety na rynku zdominowanym przez mężczyzn szybko zwróciły uwagę. Zwłaszcza,
że malując świetnie, szybko dołączyły do grona najlepszych.
Tworzą mocno wspierający się duet. W końcu siostrzeństwo
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zobowiązuje. Talenty plastyczne odziedziczyły po rodzicach. Tata
interesował się rzeźbą, mama uczyła plastyki. Kaja skończyła malarstwo i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kasia łódzką Politechnikę – studiowała architekturę i urbanistykę. Tuż po
studiach wchłonęły je korporacje. Kaja była graficzką w agencjach
reklamowych. Kasia utknęła w biurach projektowych. W końcu
powiedziały sobie: Stop. Chcą być dobrze zrozumiane: - To nie
do końca tak, że potępiamy korporacyjną pracę – mówią zgodnie.
– Są ludzie, którym odpowiada. Nam przestała. A motoryzacją,
tak jak i pracami plastycznymi - grafiką, rysunkiem, malarstwem,
interesowałyśmy się od dawna.

motocyklowych zbiornikach. Przechodziły cały proces, od przygotowania podłoża, przez malowanie, wykonanie grafiki, lakierowanie
i polerowanie. – Mocną rzeczą był nasz pierwszy motocykl – mówi
Kaja. - Pierwsze zlecenie. To była dość skomplikowana grafika.
Kasia malowała przez dwa tygodnie. Dziś też zaczynają od dokładnego wywiadu: co klient lubi, jakie ma hobby, co mu się marzy,
jak bliska jest mu jego maszyna. – Niektórzy mają już jakiś zalążek
pomysłu, inni przychodzą z konkretami, pozostali ufają nam – tłumaczy starsza siostra. - To już nie te czasy gdy klient pozostawał w
niepewności, nie wiedząc czy uda się zrealizować jego koncepcję.
Dziś to przeszłość. Komputerowy projekt dopracowujemy tak długo, aż klient powie: o to mi chodziło, świetnie!

KASK Z MARYLIN MONROE
Ulubionym narzędziem pracy Kasi stał się rapidograf, tusz. Kaja
wolała pędzle, ale obie używały też innych technik. Po drodze
zdążyły również poznać możliwości aerografu. Zaczęło się od
malowania dla bliskich i dalszych znajomych Co było pierwsze?
– zastanawiają się siostry. – Kask dla naszej koleżanki - wspominają.
- Z Marylin Monroe.
Zdarzyło się im też pomalować … szpilki. Innej koleżance. – To
były buty na imprezę – śmieją się na wspomnienie tamtej sytuacji.
– Szpilki z takim pin up’owym motywem.
– Dość szybko pojawiła się w nas chęć zgłębiania tajników wiedzy
lakierniczej – mówi Kasia. – Bo gdy już poczułyśmy, że mamy coś
do zaproponowania, mamy umiejętności i pomysły, że możemy
malować fajne rzeczy, pojawił się problem profesjonalnego wykończenia naszych prac, a wcześniej przygotowania malowanych
elementów. Skorzystałyśmy więc ze szkoleń profesjonalnych lakierników. Pewnie, że widziałyśmy zdziwienie organizatorów szkoleń na widok dwóch kobiet – śmieje się. – Ale zaskoczenie mijało,
gdy zabierałyśmy się do pracy.
Nim przyjęły pierwsze, poważne zlecenie ćwiczyły. Malowały na papierze, kartonach, starych kaskach, kupowanych za grosze starych,
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KAMPER DLA WIELBICIELA AMERYKAŃSKICH KLIMATÓW
I PROTEZA W MOTYLE
Czy zdarzają się projekty, których odmawiają? Zerkają na siebie i
mówią: - Nie. Raczej nie. Mamy tak wiele projektów, że gdy ktoś
przynosi nam pomysł, któremu daleko do naszej estetyki, przekonujemy do ambitniejszego wzoru. Jesteśmy w tym skuteczne
– mówią puszczając oko.
Siostrzanej rywalizacji brak. – Z reguły każda z nas pracuje nad
swoim projektem, ale zawsze możemy się wspierać. A znamy się
przecież tak dobrze, że gdy klient mówi: konie, zwierzęta, natura,
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realistyczne przedstawienia wiadomo, że biorę to ja. Co nie znaczy
jednak, że nie lubię innej tematyki – tłumaczy Kaja. – Kasi są za to
nowoczesne grafiki, rysunki. Chętnie sięgają po łączone techniki.
– Ja np. lubię używać aerografu i pędzla – zaznacza malarka Kaja.
– Kasia potrafi nawet wytatuować motocykl.
Dziś malują głównie motocykle, choć zdarzają się i inne projekty.
– Na przykład amerykański kamper, malowany przez nas przez
tydzień od rana do nocy. To była duża powierzchnia, a krótki czas
realizacji. Właściciel był fanem westernowych klimatów. Kamper
pokryły więc konie, Indianie i wilki. Od pewnego czasu angażują się
w projekty, które dają wiele więcej niż satysfakcję. Malują protezy
kończyn. – To dla nas ważne – mówi Kaja. - To projekty, które
pomagają odczarować przedmioty, kojarzące się z chorobą, ograniczeniami. Nadajemy im indywidualny rys, pomagamy się oswoić
z nową sytuacją. Malowałyśmy np. protezę dla naszego kolegi,
świetnego człowieka, aktywnego sportowca, triathlonisty, bardzo pozytywnej osoby. Zdobiłyśmy protezę dla bardzo miłej pani,
która chciała coś energetycznego, ale delikatnego, pozytywnego.
Postawiłyśmy na kolorowe motyle. Pewien chłopczyk dostał za to
protezę zdobioną motywami Gwiezdnych Wojen. Wkrótce będziemy malować dwie protezy dla pewnego koszykarza.
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Obie siostry podkreślają, że ich płeć już nie zaskakuje klientów:
- Kiedyś, na początku, faktycznie zdarzało się, że gdy przychodził
mężczyzna, dopytywał: to panie malują? Uspokajał się gdy oglądał
w pracowni nasze prace – śmieje się Kaja. Czasem zdarzało się, że
gdzieś w mieszalniach lakierów ktoś na nie zerkał z powątpiewaniem. Do czasu, gdy nie złożyły zamówienia.
O powrocie do korporacji nie ma mowy. Robią to, co jest ich pasją,
są dla siebie szefami. – To zupełnie inna bajka – mówią obie. – Bywa
naprawdę ciężko, czasem zarywamy noce, gdy trafi się pilne zlecenie. Bywają projekty, o których myśli się nieustannie. Czasem zdarzy się, że klient zadzwoni o 22 i później. Ale to nasz wybór. Nasze
miejsce. Teraz czujemy się świetnie.
Pracują razem, ale i po pracy chętnie spędzają razem czas. Wsiadają na swoje motocykle – na Kasię czeka Suzuki Bandit 400, pomalowany przez właścicielkę. Kai motocykl to „bandziorek” – Suzuki VanVan 125 (Kaja możę nim jeździć bez prawa jazdy). Siostry trenują
kalistenikę, ostatnio zapisały się freediving. Czasem latają w tunelu
aerodynamicznym. Kasia uprawia skoki spadochronowe.
Iwona Kalinowska
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Twój jacht stracił kolor i połysk?
Wybierz jeden z proponowanych systemów polerskich Sea-Line, aby skutecznie i szybko odnowić powierzchnię żelkotu lub farby.
Przedstawiamy dobór produktów oraz instrukcje działania krok po kroku.

Wszystkie instrukcje Sea-Line oraz porady dotyczące polerowania znajdziesz na stronie www.jachtowe.com.pl

www.lakiernik.com.pl
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Dzisiejszy rynek napraw samochodów jest zdominowany przez usługi powypadkowe. Jednak w ostatnich latach ciągle wzrasta liczba samochodów, które najlepsze lata mają już za sobą i potrzebna jest ich rekonstrukcja. Pasjonatów samochodów z duszą jest coraz więcej. W ich oczach, nowe auta tracą indywidualność przez
wszechobecną elektronikę i systemy regulujące każdy element jazdy. Przyglądając się samochodom sprzed
kilkudziesięciu lat, dostrzeżemy zupełnie inny styl i charakterystyczne cechy aut poszczególnych marek.

Corvette z duszą
Robią na nas wrażenie nowe, wyjątkowe kolory. Pamiętajmy jednak, że samochód sprzed kilku lat, także posiada swoje charakterystyczne barwy, które możemy odtworzyć stosując nowocześniejsze i bardziej przyjazne środowisku technologie. Nadal sporo
osób z sentymentem wspomina lakiery wycofane ze względu na
zawartość metali ciężkich. Ale obecnie możemy stworzyć równie
trwałą powłokę, stosując nowoczesne technologie. Przeglądając
czasopisma branżowe mamy możliwość zapoznania się ze sposobami prawidłowego lakierowania karoserii. Jeżeli jednak spojrzymy
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na to co nas szczególnie interesuje, to na temat etapów rekonstrukcji samochodów, zwłaszcza tych już wiekowych, mamy mało
informacji. Prezentujemy więc Czytelnikom rekonstrukcję samochodu, którego historia rozpoczęła się w 1958 roku.
TORNADO NIE DAŁO RADY
Na wstępie kilka słów o modelu jaki został poddany renowacji. Jest
to samochód marki Chevrolet, amerykańskiej grupy General Motors. Firma Chevrolet bierze swój początek w 1911 roku. Model
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Chevrolet Corvette 58 był produkowany na przestrzeni kilku lat.
Jego opływowe kształty i idealne połączenie z chromem wzbudzają zachwyt do dzisiaj. W 2017 roku zaczęliśmy poszukiwania odpowiedniego egzemplarza. Po wielu dniach, na portalu aukcyjnym
znaleźliśmy w Kansas City/Missouri, na jednej z farm, zapomniany
egzemplarz. Samochód był wyjątkowy - przetrwał tornado o sile
F3, czyli o prędkości wiatru powyżej 250 km/h, mimo że w trakcie
tornada drzwi stodoły, porwane przez podmuch wiatru, zniszczyły przednią część samochodu.
Gdy nadszedł czas na weryfikacje zdjęć z rzeczywistością, pojechaliśmy ocenić zakup. Okazało się, że jest to Corvette o numerze
fabrycznym 20. Są to pierwsze numery VIN jakie powstawały. Dziś
mamy już numery zawierające w sobie poszczególne specyfikacje
danego modelu, w tym wyposażenie i kolor. Okazało się, że zniszczenia spowodowane przez tornado są znaczne, dlatego zapadła
decyzja o budowie nowej ramy i zamontowaniu nowego silnika.
Ostatecznym terminem zakończenia renowacji miały być targi
motoryzacyjne SEMA w Las Vegas. Czas naglił, a zapowiadało
się sporo pracy. Przyjęliśmy, że będzie to wprawdzie samochód z
1958 roku, ale z dzisiejszą technologią.
CZAS JEST WZGLĘDNY
Pierwsze problemy napotkaliśmy przy tworzeniu nowej ramy, bo
planowany czas tworzenia nowej konstrukcji przedłużył się z 8
do 16 tygodni. Zaczęliśmy więc wstępne testy podzespołów bez
ramy. Właściwa rekonstrukcja rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku
z powodu opóźnienia w spawaniu ramy. Zostało nam zaledwie 6
miesięcy do zakończenia budowy nowego, super samochodu.
Przystąpiliśmy więc do pracy dwutorowej. Pierwszym zagadnie-
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niem było zbudowanie podwozia z silnikiem oraz zawieszeniem.
Drugim – nadwozie. Zaczęliśmy od uzupełnienia elementów
zniszczonych przez tornado. Oryginalny lakier tego samochodu
był niebieski, jednak postanowiliśmy nadać mu charakteru bardziej wyrazistym kolorem. Dlatego usunęliśmy wszystkie stare
warstwy. Wtedy okazało się, że samochód ma tył przytwierdzony
… za pomocą nitów.
Wyszło też na jaw, że tył naszego samochodu pochodzi z 1959
roku, bo pierwotny uległ zniszczeniu w czasie kolizji. Naprawa
została wykonana starannie, jak na tamte czasy. Natomiast nie
na współczesne potrzeby naszego super auta. Dlatego za pomocą
kompozytów połączyliśmy te dwa elementy, uzyskując idealnie
połączoną karoserie. Następnie przyszedł czas na naprawę pojedynczych elementów. Dla wyrównania nieregularnej powierzchni
kompozytu zastosowaliśmy szpachlę marki Profix. Gdy wypełniliśmy wszystkie ubytki, mogliśmy przystąpić do zastosowania
podkładu - oczywiście marki Profix. Dzięki warstwie podkładu,
uzyskaliśmy warstwę izolacyjną, która zabezpieczyła naszą powierzchnię i nadał jej przyczepność.
UNIKALNE AUTO, WYJĄTKOWY KOLOR
Rację mają ci, którzy założyli, że nowym kolorem będzie czerwień. Wybraliśmy jednak nie jakiś zwyczajny kolor, solidowy, tylko
3 – warstwowy, stworzony specjalnie przez nasze laboratorium
kolorystyczne, na potrzeby naszej super Corvette. Dla uzyskania
fenomenalnego efektu, zdecydowaliśmy się na zastosowanie klaru VHS CP 2016 marki Profix, który charakteryzuje się wyjątkową
przejrzystością i nadał powierzchni niewiarygodną głębię. Intensywne źródło światła sprawia, że pigmenty w lakierze przywodzą
myśl tysiące rozbłyskujących iskierek.
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BESTIA W ŚRODKU
Teraz przyszedł czas na połączenia podwozia z nadwoziem. Zaczęliśmy praktycznie od złomu, a skończyliśmy nową 1958 Corvette,
z technologią dzisiejszych czasów. Samochód został wyposażony
w nowy silnik GM LS3, mający 480 KM, sześciobiegową skrzynią
Tremec, ramę Art Morrisona, tylną oś firmy Strange, hamulce
Wilwood itd. Zastosowaliśmy również nową, skórzaną tapicerkę,
która idealnie komponuje się z czerwonym kolorem i nadaję Corvette’cie elegancji. W ciągu jednego roku, ekipa Tony McAfee,
Gary Cook i ja – Doug Call, dokonała czegoś przełomowego. Stworzyliśmy samochód, który zachwyca nie tylko swoim klasycznym
wyglądem sportowego samochodu, ale i ma wspaniałe sportowe
wyposażenie.
SEMA PODBITA
Poczuliśmy, że się nam udało, kiedy zobaczyliśmy nasz samochód
na targach SEMA. Ten charakterny wóz przykuwał uwagę wszystkich zwiedzających dzięki naszemu wysiłkowi, który był okupiony
wieloma godzinami planowania, zamawiania i wykonywania. Teraz
samochód jest na frachtowcu i oczekujemy na jego przyjazdu do
nowej lokalizacji – w Multichem w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Zapraszamy na szkolenia lakiernicze i kolorystyczne które
będą się odbywały w tej siedzibie, a w przerwie do obejrzenia
naszego super samochodu.
Krzysztof Trawczyński
Multichem Sp. z o.o. producent lakierów marki Profix
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Prestiżowe i zarazem jedne z największych w Europie. Obecne w portfolio Międzynarodowych Targów Poznańskich od 1992 roku, zwane przez znawców świata motoryzacyjnego Małą Genewą, czyli targi Poznań Motor
Show ruszają już 28 marca.

Czas na motoryzacyjne emocje
– Poznań Motor Show rusza już w marcu
Rokrocznie prezentowane są tu dziesiątki motoryzacyjnych premier
światowych marek oraz aut koncepcyjnych. Na odwiedzających
Poznań Motor Show czeka bogata ekspozycja samochodów, motocykli, kamperów i przyczep kempingowych, a także samochodów
ciężarowych. To obowiązkowe wydarzenie dla każdego pasjonata
motoryzacji oraz dla rodzin, które w wyjątkowej motoryzacyjnej
atmosferze chcą spędzić czas.
Tegoroczna edycja odsłoni zwiedzającym pojazdy w ramach czterech salonów: samochodowego, motocyklowego, caravaningowego
oraz ciężarowego.
Poznań Motor Show to wyjątkowe
wydarzenie dedykowane zarówno
pasjonatom, jak również całym
rodzinom, które na Międzynarodowych Targach Poznańskich mogą
spędzić weekend w motoryzacyjnej
atmosferze.
Od lat z partnerami prezentujemy
zwiedzającym premierowe pojazdy,
samochody koncepcyjne, najpiękniejsze motocykle czy też najnowsze
kampery i przyczepy kempingowe.

www.lakiernik.com.pl

Targi odbywają się pod hasłem motoryzacji jutra i wokół niego bardzo mocno budowany jest program zarówno od strony ekspozycji
poprzez liczne samochody koncepcyjne, jak i za pośrednictwem
Kongresu MOVE, gdzie z przedstawicielami świata biznesu, polityki
oraz nauki rozmawiamy o kierunkach, w jakich zmierza branża.
Całość programu Poznań Motor Show dopełniają dziesiątki wydarzeń towarzyszących, które w każdym roku dostarczają licznych
emocji. Pokazy ekstremalnej jazdy na motocyklu, tory off roadowe, spotkania z gwiazdami telewizji i Internetu są obowiązkowymi
punktami dla każdego gościa targów – mówi Dariusz Wawrzyniak,
dyrektor targów Poznań Motor Show.
Wymiar targów najlepiej oddają liczby:
15 pawilonów pełnych motoryzacyjnych emocji,
60 motoryzacyjnych premier,
170 wystawców,
151 437 miłośników motoryzacji
JAKUB BRZEZIŃSKI, DZIKUSKA, DOMINIKA ORLIK,
CZYLI EMOCJE NA 5 BIEGU!
Poznań Motor Show to również niezliczona liczba atrakcji oraz wydarzeń towarzyszących m.in. Stunt Wars Poland, czyli międzynarodowe zawody freestyle’u motocyklowego. Widzom gwarantujemy
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sportowe zmagania na najwyższym poziomie połączone z ekstremalnym widowiskiem.
A jeśli ktoś uważa, że motoryzacja i szybka jazda to hobby przeznaczone dla mężczyzn, szybko z tego błędu wyprowadzi go strefa kobiet przygotowana przez Speed Ladies. Organizowana po raz piąty
na poznańskich targach przestrzeń dla fanek dwóch kółek w tym
roku zapowiada się szczególnie. Poza spotkaniami, gośćmi, rozmowami z ciekawymi kobietami, szykuje się wielkie show – pokaz
mody, w którym miejsce modelek zastąpią motocyklistki. Poza
dobrze znanymi postaciami jak Żaneta Lipińska szefowa portalu,
popularna Dzikuska, czy znana zawodniczka Dominika Orlik udział w
przedsięwzięciu będzie mogła wziąć każda motocyklistka, po udziale
w castingu.
Na targach będzie można spotkać nie tylko miłośników ekstremalnych wrażeń motocyklowych, ale także kultowych R5. To właśnie
tutaj swoje nowe barwy zaprezentuje Jakub Brzeziński, wicemistrz
Polski w rajdach samochodowych, szykujący się do udziału w Rajdzie Świdnickim-Krause.
MOTORYZACJA JUTRA, CZYLI EKSPERCI O ELEKTROMOBILNOŚCI
Ważną i merytoryczną częścią targów jest Kongres Move – Mobility & Vehicles, który porusza tematykę przyszłości motoryzacji z
perspektywy zmian związanych z elektromobilnością. Podczas ubiegłorocznej edycji gościliśmy ponad 300 uczestników, wśród nich
przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, zarządy
oraz dyrekcje motoryzacyjnych central importerskich, izb i stowarzyszeń branżowych.
Jednak elektromobilność to tylko jeden ze sposobów zasilania aut.
Z myślą o tych, którzy poszukują zamiennika dla benzyny czy diesla,
Grupa MTP zorganizuje wraz z Koalicją Na Rzecz Autogazu tragi
paliw alternatywnych pn. Alternative Fuels Technology, które odbędą się w tym samym czasie, co Poznań Motor Show. A skupią się
przede wszystkim na LPG, CNG, LNG i wodorze.

Godziny otwarcia:
Czwartek (28.03): 8:00 - 14:00 (Press Day)
Czwartek (28.03): 14:00 - 19:00 (VIP & Biznes Day)
Piątek (29.03): 10:00 - 18:00
Sobota (30.03): 10:00 - 18:00
Niedziela (31.03): 10:00 - 18:00
CENY BILETÓW

CZYM JEST VIP DAY?
VIP Day to unikatowy moment podczas Poznań Motor Show. Jest to
dzień dla największych pasjonatów motoryzacji oraz biznesowych
przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Ograniczona liczba biletów
na VIP & Biznes Day gwarantuje najwyższy komfort podczas zwiedzania targów. Można zwiedzić ekspozycje, zobaczyć premierowe
pojazdy, porozmawiać z wystawcami, otrzymać limitowane pakiety
informacyjne.

28-31 marca 2019 to data, którą każdy miłośnik motoryzacji musi
wpisać w swój kalendarz, a następnie przyjechać na Międzynarodowe Targi Poznańskie, by podziwiać najważniejsze
i najnowsze motoryzacyjne trendy.
Niezliczona liczba atrakcji:
Poznań Motorbike Show
Tory offroad na terenie zewnętrznym
Arena Videoblogerów Motoryzacyjnych
Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników i Lakierników
IX Ogólnopolski Zlot Caravaningowy
Stunt Wars Poland II – międzynarodowe zawody w stuncie
motocyklowym

CZYM JEST PRESS DAY?
Press Day jest skierowany mediów. Na ten dzień zapraszamy media,
przedstawicieli rządu oraz przedstawicieli organizacji branżowych.
Już od godzin porannych odbywają się na stoiskach wystawców
konferencje prasowe oraz premiery motoryzacyjne.
Poznań Motor Show 2019 odbywać się będzie w pawilonach 1, 2, 3,
3A, 4, 5, 5A, 5G, 6, 7A, 8, 8A, 15.0, a także na terenie otwartym.
Więcej informacji na www.MotorShow.pl

Zainteresowanych przedstawicieli
mediów do kontaktu zaprasza:
Anna Szajerska
anna.szajerska@grupamtp.pl
691 033 919
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Krzyżówka Lakiernicza

Poziomo: A1 stary, zdezelowany samochód. A3 inaczej zachwycić,
oczarować. A6 część trasy rajdu. A9 nowicjusze, poznają tajniki zawodu.
A11 aktywna metoda poszukiwania obiektów. A13 popularna Internetowa encyklopedia. A16 miejsce poza linią boiska. A18 Szymon, złoty medalista olimpijski z Sydney w rzucie młotem. E5 Sierra…., kraj w Afryce.
E16 główne wymiary przedmiotu, maszyny. G8 inaczyj zrywać owoce. I1
nauka o czynnościach życiowych organizmu. J3 pasta z bakłażanów, papryki, czosnku i octu. K5 stowarzyszenie rzemieślników. K10 mokradło,
rozległe grzęzawisko. K13 rzymski amfiteatr, gdzie walczyli gladiatorzy.
K15 zatrzymanie czegoś w tajemnicy. M17 greccy olbrzymi, np.. Kronos i
Kojos. O4 z łaciny, cogito…..sum. O6 lecą z kominka, ogniska. O8 składnik stopoów, antykorozyjny metal.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób,
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 61
BANEL KONRAD
KOT SEBASTIAN
OSICKI DAMIAN

BIAŁYSTOK
MILEJÓW
MYSZKOW

BOGUCKI TOMASZ
MATUSZEWSKI RAFAŁ

MIŃSK MAZ.
CIECHANOWIEC

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

Pionowo: A1 model Alfa Romeo. A13 element zawieszenia pojazdu.
C1 bezduszny biurokrata. D9 odcinek łączący środek koła z dowolnym
punktem na obwodzie. E1 łapie bezpańskie psy. E7 marka samochodów
osobowych i ciężarowych z USA. F15 pakt północnoatlantycki z 1949r.
G1 grzejący worek do łóżka. G10 czeski samochód osobowy. I4 zniszczenie, skażenie środowiska. I15 rodzaj ulicznej nawierzchni. K1 inaczej
kłótnia, zatarg, starcie. K10 stracił cały majątek. L8 bryła lodu na rzece.
M1 potocznie szukać go w kimś. M13 Piero, włoski kierowca rajdowy. O6
balowa, wieczrowa bądź ślubna. P1 Edward, następca Gomułki. P12 faworyt w gonitwie. R1 sposób działania programów komputerowych. R10
opony gumowe kół pojazdu.

5 osób, które nadeślą
prawidłowe rozwiązania
otrzyma: 5 kompletów
poliuretanowych powłok
ochronnych RANGERS.
Rozwiązania proszę przysyłać
pocztą na adres Trotonu:
Ząbrowo 14a
78-120 Gościno
www.lakiernik.com.pl

