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W ubiegłym roku firma TROTON obchodziła 40 rocznicę  powstania. Uwień-
czeniem tego jubileuszowego roku  są dwie nagrody, które firma otrzymała 
w związku z innowacyjnością realizowanych przez siebie projektów.

Pierwszą z nich jest European Business 

Awards. To jeden z najbardziej presti-

żowych międzynarodowych konkursów, 

w którym uczestniczą firmy z różnych 

sektorów gospodarki rywalizując w takich 

kategoriach jak np. innowacje, ochrona 

środowiska i społecznie odpowiedzialny 

biznes, ponadprzeciętny sukces rynkowy. 

3 i 4 grudnia w Warszawie odbył się finał 

edycji 2019. Troton, który startował w 

kategorii „innowacje”, otrzymał nagrodę 

National Winner dla najlepszej firmy z Polski 

w swojej grupie. 

Jak twierdzi Tarik Hassan dyrektor mar-

ketingu firmy – „Nagroda National Winner 

EBA w kategorii „innowacja” dla Trotonu 

potwierdza, że również średniej wielkości 

podmioty mogą uzyskiwać bardzo dobre 

wyniki we wspomnianym zakresie, jeśli dys-

ponują odpowiednim zapleczem technolo-

gicznym, kompetentnymi ludźmi i kulturą 

organizacyjną promującą nowe pomysły. 

Dla nas to oczywiście miłe wyróżnienie w 

prestiżowym i międzynarodowym konkur-

sie, ale również „doping” na przyszłość”.

Drugą z otrzymanych przez firmę TROTON 

nagród jest certyfikat  „Przedsiębiorstwo 

Fair Play”. Troton wraz z dwunastoma inny-

mi polskimi firmami został nagrodzony za 

innowacyjności i nowatorskie pomysły.

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie, że 

legitymująca się nim firma respektuje obo-

wiązujące prawo, terminowo wywiązuje 

się z zobowiązań finansowych, postępuje 

uczciwie wobec swoich kontrahentów, a 

także podejmuje działania na rzecz środo-

wiska i lokalnej społeczności.

Nagroda European Business Awards 
oraz Przedsiębiorstwo Fair Play 

dla firmy TROTON

Na zdjęciu: Katiuska Piltz (Export Project Mana-
ger) i Tarik Hassan (Marketing Manager) odbie-
rają wyróżnienie z rąk przedstawiciela EBA.  
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Szpachli na gołą blachę 
zdecydowanie nakładać nie wolno

Nowe samochody nie rdzewieją. Producenci dają kilkunastoletnią gwarancję na perforację blach, zdarzają się 
auta bardziej niż pełnoletnie bez korozji. Ale są też niestare, za to zaatakowane przez rudą. Czyli co, jednak 
rdzewieją?

Zdarzają się sporadycznie egzemplarze, które opuściły fabrykę, 

do której akurat trafiły nienajlepsze partie blach karoseryjnych, 

jednak czasy, gdy auta rdzewiały już na linii produkcyjnej dawno 

się skończyły. Obecnie fabryczne zabezpieczenia antykorozyjne 

sprawdzają się przez długie lata eksploatacji aut. Ryzyko korozji 

wzrasta w miarę upływu czasu i powstawania najróżniejszych 

uszkodzeń powłok lakierniczych. A jeszcze bardziej, gdy samochód 

uczestniczy w drogowych przygodach, stłuczkach, obcierkach, 

parkingowych zbliżeniach, o poważniejszych demolkach karoserii 

nie wspominając. Ryzyko, a nawet pewność, że samochód zacznie 

pożerać rdza, gwarantują naprawy blacharsko-lakiernicze z wyko-

rzystaniem „technologii szpachla na blachę”. To zdumiewające, że 

wciąż jeszcze są warsztaty, w których podkład jest wymysłem kor-

poracyjnego szatana, który czyha na ciężko zarobione pieniądze 

właściciela. Zdumiewające, bo liczba szkoleń, instrukcji, publikacji 

czy filmików w internecie pokazujących właściwie wykonywane 

naprawy lakiernicze jest bardzo dużo. To nie jest fizyka kwantowa. 

Można,bez zgłębiania istoty antymaterii zrozumieć, dlaczego na 

gołą blachę szpachli kłaść nie wolno. Jeśli szpachle mają własności 

higroskopijne, czyli „piją wodę, jak gąbka”, to oczywiste jest, że w 

bezpośrednim kontakcie ze stalową blachą zacznie się korozja. Za-

pobiec temu jest dość łatwo – wystarczy odizolować obie warstwy. 

Do tego służą podkłady. Oczywiście trzeba zrobić to starannie i 

dokładnie, zachowując czystość, odtłuszczając i usuwając wszelkie 

pyły przed i po położeniu podkładu.

W „Lakierniku” pisaliśmy o tym wielokrotnie, a pan Kazio pyta: Kto 

powiedział, że nie można kłaść szpachli na blachę? A na tłuma-

czenie, że korozja to utlenianie metalu występujące w procesach 

elektrochemicznych, i w lakiernictwie chodzi o to, aby odseparo-

wać powierzchnię karoserii od tlenu, wody, soli, czyli od kontaktu 

z czynnikami atmosferycznymi, pan Kazio odpowiada, że wszystko 

rdzewieje, a samochody zrobione są z lichej blachy, to rdzewieć 
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muszą. Reklamującemu jego usługi klientowi tak właśnie tłumaczy 

purchle na naprawianym fragmencie. Być może pan Kazio tylko 

udaje, że nie wie, a w rzeczywistości celowo nie używa podkładu 

po to, aby mieć co robić? Tyle, że klientów ma coraz to mniej... I 

na to też ma odpowiedź – to korporacje i nieuczciwa konkurencja 

zabiera mu klientów, po to, aby robić więcej i drożej. No bo pan 

Kazio nie ma ochoty wydawać pieniędzy, aby inwestować w kabinę, 

dobre materiały i narzędzia, skoro od wielu lat maluje samochody 

w garażu i „dobrze jest”. No, nie jest dobrze. Imię pana Kazia jest, 

oczywiście, zmienione, ale ilu takich „panów Kaziów” wciąż działa 

w branży napraw blacharsko-lakierniczych? Ilu z nich otrzymuje 

zlecenia od ubezpieczycieli, bo są najtańsi? Ilu z nich przeklinają 

posiadacze naprawionych przez „panów Kaziów” samochodów? 

A przecież nawet w spartańskich warunkach można naprawę 

wykonać tak, aby rdza nie niszczyła wykonanej pracy. Jedną z pod-

stawowych czynności jest aplikowanie podkładu na blachę przed 

nakładaniem szpachli. Bo podkład, to podstawa!

Mirosław Rutkowski

Firma stosuje bezpieczne i zrównoważone praktyki biznesowe oraz utrzymuje najwyższe standardy w zakresie 
ładu korporacyjnego

Axalta w rankingu 50 najlepszych firm 
w zakresie ESG według gazety Investor’s Business Daily

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych 

i proszkowych, została uznana przez gazetę Investor’s Business 

Daily za jedną z 50 najlepszych firm w zakresie ESG (ochrona śro-

dowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny).

„To duże wyróżnienie dla naszych innowacyjnych produktów i 

usług, bezpiecznych i zrównoważonych procesów produkcji oraz 

przemyślanych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego” – mówi 

Robert Bryant, President i CEO Axalta. „Obecnie wielu inwestorów 

podejmuje decyzje finansowe na podstawie wiedzy o praktykach 

firm w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej 

i ładu korporacyjnego. Wychodzą z tego samego założenia co my: 

to dobre dla firmy i dobre dla świata”.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań Axalta świadczących o zaanga-
żowaniu firmy w zrównoważone praktyki:

 Opatentowana przez Axaltę technologia szybkiego utwardza-

nia przy niskim zużyciu energii, która pozwala skrócić czas re-

alizacji napraw nawet o 50% oraz zużycie energii nawet o 70% 

przy zachowaniu najwyższej jakości renowacji.

 Żywica impregnująca Voltatex® 4224 Axalty, która poprawia 

przewodzenie ciepła, co przekłada się na wyższą wydajność sil-

nika oraz mniejsze wymiary i masę urządzeń elektronicznych.

 Wodorozcieńczalne elektroforetyczne powłoki AquaEC™ 

6000, wykorzystywane w przemyśle i motoryzacji, które za-

pewniają znakomitą ochronę przed korozją, obniżają emisję 

LZO oraz ograniczają zużycie energii elektrycznej za sprawą 

niższej temperatury utwardzania.

Warto wspomnieć też o Axalta Bright Futures, programie firmy 

w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, który wspiera 

nauczanie przedmiotów ścisłych oraz inicjatywy na rzecz ochrony 

środowiska. Program ma za zadanie przyczyniać się do poprawy 

sytuacji na świecie oraz dobrobytu miast i społeczności, w których 

pracownicy i klienci firmy żyją, pracują oraz spędzają czas. 

„Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna oraz duży 

nacisk na uczciwość, rzetelność i bezpieczeństwo to fundamenty 

modelu biznesowego firmy Axalta” – kontynuuje Robert Bryant. 

„Wraz z naszymi dostawcami z całego świata nieustannie dbamy o 

stosowanie odpowiedzialnych praktyk na każdym etapie łańcucha 

dostaw. Zależy nam też na tworzeniu zrównoważonych lakierów 

oraz długotrwałej poprawie wydajności pracy naszych klientów”.

W ramach pierwszego rankingu 50 najlepszych firm w zakresie 

ESG specjaliści z Investor’s Business Daily wyłonili spółki publiczne 

z oceną AAA lub AA przyznaną przez MSCI ESG Research, firmę 

doradztwa inwestycyjnego, która analizuje kwestie ochrony śro-

dowiska, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz 

finansów. Firmy z rankingu wyróżniają się najwyższą oceną łączną 

przyznaną przez Investor’s Business Daily, co odzwierciedla ich 

silną pozycję w zakresie podstawowych i technicznych czynników 

wpływających na notowania.
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Poliuretanowa powłoka ochronna RANGERS 
została poddana kolejnym badaniom

Firma Troton Sp. z o.o. zdecydowała się na przeprowadzenie te-

stów, by móc uzyskać informację jak ich produkt będzie wyglądał 

po 3 letnim okresie starzenia. 

Opierano się na normach PN EN ISO 4892-2 Metoda A pkt. B4, PN 
EN ISO 7724-3:2003, PN EN ISO 3668:2002. 

Badanie w komorze symulującej przyspieszone warunki starzeniowe:

 Metoda A cykl B4: 102 min naświetlanie +(18 min naświetlanie 

+ nadeszczanie)

 Temperatura (°C): 63 ± 3  

 Wartość promieniowania @340 nm (/m2 nm): 0,51 ± 0,02

 Wilgotność względna: 50±10 %.

Pomiary realizowane z wykorzystaniem spektrofotometru o pa-

rametrach: Illuminant: D65; kąt obserwacji: 10°; Przestrzeń bar-

wowa: CIE Lab, LCh, CIE1976. Badanie realizowane w odniesieniu 

do próbki przed ekspozycją. Pomiaru koloru dokonano po 1000h 

ekspozycji. Całkowita różnica barwy ΔE* między próbką badaną a 
próbką odniesienia*, została wyznaczona zgodnie z wytycznymi 

PN-ISO 7724-3, z równania: 

ΔE*=[(ΔL*)2 +(Δa*)2+ (Δb*)2]1/2

gdzie,

ΔL= LTestowa- L*odniesienia;

Δa= aTestowa- a*odniesienia;

Δb= bTestowa- b*odniesienia;

ΔL- różnica jasności; 

Δa- różnica na płaszczyźnie barwa zielona-czerwona; 

Δb- różnica na płaszczyźnie barwa niebieska-żółta.

*jako próbkę odniesienia traktowano pomiar próbki badanej przed 

ekspozycją. Liczono różnicę barwy w funkcji czasu.

Do testów wyznaczone były dwa rodzaje próbek. W pierwszym 

przypadku zastosowano układ RANGERS 3:1, w drugim- RANGRES 

3:1+10%.  Uzyskane wyniki badań pokazują, że po upływie 1000h 

zarówno jeden jak i drugi rodzaj powłoki RANGERS przeszedł test 

pozytywnie. 

Agnieszka Karnecka 
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów

* Bardzo nieznaczna, 
   tj. ledwo dostrzegalna różnica

ΔE* 
dla powłoki RANGERS 3:1 wizualnie

~2,28 **Brak dostrzegalnej różnicy

ΔE* 
dla powłoki RANGERS 3:1+10% wizualnie

0,25

Zmiana różnicy barwy: 

 Przed ekspozycją:  Po 1000h:

 

Przed ekspozycją:  Po 1000h:



Master C38 VHS 2:1 i Master C108 HS 2:1 
– nowe lakiery bezbarwne od firmy TROTON 
gwarantują łatwość aplikacji i wysoki połysk

Firma TROTON  wprowadziła do swojego portfolio dwa nowe lakie-

ry bezbarwne. Pierwszy z nich Master C38 VHS 2:1 charakteryzuje 

się bardzo dobrą wchłanialnością mgły natryskowej, doskonałą 

rozlewnością oraz łatwą aplikacją.  W trakcie nakładania nie wy-

kazuje tendencji do tworzenia zacieków, co pozwala na uzyskanie 

charakterystycznej morki samochodowej. Jego zaletą jest szybki 

czas schnięcia, a zarazem długi czas życia, dlatego też może być 

przeznaczony do malowania zarówno małych elementów samo-

chodowych, jak i dużych powierzchni. Zastosowanie wysokiej 

jakości żywic pozwala, by lakier mógł współpracować z większością 

lakierów bazowych dostępnych na rynku. Lakier ten również cha-

rakteryzuje wysoki połysk oraz doskonały wygląd powłoki na drugi 

dzień, mimo, że jest to szybkoschnący lakier (suchość dotykowa 3 

godziny) to utwardzona powłoka nie gaśnie.

Lakier Master C38 VHS 2:1 występuje w wersji z utwardzaczem 

standardowym oraz fast -przyspieszającym schnięcie. 

 Do napraw małych i dużych powierzchni. 

 Bardzo wysoka zawartość części stałych >55%. 

 Doskonały wygląd powłoki. 

 Wysoki połysk. 

 Łatwość aplikacji. 

 Bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej. 

 Doskonała rozlewność. 

 Szybkie schnięcie:

 20°C – 3 godziny, 60°C – 15 minut.

Z kolei bezbarwny lakier akrylowy Master C108 HS 2:1 charaktery-

zuje się długim czasem otwartym, dlatego też jest przeznaczony 

do malowania dużych powierzchni. Zastosowanie wysokiej jakości 

żywic pozwala, by lakier mógł współpracować z większością lakie-

rów bazowych dostępnych na rynku. Lakier ten również wyróżnia 

wysoki połysk oraz doskonały wygląd powłoki na drugi dzień. Jest 

produktem łatwym w aplikacji, bardzo dobrze wchłania mgłę na-

tryskową oraz posiada doskonałą rozlewność. W trakcie nakładania 

nie wykazuje tendencji do tworzenia zacieków, co pozwala na uzy-

skanie charakterystycznej morki samochodowej.

Lakier Master C108 HS 2:1 występuje w wersji z utwardzaczem 

standard oraz fast -przyspieszającym schnięcie.

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny 

Master C108 HS 2:1 przeznaczony do całościowych napraw sa-

mochodowych o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej 

odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant).

 Doskonały wygląd powłoki. 

 Wysoki połysk. 

 Łatwość aplikacji. 

 Bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej. 

 Doskonała rozlewność. 

 Zwiększona odporność na zarysowania SR (Scratch Resistant)

Więcej informacji na stronie www.troton.com.pl oraz u przedsta-

wicieli handlowych firmy.
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Jak naprawić łuszczące się warstwy 
lakieru bezbarwnego?

Wykończenie karoserii samochodowej lakierem bezbarwnym upowszechniło się w motoryzacji pod koniec 
ubiegłego wieku. Zastosowanie tej warstwy pozwoliło na znaczne zmniejszenie grubości lakieru bazowego, 
co przy produkcji kilkuset tysięcy samochodów rocznie, dawało konkretne korzyści.

Lakier bezbarwny stanowi warstwę ochronną przed drobnymi 

uszkodzeniami mechanicznymi, zmianą koloru pod wpływem 

czynników atmosferycznych i promieni słonecznych, a przy tym 

poprawia wygląd karoserii. Do czasu, aż na pięknej powierzchni 

nie pojawiają się paskudne wykwity i plamy. Łuszczącą się warstwę 

należy naprawić, co wcale nie jest tak prostą sprawą, jak wydaje 

się większości kierowców. Niewielkie defekty, wielkości 2-5 centy-

metrów, kierowcy niekiedy próbują naprawiać samodzielnie, efekty 

nie są rewelacyjne. Kłopot sprawia konieczność cieniowania lakieru 

bezbarwnego. Oczywiście zakład lakierniczy sobie z tym bez pro-

blemu poradzi, jednak niezbyt zorientowanemu klientowi trzeba 

wytłumaczyć, dlaczego tak na pozór drobne uszkodzenie, wcale 

nie jest takie małe i wymaga wielu zabiegów. Złuszczenie warstwy 

lakieru bezbarwnego obejmuje fragment elementu, najczęściej 

maski, dachu czy drzwi. Naprawa jedynie tego obszaru, który 

jest uszkodzony wiąże się z ryzykiem polegającym na tym, że w 

sąsiednich miejscach tego elementu również wystąpią złuszczenia 

warstwy zewnętrznej. W weryfikacji pozostałych obszarów pomo-

że sprężone powietrze, którym można usunąć warstwę lakieru 

bezbarwnego niezwiązaną z warstwą bazową. Często taki zabieg 

pokazuje, że obszar wymagający naprawy jest znacznie większy, niż 

pierwotnie był widoczny.

Najczęściej taki przypadek pojawia się na samochodach naprawia-

nych. Do rzadkości należy w samochodach nowych, jeśli się pojawi 

łuszczenie, to jest skutek niewłaściwej technologii lakierowania, 

jakiejś awarii w czasie produkcji. Takie defekty producent usuwa w 

ramach gwarancji lub rękojmi. Nie tak dawno jeden z importerów 

lakierował na własny koszt ponad trzy tysiące samochodów, 

Przyczyną łuszczącego się lakieru bezbarwnego jest brak związania 

bazy z warstwą lakieru bezbarwnego. Powodów może być kilka:

 powierzchnia bazy była na tyle wysuszona, że rozcieńczalnik 

zawarty w lakierze bezbarwnym nie mógł jej zwilżyć na tyle 

skutecznie, aby nastąpiła adhezja oraz wypełnienie i wypchnię-

cie powietrza z przestrzeni łączenia obu warstw. Nadmierne 

przesuszenie bazy wynika, albo ze zbyt długiego czasu odpa-

rowywania rozcieńczalnika, albo zbyt wysokiej temperatury 

suszenia bazy w celu przyspieszania lakierowania

 rozcieńczalnik zawarty w lakierze bezbarwnym nie był komple-

mentarny z bazą na którą został nałożony.

 powierzchnia bazy była zanieczyszczona: np. wilgocią z pary 

wodnej po nocnym oczekiwaniu na poranne lakierowanie, nie-

dokładnie usunięto odkurz z powierzchni itp.

 była polakierowana w niewłaściwej temperaturze – zbyt zimna 

powierzchnia

Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski
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Zachowanie właściwej technologii oraz komplementarność produk-

tów do wspólnego łączenia w powłoce ogranicza obszar poszuki-

wania przyczyn niewłaściwej jakości powłoki. Po raz kolejny należy 

przypomnieć o konieczności przestrzegania ograniczeń i zaleceń 

zapisanych w kartach technicznych produktów.

Metoda naprawy dla małego złuszczenia to tzw. „spot repair”, czyli 

naprawa miejscowa. Można ją stosować do pionowych powierzchni 

w samochodzie z łatwością do wysokości zderzaków, z trudnością 

do wysokości klamek. Niepowodzeniem skończy się stosowanie 

tej technologii na płaszczyznach poziomych ponieważ trudności z 

właściwym cieniowaniem spowodują nieakceptowalne efekty este-

tyczne. Należy pamiętać o wielkości naprawy miejscowej; podkład o 

średnicy np. pięciu centymetrów, wymusza średnicę obszaru bazy 

przynajmniej dwudziestu centymetrów, a po nałożeniu lakieru bez-

barwnego z cieniowaniem otrzymamy obszar naprawy o średnicy 

około czterdziestu centymetrów. Na drzwiach czy błotniku będzie 

to niemal połowa elementu, zatem szybciej i łatwiej będzie polakie-

rowanie bezbarwnym całego elementu. To tylko tak dla pobudzenia 

wyobraźni o wielkości, pozornie niewielkiej, naprawy miejscowej.

Aby dobrze naprawić powłokę, należy usunąć lakier bezbarwny i 

bazę do podkładu szlifując cały element, aby mieć pewność, że 

rozwarstwienie nie nastąpi w miejscach pominiętych. Kolejnym 

etapem będzie pokrycie oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni 

podkładem wypełniającym. Można to nakładać metodą mokre na 

mokre i, po odparowaniu, nałożyć nowe warstwy bazy oraz lakieru 

bezbarwnego. Pamiętać należy o właściwym doborze koloru do 

nadwozia i polerowaniu elementów sąsiadujących w celu uzyskania 

zadowalającego, jednorodnego wyglądu. Elementy z dobrze wyko-

naną naprawą łuszczących się powłok bezbarwnych powinny być 

nie do odróżnienia od elementów nienaprawianych.







Polerowanie – czyli usuwanie 
wtrąceń i nierówności

Niekiedy oglądając powłokę lakieru swojej pracy lakierniczej z przerażeniem stwierdzamy obecność obcych 
ciał na powłoce zewnętrznej. Nieszczęściem są wtrącenia na powierzchni bazy pod lakierem bezbarwnym, 
bo takie wtrącenie usuniemy tylko metodą ponownego lakierowania. Zaletą współczesnych lakierów 
bezbarwnych, jest możliwość polakierowania wierzchniego bez matowania w ciągu 24 godzin od pierwotnego 
lakierowania.

Wniosek z tego taki, że podczas lakierowania bazą, należy mieć 

oczy szeroko otwarte i obserwować cały czas powierzchnię, czy 

jakiś wstrętny pyłek nie wyląduje na powierzchni. Gdy wyląduje, 

mamy dwie możliwości: jeśli się uda wyjąć igłą na mokro i miej-

sce się rozleje bądź będzie wymagało małego uzupełnienia – to 

jest bardzo dobrze. Jeśli miejsce będzie uszkodzone, to musimy 

poczekać aż wyschnie, a następnie drobnym papierem na mo-

kro delikatnie przeszlifować, usunąć pyły ścierką pyłochłonną i 

wykonać uzupełnienie bazy na naprawiane miejsce. Lokalnie na-

prawioną bazę będzie można pokryć lakierem bezbarwnym, pod 

warunkiem nieodcinania się od reszty miejsca lakierowanego. Ła-

twiejszym do naprawy uszkodzeniem będą wtrącenia pyłów lub 

drobin w powłoce zewnętrznej, dość łatwe do usunięcia poprzez 

szlifowanie. Materiały szlifierskie pomogą w ich usunięciu pod 

warunkiem, że drobiny nie będą głęboko zanurzone w warstwie 

lakieru, pamiętajmy, że warstwa lakieru bezbarwnego to raptem 

50 – 60µm. Po przeszlifowaniu właściwymi gradacjami papieru, 

polerujemy pastą polerską, przy pomocy odpowiedniej gąbki. 

Przy zaciekach dużych wymiarów, tzw. podpisu lakiernika, trzeba 

niestety po wysuszeniu fragment przeszlifować i ponownie – po 

zaizolowaniu – polakierować ostrożnie, aby błędu nie powtórzyć. 

Polerowanie lakieru jest ostatnim etapem pracy lakiernika i ma 

część lakierowaną doprowadzić do takiego samego wyglądu, jak 

elementy nienaprawiane. Chodzi o to, aby usunąć efekt „skórki 

Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski
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pomarańczowej” oraz połysk doprowadzić do pożądanego stanu. 

Usuwanie ewentualnych błędów lakierniczych jest możliwe w 

ograniczonym zakresie, o czym wyżej. Odpowiednie narzędzie, to 

rotacyjna polerka ze stabilizacją obrotów i funkcją mimośrodu (a 

nie np. wkrętarka lub szlifierka kątowa) wraz z gąbkami o różnych 

twardościach, padem futrzanym czy bawełnianym. Do tego odpo-

wiednie materiały, pasty i mleczka. Oczywiście lakiernik zna karty 

produktów (a jeśli nie zna, to powinien się z nimi zapoznać) i wie, 

jak wykorzystywanych materiałów używać. Dość częstym błędem 

jest wyprowadzenie polakierowanych i wysuszonych elementów 

na zewnątrz, poza halę warsztatu. Słońce i wiatr skutecznie 

utrudniają, a wręcz uniemożliwiają, właściwe przeprowadzenie 

procesu polerowania. Drobiny piasku mogą spowodować, że za-

miast uzyskać pożądaną gładkość i połysk naprawianej części na 

powierzchni pojawią się rysy i uszkodzenia warstwy lakieru bez-

barwnego. Polerowanie powinno się odbywać w hali, gdzie panują 

stabilne warunki temperatury i wilgotności i nie ma intensywnych 

przeciągów.

W niektórych pojazdach, zwłaszcza klasy premium, powierzchnie 

lakieru są idealnie gładkie. W ich naprawie stosuje się specjalne 

lakiery bezbarwne ze szlifowaniem międzywarstwowym oraz, na 

zakończenie, kolejne szlifowanie przed polerowaniem. Efekt jest 

rzeczywiście wspaniały, ale tego rodzaju naprawy wraz z końco-

wym polerowaniem muszą być prowadzone w kabinie lakierniczej 

z zachowaniem reżimów dotyczących temperatury i czasu utwar-

dzania kolejnych warstw.

Wybór materiałów polerskich jest ogromny, warto korzystać z 

materiałów sprawdzonego producenta kierując się jakością, a nie 

ceną produktów. Nietrudno znaleźć przykłady preparatów i mate-

riałów o różnych cenach, a porównywalnej jakości. Warto też co 

jakiś czas sprawdzać nowości wprowadzane przez producentów, 

może się bowiem okazać, iż dotychczas używana linia produktów 

może być z powodzeniem zastąpiona nową i tańszą.

Gąbki płaskie służą do polerowania agresywnymi pastami poler-

skimi, gąbki karbowane pomagają zapobiegać powstawaniu holo-

gramów i używa się ich w kolejnych etapach polerowania pastami 

drobnoziarnistymi lub mleczkiem polerskim. Futra służą do osta-

tecznego wykańczania powierzchni. Do korygowania powierzchni 

lakieru i usuwania wtrąceń służą specjalne papiery ścierne (#2000, 

#2500 i #3000) i klocki szlifierskie.

W praktyce lakierniczej chodzi o uzyskanie najlepszych efektów 

przy możliwie niskich kosztach i wykorzystaniu niewielu produktów. 

Przykładem linii materiałów polerskich dającej bardzo dobre rezul-

taty przy niewielkich kosztach są produkty marki Brayt serii T.

Pasta polerska oznaczona T1 zawiera drobne ziarno ścierne i 

sprawdza się w pracy nawet z lakierami nie do końca utwardzo-

nymi. Można tym preparatem pracować z wykorzystaniem gąbek 

twardych, miękkich oraz wełnianych i filcowych. Pasta prze-

znaczona jest do polerowania na sucho, a w końcowym etapie 

można powierzchnie polerowaną lekko spryskać wodą. Preparat 

jest bardzo skuteczny, łatwy w użyciu i, praktycznie, pozwala 

przeprowadzić cały proces polerowania. Po zakończeniu polero-

wania można, ale nie trzeba stosować mleczka lub preparatów 

zabezpieczających.

Produkt oznaczony symbolem T2 jest typowym mleczkiem po-

zwalającym usunąć defekty powierzchni. Wykorzystując różne 

aplikatory i dostosowany do potrzeb tryb pracy polerki można 

uzyskać większą lub mniejszą siłę cięcia powierzchni lakieru, od-

świeżyć powłokę elementów nienaprawianych i głębie oraz świe-

żość koloru.

Uzupełnieniem serii są preparaty T3 i T4. Ten pierwszy jest uniwer-

salnym płynem, który po rozprowadzeniu ręcznym można dopole-

rować polerką orbitalną. Uzyskuje się dość trwały połysk i znacznie 

ogranicza wizyty w myjniach. Z kolei preparat T4 zabezpiecza 

powierzchnię lakieru przed wpływami atmosferycznymi, kurzem 

i chemią stosowaną zimą na drogach i przez cały rok w myjniach. 

Wymienionych środków sprawdzają się w profesjonalnych lakier-

niach, ale mogą z nich korzystać także osoby nie zajmujące się 

lakiernictwem zawodowo.
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Sea Glass, samochodowy kolor roku Axalta na rok 2020, 
zachwyca elektryzującym, wysokochromatycznym połyskiem

Sea Glass wyznacza nowy trend na rok 2020. Kolor wyróżnia się połyskiem i emanuje energią, a jego właści-
wości refleksyjne i transmisyjne pozwalają na detekcję samochodów przez systemy wykrywania pojazdów 
autonomicznych.

Axalta (NYSE: AXTA) zachwyca dziś swoim samochodowym kolo-

rem roku o nazwie Sea Glass. Ten nowoczesny turkusowy niebieski 

o wspaniałym połysku zachęca do częstszego wybierania samo-

chodów w nowym, nieszablonowym kolorze.

Zainspirowany rzekami i oceanami kolor Sea Glass jest niezwykle 

głęboki, intensywny i błyszczy się w świetle słonecznym. Z pewno-

ścią będzie budził zachwyt konsumentów i zwracał uwagę kierow-

ców na całym świecie.

Z Globalnego Raportu Popularności Kolorów na rok 2019 r. wynika, 

że samochody niebieskie stanowią 7% wszystkich aut na świecie, 

a kolor ten zajmuje piąte miejsce pod względem popularności za 

białym, czarnym, szarym i srebrnym. Największą popularnością 

niebieskie samochody cieszą się w Ameryce Północnej i Europie, 

gdzie ich udział w rynku wynosi 10%. „Popularność turkusowego 

błękitu wciąż rośnie” – wyjaśnia Nancy Lockhart, Axalta Global 

Product Manager, Colour. „Sea Glass doskonale sprawdza się we 

wszystkich typach pojazdów, od samochodów kompaktowych i 

sportowych po średniej klasy sedany, duże SUV-y i ciężarówki”.

Jednak Sea Glass to kolor nie tylko piękny i modny. Wykazuje też 

właściwości refleksyjne i jest łatwo wykrywalny przez systemy 

LIDAR. „Jasny, perłowy Sea Glass powstał z myślą o wykrywaniu 

pojazdów autonomicznych przez systemy LIDAR, dzięki czemu wy-

chodzi naprzeciw współczesnym trendom” – komentuje Lockhart. 

„Przepuszczalność światła, jaką wykazuje Sea Glass – a także wiele 

innych odcieni z naszej rozległej palety barw – umożliwia wykrywa-

nie samochodów przez pojazdy autonomiczne”.

Dan Benton, Axalta Marketing Manager – Colour: „Sea Glass jest 

już dostępny dla naszych klientów. Receptury dla tego niesamo-

wicie uniwersalnego koloru można znaleźć w technologii wodo-

rozcieńczalnej naszych systemów lakierniczych, a my jesteśmy 

gotowi pomagać klientom, którzy chcą poznać nadchodzące 

trendy kolorystyczne”. Użytkownicy produktów czołowych marek 

renowacyjnych Axalta, w tym Cromax, Standox i Spies Hecker, 

będą mogli z łatwością wykorzystać kolor Sea Glass podczas na-

stępnego projektu.

Axalta jest liderem w dziedzinie produktów wodorozcieńczalnych, 

które są jednocześnie łatwe w aplikacji, zapewniają znakomitą 

przyczepność oraz różne poziomy połysku. Co więcej, szybko 

schną oraz wykazują wysoką elastyczność. Wyróżniają się także 

niskim poziomem toksyczności i łatwopalności. Dzięki temu firmy 

szukające zrównoważonych środowiskowo rozwiązań chętnie po 

nie sięgają.

„Sea Glass przypomina o czystej wodzie i dbałości o środowisko. 

Doskonale wpisuje się w naszą koncepcję odpowiedzialności spo-

łecznej biznesu oraz dbałość o środowisko naturalne. Pracownicy 

Axalta dążą do poprawy czystości naszych zasobów wodnych, 

obniżenia zużycia energii i zmniejszenia zużycia wody w naszych 

zakładach na całym świecie” – mówi Lockhart. Wraz z premierą 

samochodowego koloru roku 2020 oraz w myśl firmowej koncep-

cji odpowiedzialności społecznej biznesu, Axalta pomoże usunąć 

ponad 450 kg odpadów z oceanów.

Poprzez swój program Bright Futures, Axalta angażuje się w inicja-

tywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie. 

Do tej pory firma pomogła zachować ponad 5260 hektarów mo-

kradeł przy współpracy organizacji Ducks Unlimited w Ameryce 

Północnej i Ducks Unlimited de Mexico; zasadziła ponad 30 000 

drzew w Mongolii Wewnętrznej i prowincji Hebei z pomocą China 

Mother River Protection Program i przy współpracy China Youth 

Development Foundation; zbudowała trzy stawy o łącznej pojem-

ności 30 mln litrów znajdujące się w nawiedzanej suszami wiosce 

Bhooriya Baas w dystrykcie Alwar przy współpracy S.M. Sehgal 

Foundation z Indii oraz wzięła udział w wielu innych projektach 

ochrony środowiska na całym świecie.
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Axalta publikuje Globalny Raport Popularności 
Kolorów Samochodów na rok 2019

Axalta (NYSE: AXTA) opublikowała 67. doroczny Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów, w którym 
prezentuje trzy najpopularniejsze kolory samochodowe: biały (38%), czarny (19%) i szary (13%). Biały zajmuje 
pierwsze miejsce w światowych rankingach popularności kolorów od 2011r.

 Biały niepodzielnie rządzi w sercach konsumentów już dziewią-

ty rok z rzędu

 Szary wyprzedza srebrny i zajmuje 3. miejsce w rankingu

 Srebrny cieszy się najmniejszą popularnością od dziesięciu lat

 Szary po raz pierwszy zostaje najpopularniejszym kolorem 

samochodowym w Europie

W tym roku w pierwszej trójce zabrakło srebrnego, a jego udział 

na poziomie 10% jest najniższy od ponad dziesięciu lat. Wyniki an-

kiety wskazują też na rosnącą popularność szarego we wszystkich 

regionach świata. Mimo to w branży motoryzacyjnej niezmiennie 

królują cztery kolory – biały, czarny, szary i srebrny – które razem 

mają 80% udziału w światowym rynku.

„Bardzo cieszymy się z tegorocznego wydania Globalnego Raportu 

Popularności Kolorów Samochodów. Po przeszło 65 latach badań 

nad preferencjami konsumentów w zakresie kolorów samocho-

dowych jesteśmy niekwestionowanym liderem w dziedzinie prze-

widywania tendencji rynkowych. To dzięki nam nasi klienci mogą 

oferować wspaniałe samochody w najpopularniejszych kolorach” 

– powiedziała Nancy Lockhart, Axalta Global Product Manager for 

Colour.

Na szczeblu regionalnym preferencje kolorystyczne zasadniczo nie 

zmieniły się w ciągu ostatniego roku – z wyjątkiem jednej kwestii. 

W Europie popularność białego spadła o 1%, a szarego wzrosła o 

2%, dzięki czemu po raz pierwszy zajął on najwyższe miejsce w 

regionie.  

„W ubiegłym roku na europejskim rynku SUV-ów odnotowaliśmy 

wzrost popytu na kolor szary, a w tym roku popularność tego 

koloru w segmencie samochodów kompaktowych/sportowych 

wzrosła o 5%. Po raz pierwszy w Europie różne odcienie szarego 

– od naturalnego po bardziej wyszukane i wyrafinowane – cieszyły 

się większą popularnością niż biały, który od wielu lat był ulubionym 

kolorem w tym regionie. Europejczycy zwrócili się w kierunku sza-

rości, aby ograniczyć szum emocjonalny, jaki towarzyszy im na co 

dzień oraz doświadczyć jego kojącego działania” – powiedziała Elke 

Dirks, Axalta Colour Designer na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Na pozostałych rynkach pozycję lidera wciąż utrzymuje biały, a 

w Azji jego notowania dodatkowo wzrosły o 1%. To w ogólnym 

ujęciu daje mu popularność na poziomie 49%. „Chiński konsument 

preferuje nowoczesność i wyrafinowanie, dlatego biel jest tu 

oczywistym wyborem” – powiedziała Annie You, Axalta Colour 

Designer na Chiny.

Biały najwyżej cenią również użytkownicy z Ameryki Południowej 

i Północnej, jednak także tutaj odnotowaliśmy wzrost zaintereso-

wania szarym.

„Choć czołowe pozycje w rankingach popularności na świecie 

wciąż zajmują kolory neutralne – biały, czarny, szary i srebrny – do-

strzegamy wzrost zainteresowania innymi barwami, które jeszcze 

kilka lat temu nie miały właściwie szans. Konsumenci zaczynają 

inaczej patrzeć na kolory samochodów, a nasza firma jest gotowa, 

aby wraz z branżą motoryzacyjną wyjść naprzeciw tym zmianom” 

– mówi Nancy Lockhart.

Konsumenci z całego świata decydują się też na bardziej zróżnico-

wane odcienie – od zielono-niebieskiego przez morski, granatowy, 

lodowy niebieski, aż po denim. W ujęciu globalnym czerwony naj-

chętniej wybierają konsumenci z Ameryki Północnej (9%), a brą-

zowe i beżowe odcienie królują w Rosji (12%). Kolor ma ogromny 

wpływ na decyzje zakupowe klientów końcowych oraz branding 

produktu. Dlatego Axalta w dalszym ciągu będzie angażować się w 

rozwój kolorów i technologii dla lakierów samochodowych.

„Na drogach można szybko zauważyć kolory niebieskie, czerwone 

i brązowe/beżowe prezentowane w spektakularnych odcieniach. 

Niebieski jest najpopularniejszy w Ameryce Północnej i Europie – w 

tym kolorze jest 10% pojazdów na tych rynkach. Dlatego znalezie-

nie odcienia niebieskiego, który przypadnie do gustu konsumento-

wi, nie jest żadnym problemem” – podsumowuje Nancy Lockhart. 

Cały Raport Popularności Kolorów Samochodów jest dostępny na 

stronie: axaltacs.com/colorreport.

Wybór ciekawostek z raportu:
 Afryka: niezmienne dużym powodzeniem cieszą się jasne kolo-

ry, takie jak srebrny i biały (łączny wynik: 58%).
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 Azja: konsumenci najczęściej wybierają białe kolory perłowe, 

które umacniają swoją pozycję w regionie. 

 Europa: najpopularniejszym kolorem jest szary, który ma prze-

wagę nad białym – wieloletnim liderem na rynku.

 Ameryka Północna: niebieski uzyskuje wynik 10%, co oznacza 

wzrost o 2%.

 Rosja: ciepłe odcienie beżu/brązu stanowią 12%, więcej niż w 

jakimkolwiek innym regionie.  

 Ameryka Południowa: jedyny region, w którym zaobserwowali-

śmy wzrost popularności koloru srebrnego (o 1%).

Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów Axalta po 

raz pierwszy opublikowano w 1953 r. Jest to najdłużej wydawana 

i najbardziej wszechstronna publikacja dotycząca trendów kolory-

stycznych. Wraz z raportem na temat trendów kolorystycznych 

globalni eksperci ds. kolorów w firmie Axalta tworzą historię 

i przyszłość kolorów w branży motoryzacyjnej. Raport daje 

producentom OEM lepszy wgląd w preferencje konsumentów 

i pozwala im podejmować świadome decyzje w kwestii kolorów 

samochodów.
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Jesteśmy odpowiedzialni

To nie lakiernicy zatruli wodę, zaśmiecili oceany, wycinają lasy deszczowe, nie lakiernicy stworzyli dziurę 
ozonową. Ale lakiernicy, tak jak przedstawiciele wszystkich innych zawodów, muszą dbać o czyste powietrze, 
o faunę i florę, o środowisko ziemi. Rozwój przemysłu, energetyki i wielu technologii sprawił, że ludziom żyje 
się lepiej, ale za to nasza planeta płaci wysoką cenę.

Warsztaty specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodo-

wych są marginalnym w skali świata, ale jednak istotnym w skali 

mikro, źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Dlatego 

należy zadbać o to, aby lakiernia nie szkodziła. Niekorzystne dla 

środowiska naturalnego są praktycznie wszystkie kolejne procesy 

naprawy samochodu. Począwszy od mycia, przez przygotowanie 

powierzchni, nakładanie kolejnych warstw, aż do końcowego pole-

rowania. Na każdym etapie trzeba zadbać o to, aby ilość wytwarza-

nych w zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza i nieszkodliwa. Na 

tyle, na ile to możliwe, co najmniej w takim stopniu, w jakim jest to 

regulowane przez prawo.

Od wielu lat obowiązują dość rygorystyczne wymogi funkcjonowa-

nia zakładów lakierniczych. Obowiązujące regulacje prawne doty-

czące ochrony środowiska naturalnego w funkcjonującej lakierni 

samochodowej obejmują:

 powstawanie odpadów przemysłowych,

 emisję szkodliwych substancji płynnych,

 emisję szkodliwych substancji lotnych do atmosfery.

Zgodnie z prawem każda lakiernia musi ograniczać ilość i zapobie-

gać powstawaniu zbędnych zanieczyszczeń. W sytuacji, gdy zanie-

czyszczenia są skutkiem procesu technologicznego, należy je odzy-

skać, a jeśli jest to niemożliwe – unieszkodliwić. Proces utylizacji i 

unieszkodliwiania odpadów jest elementem dokumentacji lakierni.

Pozwolenie na wytwarzanie określonych rodzajów i ilości odpadów 

powinno obejmować na przykład papier i folie do oklejania samo-

chodów, filtry z kabin lakierniczych i układów wentylacji, jednorazo-

we kombinezony, rękawiczki, maski ochronne, ścierki do zmywania i 

odtłuszczania, puszki po lakierach, itp.

Wiele szkodliwych związków znajduje się w ściekach pochodzących 

z mycia pojazdów. Lakiernia powinna posiadać własną oczyszczalnię 

takich ścieków z separatorami do fizycznego oddzielania oraz urzą-

dzenia zatrzymujące cząsteczki emulsji i olejów. W oczyszczalni ście-

ków powinno się również stosować chemiczne metody pozwalające 

na wytrącanie z płynnych ścieków łatwych do oddzielenia osadów.

Kolejnym problemem, bodaj czy nie najważniejszym, są lotne sub-

stancje organiczne (Volatile Organic Compounds – VOC) zawarte 

w najróżniejszych substancjach (lakierach, rozpuszczalnikach, pod-

kładach, etc.). Ilość i rodzaj tych substancji zależy od stosowanych 

materiałów lakierniczych. Producenci tych materiałów od lat ogra-

niczają ilość substancji lotnych wprowadzając technologie „lakierów 

wodorozpuszczalnych”. Jednak nie ma technologii lakierowania bez 

lotnych związków organicznych, dlatego prace lakiernicze powin-

no się wykonywać wyłącznie w zamkniętych kabinach z określoną 

wymianą powietrza na godzinę oraz  wyposażonych w odpowied-

nie systemy filtrów. Rygorystyczne normy dotyczące emisji VOC 

wymuszają stosowanie lakierów o zwiększonym stężeniu cząstek 

stałych oraz lakierów wodorozcieńczalnych. W ograniczaniu emisji 

VOC pomocne są również niskociśnieniowe pistolety do nakładania 

powłok lakierniczych (High Volume Low Pressure – HVLP) i pistolety 

spełniające wymogi LZO – (Redused Pressure – RP), dzięki którym 

straty lakieru i emisja VOC są znacznie niższe niż w pistoletach wy-

sokociśnieniowych.

Formalnie usługi lakiernicze nie są zakwalifikowane jako przed-

sięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (Roz-

porządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. [Dz. 

U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397], nie ma więc konieczności składania 

wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Natomiast, jak już wcześnie wspomnieliśmy, przed rozpoczęciem 

takiej działalności, należy wystąpić z pozwoleniem na wytwarza-

nie odpadów niebezpiecznych – gdy odpadów niebezpiecznych 

jest więcej niż 100 kg rocznie. Jeżeli ilość odpadów jest mniejsza, 

wystarczy złożyć informacje o ich wytwarzaniu. Zagadnienia te re-

guluje Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 

r., poz. 21). Koniecznym może się okazać zgłoszenie lub pozwolenie 

– zależnie od ilości zużywanych materiałów – w przypadku emisji 

gazów lub pyłów do powietrza, gdy są odprowadzane w sposób 

zorganizowany do powietrza. To zagadnienie reguluje Ustawa Pra-

wo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 

r., poz. 627).

Niezależnie jednak od wymogów prawa dbanie o możliwie najlep-

szy stan środowiska naturalnego, wody, powietrza i gleby jest mo-

ralnym obowiązkiem każdego z nas. Od tego bowiem zależy w jakim 

stanie zostawimy Ziemię naszym dzieciom i wnukom.

Autor: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski



Długa droga do ostatniego etapu
Ostatni etap, który wieńczy prace lakierni-

cze to polerowanie. Ile czasu lakiernik musi 

poświęcić na tę czynność zależy między 

innymi od jakości powierzchni oraz ilości 

zanieczyszczeń jakie na niej pozostały. 

O tym jak wygląda powierzchnia po lakie-

rowaniu w największym stopniu decyduje 

staranność i skrupulatność, z jaką cały pro-

ces został wykonany. Ważne jest również 

miejsce, w którym tę czynność przepro-

wadzamy.

Nie mniej jednak, możemy dysponować 

najwyższej klasy kabiną lakierniczą, a 

powierzchnie elementów mogą być po 

lakierowaniu zanieczyszczone. Z podob-

nymi problemami spotykamy się również 

w trakcie lakierowania (produkcyjnego) 

- niezbędna jest wtedy ingerencja osoby 

polerującej.

Niektórym wyposażenie warsztatu lakierni-

czego kojarzy się jedynie z pistoletami na-

tryskowymi, kompresorem oraz sprzętem 

szlifierskim. Co prawda można wykonywać 

naprawy lakiernicze korzystając jedynie 

z wymienionego wyżej zestawu, ale czy 

możemy tu mówić o pełnym wyposażeniu? 

Odpowiedź jest oczywiście negatywna.

W takim razie co jest niezbędne w warszta-

cie lakierniczym, aby uniknąć późniejszych 

problemów, które powodują irytację lakier-

nika. Wielokrotnie spotkałem się z opinią 

lakierników o różnych produktach lakierni-

czych, że są za gęste lub za rzadkie przez 

co ich nakładanie jest utrudnione. Dlatego 

warto wyposażyć się w kubek forda, który 

pomaga zmierzyć lepkość danej mieszanki. 

Pamiętajmy tutaj o pomiarze temperatury 

natrysku, ponieważ im większa temperatu-

ra tym gęstość się zmniejsza, a w niskich 

temperaturach zdecydowanie się zwiększa. 

Tutaj przychodzi nam z pomocą producent 

marki Profix, który umieszcza wszystkie 

niezbędne informacje w karcie technicznej 

produktu. W związku z tym pamiętajmy, 

aby prowadzić pomiar wilgotności powie-

trza i temperatury w lakierni. Materiały 

lakiernicze konwencjonalne jak i wodne 

mają określone warunki pracy, a wiele wad 

lakierniczych powstaje, gdy ich nie prze-

strzegamy.

Następne urządzenie, które okazuje się 

bardzo pomocne to miernik grubości 

powłoki lakierniczej. Obecne urządzenia 

pozwalają na pomiary powierzchni stalo-

wych, stalowych-ocynkowanych i alumi-

niowych. Bardziej zaawansowany sprzęt 

może dokonać pomiaru na powierzchniach 

plastikowych, niestety cena tych urządzeń 

ogranicza powszechne ich stosowanie.  Już 

w momencie przyjmowania samochodu do 

naprawy będziemy mogli wstępnie stwier-

dzić, czy pojazd był wcześniej naprawiany, 

a po wykonaniu naprawy zbadamy czy nie 

przekroczyliśmy grubości powłoki zalecanej 

przez producenta.

Co z doborem koloru? Tutaj przychodzi 

innowacyjne rozwiązanie - System Profix 

Refinish z dyspenserem MC MIX, który jest 

samodzielną jednostką, która zastępuje 

mieszalnik z miksami. Takie rozwiązanie 

niesamowicie zwiększa wydajność pracy, 

zwiększa dokładność oraz eliminuje czynnik 

ludzki, czyli przykładowo błąd podczas na-

lewania receptury. Maszyna nalewa zadany 

kolor z dokładnością nieosiągalną w mie-

szalniach, więc istnieje możliwość nalania 

nawet bardzo małej ilości. Układ „spektro-

fotometr – Cloud – MC MIX”, jest najbar-

dziej optymalny, czyli wykonujemy pomiar 

za pomocą spektrofotometru ADAM 5, 

przesyłamy pomiar do aplikacji Cloud z do-

wolnego urządzenia mobilnego i możemy 

od razu zmieszać znalezioną i dobarwioną 

recepturę w MC MIX.

Teraz czas wspomnieć o zaniedbaniach jakie 

przytrafiają się na poszczególnych etapach 

pracy w lakierniach, które mają ogromny 

wpływ na efekt końcowy.

Na początek odpowiedni rodzaj zmywacza. 

Spotkałem się z przypadkami, gdy uży-

wano benzyny ekstrakcyjnej, ale również 

nieodpowiednich rozcieńczalników, które 

zamiast oczyścić i odtłuścić powierzchnię 

jeszcze mocniej ją zanieczyściły. Stąd to już 

tylko jeden krok do sytuacji, gdy podłoże ze 

względu na złe przygotowanie nie zapewnia 

odpowiedniej przyczepności.

Bardzo często lakiernicy chcąc skrócić czas 

naprawy stosują tylko podkład wypełnia-

jący bez odpowiedniego zagruntowania 

podłoża. Korzystają przy tym z produk-

tów nie sprawdzając czy dany podkład ma 

przyczepność do określonego podłoża (np. 

aluminium, ocynk). To prowadzi do rozwar-

stwiania się powłoki oraz skraca żywotność 

wykonanej naprawy. Warto skorzystać z 

dostępnych w technologii renowacyjnej 

dwóch grup gruntów – epoksydowego lub 

reaktywnego. Tutaj mała uwaga – na grunt 

reaktywny nie można nakładać szpachlówki 

poliestrowej, ze względu na możliwą reak-

cję chemiczną i utratę przyczepności.

Docieramy do naszej warstwy dekoracyjnej. 

Na obszarze, gdzie będzie nakładany lakier 

bazowy szlifujemy papierami o gradacjach 

wskazanych w instrukcjach, a miejsca gdzie 

będzie wykonywane przejście wymaga 

mniejszych gradacji lub włókniny szarej lub 

”miodowej” zastosowanej razem z pastą-

żelem do matowania.

Na koniec pamiętajmy o odpowiednim stro-

ju podczas lakierowania (kombinezon), nie 

możemy zaraz po pracach szlifierskich bez 

oczyszczenia wchodzić do miejsca lakiero-

wania. Pamiętajmy, przestrzeganie określo-

nych procedur w trakcie przygotowania do 

malowania może nas w przyszłości uchronić 

przed wieloma niemiłymi niespodziankami. 

Wszystkie odpowiednie procedury pozwo-

lą wykonać pracę lakierowania z możliwie 

najlepszym efektem. Używając kompletu 

materiałów jednego producenta może-

my być pewni, że wszelkie eksperymenty 

przy stosowaniu produktów zostały już 

przeprowadzone w laboratorium i dlatego 

dostajemy gwarancję na produkty i tech-

nologię. Możemy bez obaw stosować też 

np. metody „mokro na mokro”, a schnięcie 

produktów będzie przebiegać prawidłowo i 

we właściwym czasie.

Marek Lemiszewski
Kierownik działu szkoleń marki Profix
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Pokrycia wielowarstwowe trzy-, 
cztero- i więcej warstwowe

Wielowarstwowe lakierowanie stosowano już w latach 80. ubiegłego wieku w samochodach luksusowych dla 
uzyskania możliwie najlepszego ich wyglądu. Kiedy, już w obecnym tysiącleciu, konieczność ratowania planety 
wymusiła znaczne ograniczenie szkodliwych związków lotnych, wprowadzono lakiery wodorozcieńczalne. 
Znacznie słabsze własności kryjące tychże spowodowały, że lakierowanie wielowarstwowe okazało się 
niezbędne. 

Wyeliminowanie metali ciężkich z pigmentów oraz zmniejszenia 

emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) spowodowało, iż 

pojawiły się problemy ze zdolnością krycia lakierów spełniających 

restrykcyjne normy, wprowadzane w związku z ochroną środowi-

ska naturalnego. Rozwiązaniem stało się kilkukrotne pokrywanie 

karoserii cienką warstwą koloru. Dla producentów samochodów 

okazało się, że jest to także korzystne finansowo. O ile warstwy 

powłok lakierniczych pod koniec ubiegłego wieku mieściły się w 

granicach od 120µm do 170µm, (na przykład lakier w Maluchu 

miał grubość 180µm), to obecnie raczej nie przekracza 120µm. 

Pomimo, a może właśnie dzięki stosowaniu lakierowania wielowar-

stwowego, można znacznie zmniejszyć zużycie lakieru. Przy ma-

sowej skali produkcji samochodów, księgowi wielkich producentów 

zacierają ręce. Znowu zarobili, i to podwójnie. Nie tylko płacą mniej 

za materiały lakiernicze, ale jeszcze piękniejsze barwy i lśnienie 

lakieru perłowego, metalicznego czy z efektem „samonaprawy” 

sprzedają ze stosownie skalkulowaną dopłatą. Trzeba przy okazji 

zauważyć, że postęp technologiczny jest ogromny i samochody 

współczesne wyglądają zdecydowanie lepiej. niż wyjeżdżające z 

fabryk trzydzieści lat temu. Co zresztą sprawia pewien kłopot przy 

renowacji klasyków, gdy mają wyglądać dokładnie jak oryginał, a 

nie wyraźnie lepiej. Ale to opowieść na całkiem inną okazję...

NAPRAWY POWŁOK WIELOWARSTWOWYCH
Oczywiście naprawy powłok wielowarstwowych są sporym wyzwa-

niem dla lakierników. Trzeba ruszyć głową, poszukać najlepszych 

rozwiązań i pamiętać, że nie ma mowy o oszczędności. Jeśli napra-

wa na przykład lakieru perłowego ma być zrobiona dobrze, to nie 

ma szans na „załatwienie” sprawy dwoma natryskami. Tych warstw 

będzie nawet i pięć. Oczywiście kolejne warstwy lekko „dmuchnię-

te” kładzie się metodą „mokro na mokro”. Trzeba bardzo dbać o 

to, aby temperatura i przepływ powietrza wokół lakierowanego 

elementu były równomierne, po to, aby odparowanie kolejnych 

warstw było takie samo, zwłaszcza w załamaniach i krawędziach. 

Poprawienie efektu słabego krycia miejsc naprawianych i pokrytych 

podkładem uzyskuje się przez pokrywanie przejść o kontrastowych 

granicach kolorem o różnym stopniu szarości. Należy zastosować 

podkłady pozwalające na mieszanie odpowiednich odcieni szarości 

Autor: Mirosław Rutkowski i Mieczysław Sieczkowski
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pod kolor bazy, a jeszcze lepiej wykorzystywać podkłady kolorowe 

dopasowane do koloru bazowego. Wykorzystania nowoczesnych 

materiałów pozwala na pokrycie trójwarstwowe z możliwością 

nakładania kolejnych warstw metodą „mokro na mokro”. 

POKRYCIA TRÓJWARSTWOWE
Rutynowa technologia naprawcza powłok trzywarstwowych me-

todą „mokro na mokro” polega na nakładaniu w krótkim okresie 

czasu (na właściwie przygotowaną powierzchnię) kolejnych powłok 

bez szlifowania. Jako pierwszą warstwę nakłada się podkład, po 

odpowiednim czasie odparowania lub po uzyskaniu równomiernej 

powłoki bez mokrych łat, nakłada się drugą warstwę odpowiednie-

go koloru bazy i na koniec, po odpowiednim czasie odparowania 

lub uzyskaniu równomiernej powłoki (uwaga na odparowanie w 

miejscach styku płaszczyzn, w ciasnych zaułkach), nakładana jest 

warstwa lakieru bezbarwnego. Po odparowaniu można rozpocząć 

proces suszenia. Dla uzyskania większej gładkości całego pokrycia 

należy wysuszyć pierwszą warstwę podkładu.

W celu uzyskania efektów głębi w pokryciu stosuje się wersję z 

barwionym lakierem bezbarwnym. Nakłada się ją w dwojaki spo-

sób: „mokro na mokro” czyli szybko lub z suszeniem warstwy la-

kieru barwionego, jego szlifowaniu i ponownym pokryciu warstwą 

normalnego lakieru bezbarwnego. Ta metoda pozwala na uzyska-

nie bardzo dobrego efektu połysku. 

POKRYCIA WIELOWARSTWOWE
W wielowarstwowości wykorzystywane jest zjawisko odbijania się 

światła od różnych powierzchni, załamania promieni świetlnych 

przy przejściach przez różne środowiska, a dzięki wkomponowaniu 

do lakieru bazowego drobin typu: mika, perła, ksyralik lub metale, 

uzyskuje się nieskończoną ilość kolorów o wspaniałych efektach 

wizualnych. Dla uzyskania większej głębi kolorów oraz ciekawych 

efektów wizualnych, stosowane są pokrycia wielowarstwowe.

Warstwa podstawowa to kolor dający wiodący efekt dla całego 

pokrycia. To może być kolor bazowy, lakier akrylowy – szlifowany 

bądź tylko wysuszony i w przeciągu do 8 godzin natryśnięty ko-

lejną warstwą. W tym przypadku wykorzystuje się efekt odbicia 

światła od powierzchni.

Druga warstwa, zazwyczaj transparentna, zabarwiona, zawierająca 

odpowiednie ziarna (mika, perła, ksyralik lub drobiny metali) dające 

oczekiwany efekt, jest nakładana „mokro na mokro” i pokrywana 

lakierem bezbarwnym.

Trzecia warstwa to lakier bezbarwny zabarwiony nakładany na 

drugą warstwę metodą „mokro na mokro” lub z suszeniem i szlifo-

waniem. Ten ostatni sposób tworzy pomiędzy warstwami granicę 

dającą kolejny efekt polegający na przejściu promieni świetlnych 

przez dwa różne ośrodki.

Czwarta warstwa to lakier bezbarwny – w zależności od zapotrze-

bowania może być z pełnym połyskiem; jedwabistym połyskiem 

lub całkowicie matowym, co w ostatnim czasie jest popularne w 

segmencie aut premium. 

Niekiedy nakłada się więcej warstw, lecz metoda działania sprowa-

dza się do wyżej opisanej. Liczba poszczególnych warstw: koloru, 

efektowej i bezbarwnego, zależy od oczekiwanego rezultatu, ra-

chunku ekonomicznego i... fantazji oraz doświadczenia lakiernika.



W piłkę nożną można grać niemal wszędzie – na polu, na ulicy, 

na placu czy podwórku – potrzebna jest tylko piłka. Miłość do 

tego sportu, której ziarno zwykle zasiewane jest jeszcze w wieku 

dziecięcym, często pozostaje z nami aż po dorosłość. To właśnie 

tę głęboko zakorzenioną fascynację uchwycił hamburski fotograf 

Anatol Lotte w kalendarzu Standox 2020 zatytułowanym Kolory 

Europy. W swoich ujęciach Kotte prezentuje wyjątkowy charakter 

dwunastu europejskich krajów. Celowo unika oczywistych symboli 

– na zdjęciach z Londynu nie znajdziemy Big Bena, a na kadrach z 

Rzymu nie widnieje Koloseum. Zamiast tego zobaczymy subtelne 

wskazówki w postaci szyldów, znaków drogowych czy kolorów 

tablic rejestracyjnych.

Kalendarz prezentuje ludzi bardzo skupionych na tym co robią. 

Na wszystkich zdjęciach widzimy entuzjastycznych zawodników. 

Jednocześnie, Kotte daje wyraz swojej fascynacji wyjątkowymi 

samochodami. I tak na zdjęciu z Holandii widzimy spektakularnego 

i niezwykle rzadkiego Spykera C8, który kiedyś był produkowany 

w pobliżu Amsterdamu. Włochy reprezentuje ultraniskie i hiper-

nowoczesne Lamborghini Aventador stojące na starym chodniku. 

Natomiast kadr rosyjski przedstawia ogromną, sowiecką Czajkę 

GAZ-14, którą w latach świetności ZSRR mogła jeździć tylko par-

tyjna wierchuszka.

„Od ponad 30 lat do pracy nad naszym kalendarzem zapraszamy 

znanych fotografów” – mówi Olaf Adamek, Brand Manager Stan-

dox na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. „Nie jest on dostępny w 

sprzedaży, wysyłany jest jedynie do klientów i partnerów naszej 

marki. Wszystkim reprezentacjom uczestniczącym w EURO 2020 

życzymy powodzenia i sukcesów. Z zapartym tchem będziemy 

śledzić ich zmagania”. 

Zdjęcia z kalendarza można pobrać 

ze strony www.standox.com/europe2020.

Kolory Europy – kalendarz Standox na rok 2020

Już wkrótce Europę opanuje piłkarska gorączka - EURO 2020. Mecze będą rozgrywane we wszystkich zakąt-
kach starego kontynentu – od Irlandii i Szkocji po Węgry, Włochy, Hiszpanię i Azerbejdżan. Tegoroczny kalen-
darz Standox 2020 jest celebracją turnieju, naturalnie nie zabrakło również fascynujących samochodów w 
pięknych kolorach.
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Zanim jeszcze nowe przepisy zaczęły obowiązywać w wydziałach 

komunikacji w całym kraju zrobiło się tłoczno. A od początku 

stycznia posiadacze pojazdów ustawiali się w kolejkach, aby ku-

piony miesiąc, dwa albo i kilkanaście miesięcy wcześniej samochód 

zarejestrować. Całkiem zbędna panika wynikająca zarówno z nie-

znajomości prawa, jak i z wyolbrzymionych, czasem histerycznych 

doniesień medialnych. A przecież nie taki diabeł straszny, jak go 

malują. Faktycznie nowe przepisy zobowiązują sprzedających 

samochód poinformowanie urzędu o zbyciu, a na nabywcach 

zarejestrowanie auta w ciągu 30 dni od dnia jego zakupu. Niedo-

trzymanie terminu będzie karane kwotą od 200 do 1000 złotych, 

według uznania urzędników. Wysokość opłaty ma zależeć od tego, 

jaki czas upłynął od terminu, w którym miało to być zrobione i od 

tego, czy to pierwsze czy kolejne takie uchybienie.

Przepis obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku i, zgodnie z 

zasadą, iż prawo nie działa wstecz, nie obowiązuje uczestników 

transakcji zawartych przed tą datą. Zatem nerwowe gonitwy i 

kolejki pod wydziałami komunikacji nie mają sensu. Co ciekawe 

trzydziestodniowy termin rejestracji zakupionego samochodu 

nie obowiązuje w przypadku sprowadzenia go spoza Unii Euro-

pejskiej, czyli na przykład ze Szwajcarii czy Japonii. Chodzi tylko o 

transakcje dotyczące samochodów zarejestrowanych w Unii Eu-

ropejskiej, w tym oczywiście, w Polsce. Przepis wprowadził spory 

niepokój wśród osób zajmujących się naprawami i remontami 

samochodów, zwłaszcza jeśli idzie o auta zabytkowe. Znani z pro-

wadzenia programów motoryzacyjnych TVN Turbo mechanicy w 

wypowiedziach dla Onetu negatywnie oceniali regulacje prawne. 

Adam Klimek stwierdził, że wymóg trzydziestu dni na rejestrację 

samochodu będzie „gwoździem do trumny dla samochodów za-

bytkowych”. Nie jest to prawda. Chociaż będzie trochę trudniej. 

Samochody zabytkowe można na czas długotrwałego remontu 

wyrejestrować, podobnie jak auta starsze niż 25 lat, które rzeczo-

znawca uzna za unikatowe lub mające znaczenie dla historii moto-

ryzacji. Po zakończeniu renowacji samochód można ponownie za-

rejestrować. Oczywiście wiąże się to z koniecznością dopełnienie 

szeregu formalności, ale w żadnym razie nie jest to „gwóźdź do 

trumny” samochodów zabytkowych. Z kolei Przemysław Szafrań-

ski poddaje w wątpliwość sens wprowadzenia takiego zapisu w 

sytuacji, gdy zakupiony samochód wymaga poważniejszej napra-

wy trwającej znacznie dłużej niż trzydzieści dni. W takiej sytuacji 

rozwiązaniem jest trzydziestodniowa rejestracja czasowa, a jeżeli 

naprawa trwa dłużej, to nie ma formalnych przeszkód, aby prze-

dłużyć taką rejestrację, ale tylko na 14 dni. Urzędnicy Minister-

stwa Infrastruktury informują, że w przypadku samochodu, który 

nie ma aktualnych badań lub jest uszkodzony, to aby uniknąć kary 

finansowej wystarczy jedynie zgłosić fakt jego nabycia. Oby tylko 

te informacje znalazły potwierdzenie we wszystkich wydziałach 

komunikacji w kraju.

Marcin Palusiński, właściciel warsztatu zajmującego się naprawami 

klasyków, oldtimerów i youngtimerów, a także serwisowaniem 

młodszych samochodów, potwierdza, że rygor trzydziestodnio-

wej rejestracji utrudni mu działanie.

- Mam teraz do wyremontowania Fiata 500, w zeszłym roku 

przywiozłem go z Włoch i musiałem zarejestrować przed roz-

poczęciem kompletnej renowacji. Na szczęście był w stanie 

takim, że przeszedł badanie techniczne, jakby nie przeszedł, to 

musiałbym mieć rejestrację czasową. W ciągu miesiąca na pew-

no tego samochodu nie zrobię, to potrwa może nawet rok. To 

co, miałem rejestrować czasowo na miesiąc, potem jeszcze dwa 

tygodnie i co dalej? Dobrze że zabytków, jak nie jeżdżą, to nie 

trzeba ubezpieczać. Jak się nie potwierdzi, że można tylko zgłosić 

kupno auta do remontu, to trzeba będzie doliczyć karny tysiąc do 

kosztów renowacji, albo nie kupować samochodów zabytkowych, 

tylko restaurować auta klientów. A wtedy o rejestrację będzie się 

martwił właściciel. Pewnie znajdą się tacy, którzy będą „załatwiali” 

przegląd po to, żeby auto zarejestrować. Na razie mam co robić, 

są do zrobienia Polskie Fiaty, Polonez, Mercedesy, nowe przepisy 

nie przeszkadzają mi spokojnie zasypiać. A co będzie? Poczekamy, 

zobaczymy…

Ministerstwo Środowiska przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpro-
wadziło też zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Zmiany mają dostosować przepisy do norm UE oraz popra-
wić obrót samochodami używanymi, a przede wszystkim uporządkować bazę danych Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w której zapisano 25 milionów pojazdów. Szacuje się, że sześć milionów to 
pojazdy nie istniejące w rzeczywistości. 

Po nowelizacji prawa 
kierowców ogarnął popłoch

Straszakiem stało się nawet 1000 kary za nieterminową rejestrację kupionego auta.







Jak zachęcić nowe pokolenie do pracy 
w warsztacie lakierniczym

Brak siły roboczej to poważny problem nękający właścicieli warsztatów lakierniczych w całej Europie. W rozmowach 
wielu z nich wyraża obawy, że ta tendencja może przerodzić się w prawdziwy kryzys. Jim Muse, Vice President of 
Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, uważa, że aby skutecznie stawić czoła temu wyzwaniu, branża musi 
zmienić sposób postrzegania zawodu lakiernika – powinien kojarzyć się z biegłością w technologiach cyfrowych i 
świadomością ekologiczną.

Branża lakiernicza cierpi z powodu braku wykwalifikowanych 

pracowników. Jako główne przyczyny tej sytuacji wymienia się 

przede wszystkim brak zainteresowania ze strony młodszych 

pokoleń oraz starzenie się siły roboczej. Co prawda zatrzymanie 

czasu lub procesów starzenia nie jest możliwe, ale sytuacji można 

zaradzić w inny sposób.

„Aby odwrócić trend i zainteresować młodych ludzi zawodem la-

kiernika, musimy zmienić sposób jego postrzegania. Nowe, inno-

wacyjne technologie zmieniają charakter tej pracy, która wymaga 

nie tylko zręczności, lecz także znajomości narzędzi cyfrowych 

oraz świadomości środowiskowej” – mówi Jim Muse, Vice Presi-

dent of Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

CYFROWE NARZĘDZIA
Przez lata w zawodzie lakiernika zmieniało się niewiele – szcze-

gólnie w czasach, gdy kolory dopasowywano za pomocą mi-

krofiszek, czy tradycyjnych fiszek. Obecnie dzięki szybkiemu 

postępowi technologicznemu proces ten jest znacznie szybszy 

i dokładniejszy. Nowoczesne warsztaty lakiernicze wyposażone 

są w zaawansowane systemy oraz narzędzia do dopasowywania 

kolorów, co daje lakiernikom pełną swobodę i o wiele większe 

możliwości. Dzięki cyfrowym narzędziom do zarządzania kolora-

mi w chmurze lakiernicy mają zdalny dostęp do takich informacji, 

jak odczyty ze spektrofo-

tometrów, karty pracy czy 

receptury kolorów. Do bazy 

mogą zajrzeć z dowolnego 

urządzenia podłączonego do 

internetu – od smartfonu po 

tablet – i z dowolnego miejsca 

w warsztacie.

„Minęły czasy, gdy byliśmy 

przywiązani do komputera 

stacjonarnego, ręcznie wy-

szukiwali pasujący kolor by 

zrobić natryski próbne. Roz-

wój technologii skraca czas 

renowacji, ułatwia ten proces i sprawia, że naprawy są bardziej 

opłacalne. Narzędzia cyfrowe, w jakie wyposażone są dzisiejsze 

warsztaty lakiernicze, powinny przemawiać do młodszego poko-

lenia, dla którego technologia jest czymś zupełnie naturalnym” 

– dodaje Jim Muse.

NIĆ POROZUMIENIA Z POKOLENIEM Z 
Większości właścicieli warsztatów lakierniczych zależy na tym, 

aby zachęcić do pracy pokolenie Z (tzn. osoby urodzone po roku 

1995), którego najstarsi przedstawiciele wchodzą właśnie na 
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rynek pracy. Szacuje się, że do roku 2020 ta spora grupa będzie 

stanowić niemal jedną czwartą pracowników na całym świecie. 

Wyniki przeprowadzonej niedawno ankiety, w której uczestniczy-

ło ponad 12 000 przedstawicieli pokolenia Z z 17 krajów, wska-

zują, że 80% z nich chce pracować z najnowszymi narzędziami 

technologicznymi, a 91% twierdzi, że technologia ma wpływ na 

ich wybór zatrudnienia. 

„Aby rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowni-

ków, musimy pokazać pokoleniu Z, że praca w naszej branży jest 

atrakcyjna. Pokolenie Z wychowało się z technologią i ma wyższy 

poziom świadomości ekologicznej niż poprzednicy. Jego przed-

stawiciele dorastali w świecie cyfrowym. Aby skutecznie dotrzeć 

do poszukujących zatrudnienia z tej grupy, podczas targów pracy 

oraz rozmów z doradcami zawodowymi w szkołach zawodowych 

właściciele warsztatów lakierniczych muszą kłaść nacisk na kwe-

stie technologii oraz ochrony środowiska” – podkreśla Jim Muse. 

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ
Wszystkie firmy – niezależnie od wielkości i branży – zaczynają 

sobie uświadamiać, że zrównoważony rozwój oraz dbałość o 

środowisko naturalne muszą na stałe wpisać się w ich strategie. 

„Wiemy, że wiele warsztatów lakierniczych samodzielnie wyznacza 

cele związane ze zrównowa-

żonym rozwojem. Wybierają 

systemy aplikacji produktów, 

które ograniczają wpływ na 

środowisko naturalne, np. 

produkty energooszczędne 

umożliwiające zmniejszenie 

emisji. Teraz warsztaty muszą 

pójść o krok dalej i upewnić 

się, że ich zielone myślenie oraz postęp technologiczny przema-

wiają do nowego pokolenia” – uważa Jim Muse.

Wszyscy w branży lakierniczej musimy dołożyć wszelkich starań, 

aby dzisiejszy niedobór wykwalifikowanych pracowników jutro 

nie zamienił się w poważny kryzys. Aby odwrócić ten trend i sku-

tecznie przyciągać nowych pracowników, właściciele warsztatów 

lakierniczych muszą podkreślać wartości bliskie młodym ludziom 

szukającym zatrudnienia. Muse zwraca również uwagę, że za-

trudnienie nie jest celem samym w sobie – celem jest utrzymanie 

pracowników. Dlatego należy również zwrócić uwagę na kwestię 

zadowolenia z pracy, która jest ważna dla każdego pracownika 

niezależnie od wieku.

Więcej informacji o firmie Axalta Refinish można znaleźć 

na stronie www.refinish.axalta.eu.

Pierwszy specjalny kolor Standox: 
jasnoniebieski Performance Blue

Standox to marka znana z wysokiej klasy 

lakierów renowacyjnych. Teraz dodatkowo 

stworzyła swój pierwszy kolor specjalny. 

Receptura koloru Standox Performane 

Blue jest już dostępna w oprogramowa-

niu kolorystycznym Standowin iQ, a więc 

mogą z niej korzystać wszystkie warsztaty 

Standox.

Armin Sauer, Standox Colour Management 

Specialist na region Niemiec opracował ten 

kolor specjalnie na potrzeby Mercedesa 

SLS wystawionego w lobby centrum infor-

macyjnego Standox w niemieckim mieście 

Wuppertal. „Mogliśmy wykorzystać stan-

dardowy kolor, ale zależało nam na czymś 

śmiałym i wyjątkowym” – tłumaczy. Tak 

właśnie narodził się kolor Standox Perfor-

mance Blue.

„Podczas prac nad tym odcieniem inspi-

rowaliśmy się niebieskim kolorem naszego 

logo” – wyjaśnia Armin Sauer. „Co więcej, 

Globalny Raport Popularności Kolorów 

Axalta za rok 2018 wskazał, że niebieski 

to najpopularniejszy kolor chromatyczny 

wśród nowych aut w Europie. Ma około 

10% udziału w rynku za białym, szarym, 

czarnym i srebrnym. To również wpłynęło 

na naszą decyzję”.

Ekskluzywny model z kolorem specjalnym

Standox Performance Blue nie jest do-

stępny na samochodach zjeżdżających z 

linii produkcyjnych, ale powstała niewielka 

partia modeli samochodu sportowego Ford 

GT40 w skali 1:18 polakierowanych tym 

kolorem, które można kupić wyłącznie za 

pośrednictwem marki Standox.

Olaf Adamek, Standox Brand Manager na 

Europę, Bliski Wschód i Afrykę: „Chcemy 

zaoferować klientom coś wyjątkowego i 

konkretnego, co jednocześnie będzie zgod-

ne z naszym mottem: sztuka lakierowania. 

Dlatego stworzyliśmy ekskluzywny model 

dla kolekcjonerów. Kolor Standox Perfor-

mance Blue nie tylko sprawia, że model 

Forda GT40 cieszy się ogromną popularno-

ścią, lecz także odzwierciedla wiarygodność 

naszej marki”.

Bogaty wybór ciekawych informacji o 

kolorach samochodowych można znaleźć 

na stronie www.standox.pl/kolor.

Standox, globalna marka renowacyjna firmy Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i prosz-
kowych, kieruje się mottem: sztuka lakierowania. Marka po raz pierwszy w historii stworzyła własny kolor - 
Standox Performance Blue - jasny, metaliczny niebieski z flopem, wzorowany na logo firmy. Receptura koloru 
jest już dostępna w oprogramowaniu Standowin iQ.





Wspierany przez Cromax zespół Agoria Solar Team 
zdobywa mistrzostwo świata podczas wyścigu 2019 

Bridgestone World Solar Challenge

Zespół Agoria Solar Team z Uniwersytetu w Lowanium (Belgia) 

zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza Świata w kategorii Challenger w 

wyścigu Bridgestone World Solar Challenge. Tegoroczne zmagania 

były niezwykle emocjonujące, choć również pechowe dla wielu ze-

społów. Jednomiejscowy bolid solarny BluePoint przekroczył linię 

mety w południowoaustralijskim mieście Adelaide 17 października 

2019 r. po przebyciu 3020 km z Darwin. Było to wspaniałe zwień-

czenie pracy 19 studentów z belgijskiego uniwersytetu, którzy 

wykazali się nowatorskim podejściem i doskonałą wiedzą technicz-

ną. Za lakierowanie pojazdu odpowiadał srebrny partner zespołu, 

marka Cromax®, której logo widniało na nadwoziu pojazdu.

Kevin Torfs, Cromax Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i 

Afrykę mówi: „Wszystkim członkom zespołu gratulujemy imponu-

jącego sukcesu. Cieszymy się razem z nimi. To wspaniałe uczucie 

móc ponownie wspierać ich przygotowania naszymi produktami i 

wiedzą techniczną. Jak widać, ich ciężka praca opłaciła się”. 

Zwycięska podróż BluePoint trwała 4 dni, 3 godziny i 52 minuty, co 

oznacza, że pojazd jechał ze średnią prędkością 86,6 km/h. Linię 

mety w Adelaide bolid przekroczył 12 minut przed autem zespołu 

Tokai University Solar Car Team, który zajął drugie miejsce.

Eksperci marki Cromax pomogli zespołowi opracować nową szatę 

graficzną pojazdu, na którą składał się kolor biały oraz dwa nowe, 

niestandardowe odcienie niebieskiego, dopasowane do barw 

firmowych głównego sponsora zespołu, firmy Agoria. Nadwo-

zie z włókna węglowego lakierowano w Centrum Szkoleniowym 

Cromax w belgijskim mieście Mechelen. Powłoka lakiernicza mu-

siała być jak najlżejsza oraz jednocześnie zgodna z wymaganiami 

zespołu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Te dwa czynniki 

miały decydujący wpływ na wybór partnera. Jednocześnie lakier 

na nadwoziu musiał być odporny na silne wiatry, burze piaskowe 

i wysokie temperatury charakterystyczne dla Australii. Właśnie 

dlatego zastosowano system Ultra Performance Energy System 

od marki Cromax.

„Z przyjemnością wspieramy studentów w ich innowacyjności i 

dążeniu do jak najwyższej wydajności. Blisko współpracowaliśmy 

z zespołem nad optymalizacją aerodynamiki bolidu BluePoint. Mu-

sieliśmy zadbać o to, aby aplikacja kalkomanii z logotypami spon-

sorów nie miała na nią negatywnego wpływu. Wszystkie grafiki 

umieszczono pod warstwą lakieru bezbarwnego, dzięki czemu po-

wierzchnia bolidu była idealnie gładka” – kontynuuje Kevin Torfs. 

Bolidy solarne biorące udział w wyścigu to najbardziej wydajne 

energetycznie pojazdy na świecie – mogą przechowywać 5 kWh 

energii, a reszta pochodzi od słońca lub jest odzyskiwana z energii 

kinetycznej pojazdu. „Ten wyścig to idealny przykład dążenia do 

zrównoważonego rozwoju i energooszczędności – celów marki 

Cromax” – dodaje Torfs.

Pierwszy wyścig Bridgestone World Solar Challenge miał miejsce 

w 1987 r. W tym roku na linii startu stanęły bolidy z 30 różnych 

uniwersytetów z całego świata. Mierząca 3020 km trasa obejmo-

wała 9 obowiązkowych punktów kontrolnych, na których bolidy 

zatrzymywały się, aby zespoły mogły przeprowadzać wszelkie pra-

ce serwisowe. Uczestnicy musieli być całkowicie samodzielni – po-

dróżowali jak najdalej do godziny 17.00 każdego dnia, a następnie 

rozbijali obóz w miejscu, w którym się zatrzymali.

„Gratulujemy wszystkim członkom Agoria Solar Team pierwszego 

tytułu Mistrza Świata. Obiecaliśmy, że jeśli zespół wygra, dodamy 

na nadwoziu bolidu BluePoint piękny, złoty pasek z tej okazji. Cze-

kamy, aż bolid ponownie trafi do naszego Centrum Szkoleniowego 

w Belgii” – kończy Kevin Torfs.

Więcej informacji na temat zespołu Agoria Solar Team i bolidu Blu-

ePoint na stronie www.solarteam.be, a o wsparciu ze strony marki 

Cromax można przeczytać na stronie www.cromax.pl. Więcej in-

formacji o wyścigu Bridgestone World Solar Challenge na stronie 

www.worldsolarchallenge.org.
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Praca zespołowa motywem przewodnim 
kalendarza Spies Hecker 2020

Wspólne dążenie do znakomitego efektu: 
Team Work makes the Dream Work to tytuł nowego kalendarza Spies Hecker na rok 2020

Żeby osiągnąć naprawdę wyjątkowy efekt, potrzebni są zmo-

tywowani pracownicy i partnerzy, którzy sprawnie i płynnie ze 

sobą współpracują. Kalendarz Spies Hecker – globalnej marki 

renowacyjnej Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów 

ciekłych i proszkowych – prezentuje umiejętności i pasję, z jakimi 

warsztaty realizują powierzane im projekty. Zdjęcia w kalendarzu 

prezentują różnorodne fascynujące projekty: od nowych i zabyt-

kowych aut po pojazdy użytkowe, elektryczne, samoloty, a nawet 

wagonik kolejki linowej. Te niepowtarzalne zdjęcia wyróżniają się 

nie tylko przepięknymi lakierami i idealnym wykończeniem, lecz 

także wspaniałymi kompozycjami duńskiego fotografa Jeffrey’a 

van der Vaarta oraz jego asystenta Bastiaana van der Hulsta.

eRod kit car

eRod to minimalistyczny, elektryczny, dopuszczony do ruchu 

drogowego buggy stworzony przez szwajcarską firmę KYBURZ 

Switzerland AG. Jest równie wyjątkowy, jak bezkompromisowy. 

Nadwozie polakierowano na złocisty brąz Sahara, kolor roku Axal-

ta z 2019 r. „eRod miał pokazać, że wciąż można samodzielnie 

budować samochody tylko na podstawie instrukcji” – wyjaśnia 

Martin Kyburz, właściciel KYBURZ Switzerland AG. Zainteresowa-

nym oferuje nawet seminarium poświęcone budowie auta. Niesa-

mowicie lekki, bo ważący zaledwie 650 kg, eRod jest wyposażony 

bardzo spartańsko, jak typowy buggy, ponieważ „najważniejsza 

jest przyjemność z jazdy”, jak mówi Kyburz. Nadwozie auta pola-

kierowano w pobliskim warsztacie Spies Hecker.

Scania z motywem Rolling Stones

Doskonała praca zespołowa była niezbędna podczas lakierowania 

ciągnika Scania R480, który ma oddawać hołd legendarnym Rol-

ling Stonesom. Wstępne prace wykonał specjalistyczny warsztat 

lakierniczy Christian Kirchner KC Colorworkx w niemieckim mie-

ście Schmalkalden. Za pracę aerografem odpowiada artysta Jörg 

Wolke, znajomy Christiana Kirchnera, właściciela auta. Efekt? 

Prawdziwe dzieło sztuki pełne niezwykłych detali – czerwony 

język symbolizujący Stonesów widać na kabinie kierowcy. Szcze-

gólnie imponujące są jednak twarze legendarnych rockmanów z 

zespołu. Lakierowanie auta zajęło około 13 tygodni.

Szwedzcy królowie przestworzy
Blackwing BW 635 R6 ze szwedzkiego Eslöv to ultralekki dwuoso-

bowy samolot o wadze nieco poniżej 350 kg. Wykonany w całości 

z włókna węglowego lekki kadłub zapewnia stabilność, a do tego 

wyjątkowy wygląd karbonu. Żeby zachować charakterystyczny 

splot włókien węglowych, warsztat lakierniczy LJ-Blästring AB 

pokrył poszczególne elementy samolotu wyłącznie izolatorem 
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Permafleet Industry Carbon Fibre Sealer 5605 oraz lakierem 

bezbarwnym Permasolid HS Clear Coat 8055.

Wyślij zgłoszenie do kalendarza 2021
„Bez ogromnej dawki entuzjazmu i współpracy te fantastyczne 

projekty nigdy by nie powstały. Wiele z nich wykorzystuje nasze 

nowe produkty z serii Speed-TEC, które zapewniają nie tylko 

świetny efekt, lecz także szybkość pracy i oszczędność energii” 

– mówi Joachim Hinz, Spies Hecker Brand Manager na Europę, 

Bliski Wschód i Afrykę.

Spies Hecker rozpoczął już poszukiwania nietypowych projektów 

do kalendarza na rok 2021, mogą to być projekty lakierowania 

samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, a także za-

stosowania przemysłowe. Zgłoszenia można przesyłać do 28 

lutego 2020 r. Wszystkie dwanaście zdjęć z nowego kalendarza 

na rok 2020 r. można zobaczyć na stronie: www.spieshecker.pl/

kalendarz2020.

STOSUJ PRODUKTY XTREME RAZEM
Wszystkie produkty należące do Systemu 

Xtreme – ściereczki Express Prep Wipes 

U3000, wypełniacz Standocryl VOC Xtre-

me Filler U7600, wypełniacz VOC Xtre-

me Wet-on-Wet Filler U7650 oraz lakier 

bezbarwny Standocryl VOC Xtreme Clear 

K9580 – wzajemnie się uzupełniają i po-

wstały z myślą o stosowaniu razem. Aby 

maksymalnie wykorzystać możliwości jakie 

daje system, Standox zaleca przy naprawie 

stosowanie wszystkich produktów z tej 

serii – od ściereczek po lakier bezbarwny. 

Szybki czas schnięcia każdego z nich ozna-

cza, że naprawę można przeprowadzić w 

zaledwie 36 minut.

POZNAJ NOWE TECHNOLOGIE
Praca z systemem Xtreme różni się od 

standardowo przeprowadzanej naprawy. 

Lakiernicy powinni zapoznać się z metrycz-

kami technicznymi produktów przed przy-

stąpieniem do pracy. Na przykład: ściereczki 

Express Prep Wipes Standox U3000 nie są 

przeznaczone do czyszczenia powierzchni. 

Zapewniają metalowym podłożom znako-

mitą ochronę antykorozyjną, a aplikowa-

nym warstwom – doskonałą przyczepność. 

Ważna wskazówka: po ich zastosowaniu 

wypełniacz VOC Xtreme Filler U7600 lub 

VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650 na-

leży nałożyć w ciągu 15 minut.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ELASTYCZNOŚCI APLI-
KACJI I ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
Największą zaletą produktów składających 

się na System Xtreme jest to, że schną bar-

dzo szybko w temperaturze 40°C, a nawet 

20°C. To daje lakiernikom większą swobo-

dę: możliwość dostosowania procesów do 

nakładu pracy, wydajniejszego wykorzy-

stania kabin lakierniczych oraz obniżenia 

zużycia energii. Brak konieczności suszenia 

wymuszonego oznacza, że warsztaty mogą 

obniżyć koszty energii nawet o 70% i wyko-

rzystać kabiny lakiernicze do innych zleceń.

Więcej informacji o produktach, ko-

rzyściach oraz zastosowaniu systemu 

Standox Xtreme System na stronie 

www.standox.pl/xtreme-system. 

Praktyczne wskazówki od marki Standox: 
System Xtreme 

System Xtreme marki Standox, światowego lidera na rynku lakierów renowacyjnych, wyznacza nowe stan-
dardy w dziedzinie szybkiego i ekonomicznego lakierowania samochodów. Harald Klöckner, Standox Head of 
Training na Europę, Bliski Wschód i Afrykę oraz specjalista w branży, wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać możli-
wości nowych technologii. 



strefa lakiernika

str. 40   www.lakiernik.com.pl

Mercedes-AMG Petronas Motorsport: 
ciężka praca zespołowa to przepis na sukces

W trakcie sezonu F1 lakiernia zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport, mieszcząca się w angielskim 
mieście Brackley, zajmuje się lakierowaniem nie tylko bolidów. Tak naprawdę trafia do nich niemal wszystko: 
od muszli zestawów słuchawkowych po główne stanowisko inżynierów. Podczas wyścigu cały zespół wygląda 
wspaniale i jednolicie, a jest to możliwe dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom od marki Spies Hecker. 

Zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport, aktualny Mistrz 

Świata F1 w klasyfikacji konstruktorów, jest znany z robiących 

niesamowite wrażenie bolidów Mercedes-AMG F1 W10 EQ Po-

wer+. Uwagę zwraca przede wszystkim legendarny srebrny kolor 

oraz dwie cienkie linie, na które składają się dwie warstwy zieleni 

PETRONAS otaczające jasną linię, biegnącą wzdłuż całego nadwozia 

bolidu. Przez ostatnich pięć lat za wsparcie techniczne i produkty 

lakiernicze odpowiada Spies Hecker, globalna marka renowacyjna 

firmy Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i 

proszkowych.

Dla Andrew Moody’ego, Head of Paint and Graphics w stajni 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport, oraz jego zespołu dbanie o 

zachwycający wygląd bolidów 

podczas każdego wyścigu to 

tylko część obowiązków. Do 

ich zadań należy też lakiero-

wanie różnej maści sprzętu 

oraz elementów konstrukcyj-

nych. 

NIE TYLKO BOLIDY
„Podczas sezonu przygotowanie podzespołów bolidów do wyścigu 

pochłania mnóstwo czasu. Ale to tylko część rzeczy, którymi się 

zajmujemy: lakierujemy w zasadzie wszystko, od karbonowej obu-

dowy na monitory stawiane na bolidach pomiędzy kwalifikacjami i 

wentylatorów chłodzących bolidy po muszle zestawów słuchawko-

wych i bidony z logo Monster używane przez kierowców i zespół 

na torze” – wyjaśnia Andrew Moody.  

SERCE GARAŻU
Jednym z największych i najbardziej skomplikowanych elementów 

lakierowanych przez zespół jest główne stanowisko inżynierów. 

Jest to aluminiowa konstrukcja stanowiąca serce garażu podczas 

kwalifikacji i wyścigu. Po obu stronach znajdują się inżynierowie 

przypisani do każdego z kierowców (inżynier wyścigu, inżynier 

osiągów, inżynier opon i aerodynamiki oraz inżynier silnika). Dyrek-

tor zespołu Toto Wolff siedzi u szczytu stanowiska w tylnej części 

garażu, skąd widzi oba zespoły inżynierów, bolidy w garażu i ścianę 

alei serwisowej. Główne stanowisko inżynierów jest lakierowane 
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na czarny mat, który pasuje do palety barw zespołu, a w trakcie 

sezonu powłoka jest regularnie odnawiana. 

Zespół z Brackley odpowiada też za lakierowanie stanowiska ze-

społu na ścianie alei serwisowej. Jego konstrukcja powstaje głów-

nie z włókna węglowego i jest wykorzystywana przez strategów 

podczas wyścigów. Lakierowania wymaga też specjalna konstruk-

cja pit stopu – również powstająca z włókna węglowego – która 

stoi przed boksem zespołu i zawiera światła drogowe, a także 

przewody na sprężone powietrze i okablowanie do wkrętarek do 

śrub samochodowych. 

„Wszystkie trzy konstrukcje są nieustannie rozstawiane i demon-

towane na początku i końcu każdego wyścigu, dlatego też powło-

ka lakiernicza musi być bardzo trwała. Ponieważ te elementy są 

ciągle w użyciu, w trakcie sezonu trudno o czas na odświeżenie 

lakieru. Dlatego cieszymy się, że produkty Spies Hecker pozwalają 

uzyskać trwałą i atrakcyjną wizualnie powłokę lakierniczą” – wyja-

śnia Andrew Moody. 

W PEŁNI MODUŁOWY I NIEZWYKLE UNIWERSALNY SYSTEM
Zespół Andrew Moody’ego odpowiada także za wygląd zespołowe-

go boksu na każdym wyścigu. Zimą podejmują się ogromnego wy-

zwania polakierowania sześciu zestawów aluminiowych paneli war-

stwowych tworzących ściany, drzwi, korytarze i przegrody boksu, 

tak aby były gotowe na sezon. Jeden zestaw jest wykorzystywany 

podczas wyścigów w Europie, a pięć – na pozostałych kontynen-

tach. Jest to łącznie nawet 600 paneli, niektóre o wymiarach 2 x 

1 m. Razem stanowią w pełni modułowy i niezwykle uniwersalny 

system, idealnie pasujący do każdego toru w kalendarzu. Wyścigi 

na innych kontynentach wiążą się z dodatkową trudnością – nie 

można do nich dojechać kamperami zespołu, więc Andrew i jego 

zespół lakierują również zestawy mieszkalne. Wykorzystują do 

tego specjalny system modułowy, który pozwala stworzyć miejsca 

wypoczynku dla zespołu, gości, sponsorów, VIP-ów, kierowców 

oraz ich znajomych i rodzin. Są tu również biura zespołu, sala 

spotkań, kuchnie, a także jadalnie i pomieszczenia socjalne oraz do 

relaksu. I jak wszystkie elementy opuszczające lakiernię zespołu, 

panele muszą wyglądać zawsze znakomicie, aby na każdym wyści-

gu zespół prezentował jednolity wizerunek.

„Nasi goście i VIP-y widzą wszystko z bardzo bliska, więc panele 

muszą być idealnie polakierowane. Spies Hecker to jedyna marka, 

której ufamy, bo wiemy, że z bliska jej lakiery wyglądają znakomicie” 

– mówi Andrew Moody.

PASUJĄCE KOLORY
Najmniejszymi elementami, nad jakimi pracują lakiernicy z warsz-

tatu, są muszle zestawów słuchawkowych i aluminiowe bidony z 

logo Monster. Muszle lakierowane są na czarny mat oraz opatrzo-

ne kalkomanią z legendarną srebrną gwiazdą Mercedes-Benz. 

Każdego sezonu do lakierni trafia też aż 70 bidonów marki Mon-

ster. To bardzo czasochłonna praca, ponieważ wszystkie elementy 

– logo marki, nazwę i ślady po pazurach – wykonuje się aerogra-

fem. Aby kolory pasowały idealnie do palety sponsora, zespół An-

drew korzysta z najnowszego, w pełni bezprzewodowego systemu 

zarządzania kolorami w chmurze. Spektrofotometr ColorDialog 

Phoenix mierzy oryginalne kolory sponsora i przez Wi-Fi przesyła 

parametry do oprogramowania Phoenix Cloud w chmurze, które 

wyświetla właściwą recepturę koloru. Następnie trafia ona do wagi 

i drukarki. Dane warsztatu są przechowywane w chmurze, która 

jest także połączona z systemami zarządzania magazynem i za-

mówieniami. Te same narzędzia pomogły zespołowi na początku 

sezonu idealnie odwzorować kolory logo marki Tommy Hilfinger 

na nosie bolidu. 

SIEDZIBA GŁÓWNA
Zespół odpowiada nie tylko za wyposażenie zabierane na wyścig. 

Dba rownież o siedzibę główną stajni w angielskim Brackley. An-

drew i jego lakiernicy lakierują wszystkie szyldy i znaki, jak i setki 

szafek, w których przechowywane jest wszystko – od narzędzi po 

sprzęt. Lakiernicy dbają też o odpowiedni wygląd dużych maszyn 

– np. pięcioosiowej obrabiarki CAD do części metalowych. 

Andrew wyjaśnia: „Zajmujemy się także lakierowaniem i nanosze-

niem logotypów na takie rzeczy jak biurka i stoły. Kiedyś lakiero-

waliśmy nawet duży stół konferencyjny w biurze dyrektora, więc 

jesteśmy gotowi na wszystko”.

Tak duży zakres przedmiotów i różnych podłoży wymaga od An-

drew i jego lakierników bogatego arsenału łatwych do stosowania 

produktów wysokiej klasy. Zespół odpowiedzialny za lakier i grafikę 

korzysta z produktów Spies Hecker, w tym 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. Przejścia kolorów i 

gradienty bolidów powstają przy użyciu lakieru bazowego Per-

mahyd® Hi-TEC 480 w kolorze srebrnym o nazwie Stirling Silver 

oraz dodatkowych czterech odcieni tego koloru stopniowo prze-

chodzących w czerń. Na koniec aplikowany jest lakier bezbarwny 

Permasolid HS Race Clear 8700. 

„W lakierni dzieje się tak dużo, że potrzebujemy lakierów i produk-

tów, które podołają naszym wymaganiom, a Spies Hecker rok po 

roku dowodzi swojej skuteczności. Wiemy, że niezależnie od tego, 

co będziemy lakierować, mamy do dyspozycji odpowiedni zestaw 

produktów, aby uzyskać idealny efekt” – mówi Andrew Moody. 

Więcej informacji o marce Spies Hecker można znaleźć na stronie 

www.spieshecker.pl. Aby dowiedzieć się więcej na temat zespołu 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport odwiedź stronę www.mer-

cedesamgF1.com.







Podgrzewanie indukcyjne
Obecnie na rynku można spotkać wiele urządzeń wykorzystują-

cych tę technologię, która pozwala na bezogniowe podgrzewanie 

metalowych elementów. Pierwsze podgrzewacze indukcyjne sto-

sowane w warsztatach spotykane były tylko w serwisach napraw 

powypadkowych samochodów użytkowych, gdzie siły występujące 

podczas prostowania ram nośnych uniemożliwiały przywrócenie 

pierwotnego kształtu. Urządzenia te charakteryzowały się olbrzy-

mimi gabarytami oraz dużą mocą pobieraną z sieci elektrycznej. Z 

biegiem lat postęp technologii umożliwił  stworzenie urządzeń o 

mniejszych gabarytach, bardziej wydajnych, które znalazły szereg 

innych zastosowań w warsztatach i obecnie można spotkać nagrze-

wacz indukcyjny w wielu serwisach samochodowych.

ZASADA DZIAŁANIA PODGRZEWACZY INDUKCYJNYCH
Ogólna zasada nagrzewania 

indukcyjnego polega na wy-

tworzeniu wysokiej tempe-

ratury w przewodniku prądu 

elektrycznego za pomocą 

prądów wirowych. Aby wy-

tworzyć to  zjawisko, konieczne 

jest zastosowanie wielu zjawisk elektromagnetycznych. Elementem 

generującym prądy wirowe w przewodniku jest wzbudnik składający 

się z wielu przewodników w postaci cylindrycznie ułożonej cewki. 

Zbudowana jest ona z wielu zwojów bądź płaskiego elementu w 

postaci ferrytu. Przepływ przemiennego prądu o odpowiedniej 

częstotliwości przez wzbudnik powoduję powstanie zmiennego w 

czasie pola magnetycznego. W przewodniku znajdującym się takim 

polu magnetycznym indukuje się siła elektromotoryczna która 

prowadzi do powstania prądów wirowych. Powstawaniu prądów 

wirowych tzw. prądy Foucaulta towarzyszy wydzielanie olbrzymich 

ilości ciepła dzięki prawu Joule’a-Lenza.

SPECYFIKA PODGRZEWANIA INDUKCYJNEGO
Wzbudnik w podgrzewaczach indukcyjnych w znacznym stopniu 

narażony jest na działanie temperatury ze strony podgrzewanego 

elementu. Aby zredukować wpływ ciepła, konieczne jest zasto-

sowanie chłodzenia w postaci przepływu cieczy. W urządzeniach 

mniejszych znajduję się wyłącznie pompa wymuszająca obieg płynu 

przez wzbudnik. W większych nagrzewaczach oprócz obiegu, znaj-

duję się także układ chłodzenia, który pozwala na dużo bardziej 

wydajniejszą pracę i utrzymywanie w odpowiedniej temperaturze 

Nagrzewanie indukcyjne może być kojarzone z coraz to bardziej popularnymi kuchniami indukcyjnymi. Dla 
niektórych technologia znana jest od wielu lat i spotykana często w hutnictwie gdzie indukcję wykorzystu-
je się do topienia metali w olbrzymich piecach. Powstawanie coraz to nowszych technologii zaowocowało 
skonstruowaniem urządzeń które wykorzystując technologię nagrzewania indukcyjnego zagościły na stałe w 
warsztatach samochodowych.

strefa blacharza
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fot. GYS.

fot. Alesco
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wszystkich elementów chłodzonych takich jak bardzo ważny moduł 

IGBT na radiatorze. W warsztatach samochodowych gdzie nie ma 

urządzenia do indukcyjnego podgrzewania metali, korzysta się w 

dalszym ciągu z palnika.  Metoda ta ma wiele wad w porównaniu 

z nagrzewaniem indukcyjnym. Szczególnie istotne jest pojawienie 

się zjawiska nawęglania przez podgrzewanie elementu za pomocą 

otwartego ognia. Proces ten powoduję niekorzystne zmniejszenie 

parametru wytrzymałości na rozciąganie oraz zwiększenie „krucho-

ści” oraz twardości. Elementy metalowe stają się wówczas dużo 

bardziej podatne na pęknięcia i zerwania. W przypadku nagrzewania 

indukcyjnego, proces ten jest wykluczony gdyż nie ingeruje żad-

nymi związkami chemicznymi z zewnątrz a wzbudza jedynie ruchy 

cząsteczkowe wewnątrz materiału. Palnik wykorzystuje otwarty 

ogień przez co staję się problematyczny w momencie kiedy obok  

podgrzewanego elementu znajdują się przewody paliwowe, hydrau-

liczne lub inne narażone na szybkie spalanie. Taki problem można 

wykluczyć przy indukcji, gdyż nagrzaniu ulega tylko element z któ-

rym styka się wzbudnik.

Nagrzewnice indukcyjne są również dużo bardziej bezpieczne po-

nieważ nie wykorzystują żadnych paliw i nie generują otwartego 

ognia. Końcówka robocza nie nagrzewa się się na skutek działania 

prądu zasilania lecz jedynie częściowo odbiera ciepło od rozgrzewa-

nego materiału. Dzięki tym zaletom urządzenie jest ergonomiczne i 

ekologiczne i całkowicie bezpieczne dla użytkownika.

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA

fot. Alesco

fot. GYS.







Pomiary karoserii cz. 2
Metody mogą być różne. Można co prawda mierzyć tzw. „miarką” 

lecz jeżeli naprawa ma być wykonana poprawnie to dokonanie 

pomiaru trójwymiarowego tą metodą (np. przy uszkodzeniach 

górnych punktów mocowania Mc Pherson’a) jest albo niemożliwe 

albo pochłonie bardzo wiele czasu, stawiając pod znakiem zapyta-

nia zarówno dokładność jak i opłacalność całego przedsięwzięcia. 

Wszyscy obecni użytkownicy ram oraz systemów pomiaru karoserii 

przyznają, że od chwili gdy zaczęli stosować te urządzenia w swoich 

warsztatach to odmieniło ich pracę i nie wyobrażają sobie powrotu 

do starych metod. Prawidłowa technologia napraw powypadko-

wych to naprawa z wykorzystaniem następującego wyposażenia:

  1. Urządzeń pomiarowych.

  2. Urządzeń naprawczych.

Kolejność zaprezentowana powyżej nie jest pomyłką. Metody usu-

wania uszkodzeń powypadkowych mogą być różne w zależności 

od wyposażenia warsztatu blacharskiego, możliwości ekonomicz-

nych, a nawet umiejętności czy też przyzwyczajeń blacharza. Nie 

ma jednak sensu naprawa uszkodzeń bez dokładnej wiedzy o ich 

zakresie oraz bez możliwości sprawdzenia efektów przeprowadzo-

nych czynności przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 

i powłok lakierniczych.

DLACZEGO POMIARY SĄ WAŻNE
Skuteczna i opłacalna naprawa powypadkowa, przeprowadzona 

pod kontrolą pomiaru trójwymiarowego wsparta porównaniem 

położenia punktów bazowych z danymi porównawczymi pozwala 

uniknąć dodatkowych operacji i poprawek. Już na etapie produkcji 

pomiarom poddawane są poszczególne elementy karoserii oraz 

całe zespoły.

Fot.1. Pomiar karoserii podczas procesu produkcji. (Fotolia)

Naprawa w oparciu o pomiary daje bardzo duże szanse wyelimino-

wania błędów kształtu naprawianego nadwozia, co jest szczególnie 

ważne w strefach mocowaniach elementów zawieszenia kół. Naj-

trudniejsze do naprawy powypadkowej jest nadwozie samonośne, 

gdzie bez technologii pomiaru trójwymiarowego prawie niemożli-

we jest stwierdzenie nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na 

geometrię układu jezdnego albo dopasowanie do innych elemen-

tów karoserii. W naprawie samochodu, podobnie jak w leczeniu, 

najważniejsza jest prawidłowa diagnoza. Bez tego trudno dobrać 

odpowiednie czynności i technologie naprawcze.

TYPY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
Na rynku można spotkać wiele systemów pomiarowych różniących 

się konstrukcją, zasadą działania czy też zastosowaną technologią. 

Pomimo upływu lat można zauważyć brak znaczącego postępu w 

konstrukcji urządzeń naprawczo-pomiarowych do napraw powy-

padkowych. Nadal dominują ramy naprawcze z tym, ze częściej 

zintegrowane z podnośnikami nożycowymi oraz mechaniczne i 

elektroniczno-komputerowe urządzenia pomiarowe. Urządzenia 

pomiarowe nadal działają  na zasadzie „trójwymiarowej suwmiarki 

mechanicznej”, a w elektronicznych wykorzystuje się przetworniki 

kąta, laser lub ultradźwięki.

PODZIAŁ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

Rys.1. Podział urządzeń pomiarowych (BR)  

Podstawowym warunkiem dokonania prawidłowej naprawy karoserii samochodu powypadkowego jest zasto-
sowanie ramy naprawczej oraz urządzenia do pomiaru karoserii wraz z bazą danych wzorcowych. Próby przy-
wrócenia właściwej geometrii powypadkowej płycie podłogowej bez szybkiego oraz pewnego zdiagnozowania 
uszkodzeń, ich zakresu oraz kierunków są zwykle albo nieudane, albo nieopłacalne. Niepodważalną zasadą  
jest, że aby dobrze wykonać naprawę, trzeba zmierzyć płytę podłogową przed naprawą, w trakcie oraz po jej 
zakończeniu.
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Fot.2. Zdjęcie pomiaru podczas 

pracy (Fotolia)

Fot.3.  Pomiary mechanicznym 

przymiarem blacharskim (HER-

KULES)
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RODZAJE POMIARÓW
Przy pomocy warsztatowych urządzeń pomiarowych można wyko-

nywać dwa rodzaje pomiarów:

3D – pomiar położenia punktów w przestrzen

2D -0 pomiar odległości pomiędzy punktami 

POMIAR 3D
Urządzenia pozwalające na pomiar trójwymiarowy 3D należą do 

systemów wykorzystujących tzw. współrzędnościową technikę 

pomiarową. Pomiary z zastosowaniem urządzeń pomiarowych 3D 

są dokonywane w układzie odniesienia (rys.), którego głównymi 

elementami są:

  1. Wzdłużna płaszczyzna pionowa (środkowa pojazdu).

  2. Płaszczyzna pozioma (odniesienie „0” dla wysokości). 

  3. Płaszczyzna poprzeczna (prostopadła do pozostałych).

Rys. Idea pomiaru trójwymiarowego (BR) 

Położenie mierzonego punktu określane jest przez wartości trzech 

współrzędnych. Poprzez określenie położenia punktów w prze-

strzeni można utworzyć obraz zmierzonej bryły karoserii, a odbywa 

się to albo za sprawą specjalnego oprogramowania lub analizy ob-

sługującego urządzenie. Dalszym etapem jest porównanie wyników 

z danymi zawartymi w bazie porównawczej.

POMIAR 2D
Urządzenia pomiarowe 2D pozwalają jedynie na stwierdzenie 

odległości pomiędzy punktami bez określenia ich położenia w 

przestrzeni. Takich pomiarów można dokonać w zasadzie każdym 

przyrządem pomiarowym typu miara zwijana czy też równego 

rodzaju liniały i wzorniki. Ze względu na trudną dostępność więk-

szości punktów w karoserii konieczne jednak staje się zastosowanie 

specjalistycznych przymiarów blacharskich. Dodatkowo pozwalają 

one na zmierzenie odległości pomiędzy punktami w karoserii 

pomimo specyficznych kształtów punków pomiarowych. Należy 

pamiętać, że mogą to być otwory okrągłe lub podłużne, śruby, 

nakrętki, narożniki itp. Niektóre przymiary blacharskie posiadają na 

wyposażeniu trzy końcówki pomiarowe co w niektórych przypad-

kach pozwala na strefowy pomiar w trzech płaszczyznach. Jest to 

jednak zwykle bardzo mało dokładne i niezwykle skomplikowane do 

powiązania z pomiarami punktów w innej strefie.

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA
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Jak wybrać zgrzewarkę?
Wybierając maszynę do zgrzewania współczesnej karoserii sa-

mochodowej należy przede wszystkim skupić się na sprawdzeniu 

podstawowych parametrów jakie posiada urządzenie. Z praktyki 

wiadomo, że mało kto samodzielnie potrafi skutecznie przeana-

lizować nawet wybrane najważniejsze parametry pracy jakimi są: 

prąd zgrzewania oraz docisk elektrod. Najczęściej można usłyszeć, 

że blacharz czy też właściciel warsztatu wybrał dane urządzenie 

bo przeczytał w ulotce reklamowej lub usłyszał od sprzedawcy, że 

to jest świetne, niedrogie urządzenie i można nim zgrzewać nawet 

2 blachy o grubości 3 mm... no i oczywiści „po co przepłacać” za 

drogie zgrzewarki innych producentów. Niestety najczęściej to 

fikcja bo urządzenia te nie posiadają możliwości zgrzewania przy 

odpowiednio wysokich prądach jak i często nie mają możliwości 

wymuszonego docisku (np. pneumatycznego) elektrod zgrzewają-

cych. Co zatem jest ważne?

Najważniejsze parametry to:
 Maksymalny prąd zgrzewania - min. 12 kA (najlepiej 14 kA)

 Docisk elektrod – min. 350 daN

Pozostałe cechy to:
 chłodzenie cieczą całego układu włącznie z elektrodami,

 automatyczny dobór parametrów zgrzewania,

 jak najmniejsza masa uchwytu zgrzewającego,

 osprzęt do podwieszania i manipulacji uchwytem,

 dodatkowe elektrody umożliwiające dostęp do większości 

punktów

 zgrzewanie jednostronne*

*ze stosowaniem zgrzewania jednostronnego wiążą się pewne 

kontrowersje. Niektórzy producenci pojazdów wręcz zakazują sto-

sowania urządzeń, które umożliwiają takie zgrzewanie. Wynika to 

z faktu, że zgrzeina wykonana w ten sposób rzadko jest poprawna. 

Zgrzewanie to jednak umożliwia wykonanie choćby pojedynczych 

zgrzein w miejscach gdzie nie ma możliwości wykonania innego 

połączenia i rozsądnie używane nie stanowi problemu. Problem 

powstaje kiedy zgrzewarka nie jest wyposażona w dodatkowe 

elektrody, a operator cały proces zgrzewania zamiast dwustronnie 

wykonuje jednostronnie i to z ręcznym dociskiem. To jest kardy-

nalny błąd, a zgrzeiny są wykonane niewłaściwie, nieestetycznie, a 

dodatkowo prowadzi to do bardzo szybkiego zużycia elementów 

roboczych zgrzewarki.
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W przypadku stosowania wysokich prądów podczas procesu 

łączenia blach wysokogatunkowych wydzielają się znaczne ilości 

energii cieplej. Dotyczy to zarówno elektrod zgrzewarki w miejscu 

wykonywania połączenia jak i części składowych samego urządzenia 

zgrzewającego. W celu uzyskania połączeń o odpowiedniej jakości i 

wytrzymałości zgrzewarka musi posiadać system chłodzenia cieczą 

w obiegu wymuszonym.

Fot. W celu sprawdzenia skuteczności działania zgrzewarki warto 

wykonać test. Po rozerwaniu zgrzanych blach powinien w jednej z 

nich powstać minimum 3 milimetrowy otwór. (GYS)

Chłodzone są zarówno elektrody zgrzewarki i części składowego 

samego agregatu zgrzewarki. Dodatkowo warto aby zgrzewarka 

wyposażona była w fabryczny system inteligentnego doboru od-

powiednich parametrów zgrzewania w zależności od łączonych 

elementów. Dotyczy to zarówno grubości blach jak i własności 

mechanicznych stopu stalowego. Urządzenie na ułamek sekundy 

przed wykonaniem zgrzeiny dokonuje analizy łączonych elementów 

i automatycznie dobiera prąd zgrzewania, siłę docisku jak i czas.

Co to jest spoter do usuwania wgnieceń z możliwością zgrzewania 
blach?
Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, ale spoter musiałby posiadać 

możliwość wygenerowania prądu zgrzewania powyżej 10 kA oraz 

wymuszony docisk elektrod min 300 daN. Niestety niektórzy nie-

świadomi (lub nieuczciwi) sprzedawcy takich rozwiązań od wielu lat 

oferują spotery o parametrach zgrzewania 3-4 kA jako zgrzewarki, 

które po doposażeniu w ręcznie dociskane kleszcze zgrzewające 

mają rzekomo być wystarczające do zgrzewania współczesnej 

karoserii samochodowej. W skrajnych przypadku, świadomie lub 

nieświadomie, podają pobór mocy jako moc zgrzewania. Warto 

więc samemu zdobyć podstawowa wiedzę aby wyrobić sobie od-

powiedni pogląd.

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA
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Sposób na blaszaną wyrwę - technika airbrush
Witam w kolejnym odcinku o technice airbrush. Dzisiaj przedsta-

wię sposób na namalowanie wyrwy w kawałku blachy. Ten dość 

popularny motyw jest stosowany także do pokazania dziury po 

kuli z pistoletu. Całość pracy powinna być wykonywana z użyciem 

samoprzylepnych folii szablonowych. Wtedy krawędzie blachy są 

ostrzejsze i bardziej realistyczne. W tym ćwiczeniu jednak użyję 

szablonów mieszanych. 

Pracę rozpoczynamy od narysowania na kartonie konturów moty-

wu. Celem jest uzyskanie trzech kompletów tego samego szablo-

nu wewnętrznego i zewnętrznego. Jeden z nich możemy wyciąć z 

folii szablonowej. Rysunek powinien zawierać dziurę oraz odgięte 

kawałki blachy. fot. 2, 3 

Po wycięciu szablonów, najpierw pomalujemy wnętrze dziury. W 

tym celu należy zamaskować jej zewnętrzne otoczenie. W tym 

momencie ustalamy kąt padania światła i zasadę tę zachowujemy 

do końca pracy. Wnętrze malujemy głębokim cieniem, zostawia-

jąc środek dziury lekko niedomalowany. Następnie demontujemy 

wszystkie maskowania. Wyschnięty obszar otworu, precyzyjnie 

zakrywamy folią samoprzylepną. fot. 4, 5 

Teraz użyjemy kartonowego szablonu zawierającego wspólny 

kontur dziury i płatów blachy. Zgodnie z ustalonym kierunkiem 

światłocienia, delikatnie nakładamy cienie od odgiętych kawałków 

1

3

4 5

2



str. 55   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

blachy. Następnie sięgamy po szablon odwrotny, zakrywający ze-

wnętrze, a odkrywający płatki odgiętej blachy. Zgodnie z kierun-

kiem ich odgięcia malujemy poprzeczne pasy, imitujące połysk me-

talu. Dobrze, gdy szablon jest lekko przesunięty. Wtedy powstaną 

białe krawędzie wygiętych blaszek. fot. 6, 7 

Ściagamy folię samoprzylepną z otworu głównego. Korygujemy 

aerografem z wolnej ręki powstałe po szablonie ewentualne nie-

równości. Staramy się połączyć cień w otworze z wywiniętymi 

strzępami blachy. Oceniamy stopień kontrastu wszystkich dotąd 

pomalowanych elementów. Za pomocą szablonu wewnętrznego i 

zewnętrznego dokonujemy ostatnich korekt. fot. 8, 9 

Następnie, po przykryciu całego obiektu, malujemy efekt połysku 

blaszanego tła. W tym celu, ostrożnie i z umiarem, malujemy serię 

równoległych pasów. Natomiast we wszystkich miejscach rozerwa-

nia blachy, malujemy możliwie najcieńszym strumieniem, efekty 

pęknięcia blachy. fot. 10, 11 

Po dokładnym umyciu aerografu, zmieniamy farbę na białą. Przy 

użyciu szablonu zewnętrznego, na wszystkich wypukłościach po-

strzępionej blachy, malujemy poprzeczne, białe refleksy świetlne. 

Ze względu na słabsze krycie bieli, zabieg powtarzamy w tych 

samych miejscach. Dla zwiększenia realistycznego efektu, ostrzem 

nożyka, delikatnie wydrapujemy kilka krawędzi wygiętych blaszek. 

Efekt końcowy powinien być podobny do załączonych zdjęć. Mo-

tyw ten warto poćwiczyć, gdyż będzie przydatny w wielu, innych 

realizacjach airbrush. Życzę udanych ćwiczeń! fot. 12, 13 

Andrzej Karpiński   |  www.airbrush.com.pl
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Żak po profesorsku
Jeden z takich fachowców, Jarosław Świątek mieszka w miejscowości 

Dziadowa Kłoda, W niewielkiej wsi w województwie dolnośląskim, w 

powiecie oleśnickim, miałem okazję przeżyć sentymentalną podróż 

w przeszłość. Rok temu opisywałem pięknie odrestaurowane przez 

niego dwa motocykle, WFM i Junak; wspominałem gdy ujeżdżałem 

najpierw dwutakt, potem czterotakt, w latach 60. i 70. zjechałem 

nimi Polskę wzdłuż i wszerz.

Wspomnienia wspomnieniami, ale tam stały dwa, całkiem realne, 

piękne motocykle. Piękniejsze niż w czasie, gdy opuszczały fabrykę. 

Do stanu świetności doprowadził oba Jarosław Świątek. Kiedy od-

wiedzałem jego warsztat w mało reprezentacyjnej stodole, pokazał 

motorower w stanie dość żałosnym, sterany latami eksploatacji i 

Zloty pojazdów zabytkowych, spotkania miłośników oldtimerów, imprezy i prezentacje organizowane są w ca-
łym kraju, powstają – również prywatne – muzea, coraz ciekawsze zbiory gromadzą kolekcjonerzy. Klasyczna 
motoryzacja fascynuje i przyciąga, rośnie więc zapotrzebowanie na usługi warsztatów zajmujących się restau-
racją starych pojazdów. Ale fachowców, którzy potrafią sprostać wyzwaniom wcale nie ma zbyt wielu.
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czasem spędzonym w zapomnieniu. Tu i tam resztki lakieru, rdza, 

wgniecenia i mankamenty konstrukcji czy poszycia, w sumie smutny 

obraz resztek produkowanego we Wrocławiu motoroweru. Zapowie-

dział wówczas, że i ten pojazd odzyska świetność. Słowa dotrzymał.

Dziś Żak lśni idealnie wykonanym lakierem, precyzyjnie odtworzo-

nymi aplikacjami, chromami i zdrowym metalem silnika. Jarosław 

Świątek z nieskrywaną satysfakcją opowiadał o pracy przy renowacji i 

radością, kiedy zakończył pracę. Motorower był w zasadzie komplet-

ny, chociaż wygląd nie był zachęcający i wrażenie było takie, że jeśli 

nie całość, to większość elementów nadawało się jedynie na złom. 

Jarosław Świątek rozebrał motorowerek na najdrobniejsze kawa-

łeczki, usunął rdzę, wyczyścił, odtworzył właściwy kształt, elementy 

lakierowane – polakierował, chromowane – oddał do galwanizacji, po 

czy wszystko starannie poskładał. No i Żak wygląda jak nowy, chociaż 

z Zakładów Metalowych „Zakrzów” we Wrocławiu taki piękny nigdy 

nie wyjeżdżał. Restaurację Żaka Jarosław Świątek wykonał wręcz po 

profesorsku. Jako podkładu wykorzystał epoksydowy produkt Novo-

lu, bazę marki Spies Hecker, natomiast klar Standoxa.
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Elektronika w zieleniach airbrush
Przedstawiam dzisiaj reklamę transformatorów i elektroniki 

grzewczej wykonaną na samochodzie dostawczym producenta. 

Cała praca została wykonana w technice Airbrush. Pracę rozpo-

cząłem od projektu. Celem było połączenie elementów graficz-

nych z linią pojazdu, szczególnie z oknami kierowcy i pasażera. 

Odszedłem od schematu umieszczenia danych adresowych na 

drzwiach. Głównym elementem konstrukcyjnym kompozycji miał 

być szeroki, cieniowany w tonacjach zieleni pas, prowadzony od 

tylnych nadkoli łukiem, omijający okna, aż do nadkoli przednich. 

Pas ten miał być cieniowany od czerni przy uszczelkach okien ka-

biny kierowcy, aż do jasnej zieleni przy nadkolach. W celu nadania 

reklamie elektronicznego charakteru, postanowiłem umieścić na 

dwóch bokach tło, w postaci drukowanych płytek elektronicznych 

w dużym powiększeniu. Samochód nabrał głębokiej, zielonej tona-

cji. Na jej tle bardzo silnie kontrastowały białe sterowniki ogrzewa-

nia i miedziane zwoje kondensatorów. Produkty oraz logo firmowe 

rozmieściłem w oparciu o szeroki pas zieleni, zachowując zasadę 

równowagi optycznej. (fot. 1) 

Realizacja rozpoczęła się od przygotowania na komputerze wielu, 

skomplikowanych plików wektorowych. Następnie wycięcie sza-

blonów i naklejenie ich na karoserię pojazdu. Jak zawsze, pojazd 

musi być wcześniej przygotowany przez lakiernika. Demontaż  ele-

mentów karoserii, dokładne zmatowanie lakieru i zamaskowanie 

niemalowanych części karoserii. (fot. 2)

(fot. 3) Zachowując odwrotną zasadę niż zwykle, rozpocząłem ma-

lowanie od miejsc najjaśniejszych. Najpierw powstały białe korpusy 

sterowników. Obiekty te składały się z wielu detali; przyciski z opi-

sami, czytniki LED, itp. Gdy szczegóły sterowników były ukończo-

ne, zakryłem je w celu całościowego wycieniowania ich brył. Tutaj 

uwaga, aby nie cieniować białych powierzchni czystą czernią gdyż 

2

1

3
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może to doprowadzić bardziej do efektu „brudu” niż do światło-

cienia. Najlepiej przygotować kolor pochodny od koloru główne-

go, lecz o kilka tonów ciemniejszy. Ważne jest również dokładne 

oczyszczenie podłoża z resztek kleju po folii szablonowej, gdyż 

cieniowanie po źle oczyszczonej powierzchni daje nieodwracalny 

rezultat w postaci plam i przebarwień. Po namalowaniu sterowni-

ków przykryłem je cienką warstwą lakieru bezbarwnego.

W czasie utwardzania się lakieru bezbarwnego rozpocząłem malo-

wanie transformatów. Ich najtrudniejszym, lecz zarazem najefek-

towniejszym elementem, były zwoje drutów miedzianych. Każdy 

z drucików został namalowany osobno, a potem wszystkie razem 

wycieniowane z efektem błękitnego efektu utlenienia miedzi. Wy-

mienione czynności dotyczą zarówno transformatora okrągłego 

jak i prostokątnego. Dla skrócenia czasu, o ile to możliwe, staram 

się malować wiele elementów równolegle. Dzięki temu uzyskuję 

również spójność kolorystyczną i wyrównany światłocień. W celu 

opracowania przestrzeni obok  transformatorów, zakryłem sza-

blonami ich zwoje miedzianych drutów. Do opracowania pozostał 

jeszcze naoliwiony, foliowy papier izolacyjny oraz wyblaknięty izo-

lator  z wkrętami mocującymi blaszk radiatorów. Powyższe prace 

wykonałem bez szablonów samoprzylepnych. W celu uzyskania 

właściwych faktur, stosowałem przeróżne zabiegi artystyczne; 

drapanie, przecieranie, itp. Następnie zdemontowałem szablony 

zasłaniające zwoje drutu i wycieniowałem całość transformato-

rów. Gdy optycznie stanowiły już całość, naniosłem kolejną war-

stwę lakieru bezbarwnego z utwardzaczem.  (fot. 4, 5) 

Podobne czynności wykonywałem malując z trzech stron pojazdu 

logo klienta. Teraz rozpoczęło sie malowanie tła. Zamaskowałem 

wszystkie namalowane obiekty i rozpocząłem ściąganie najciem-

niejszych elementów tła. Pokryłem je zielonym lakierem. To samo 

powtarzałem systematycznie, ściągając coraz jaśniejsze części 

elektronicznych ścieżek. W rezultacie uzyskałem dość skompli-

kowany efekt graficzny po obu stronach pojazdu. Po demontażu 

kolejnych szablonów, tło na całej powierzchni zostało pokryte 

przeźroczystą zielenią. (fot. 6) 

Kolejnym krokiem było wyznaczenie szerokiej, zielonej wstęgi z 

boków i z tyłu samochodu. Obiekty elektroniczne i transformatory 

cały czas pozostawały zakryte. Zielony pas należało wycieniować 

tak, aby jego brzegi wnikały kolorem i natężeniem w uprzednio 

malowane tło. Po demontażu szablonów wstęgi, pomalowałem 

delikatnie cienie wszystkich obiektów wraz z logo. Cienie zajmo-

wały obszar zarówno na szerokiej wstędze jak i na „elektronicznym 

tle”. Dopiero teraz mogłem zdemontować wszystkie maskowania 

i ocenić stopień przestrzenności i spójności projektu. Ostatnią 

czynnościa graficzną było naniesienie szerokich napisów w dolnej 

partii pojazdu. Po usunięciu drobnych nierówności i zabrudzeń 

malarskich, całość obrazu została pokryta kilkoma warstwami 

lakieru bezbarwnego i na życzenie klienta spolerowana. Auto pre-

zentowało się znakomicie! (fot. 7) 

Andrzej Karpiński  |  www.airbrush.com.pl
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W nadchodzącym sezonie marka Sea-Line wprowadza nowe re-

ceptury szpachlówek epoksydowych. Zmiana receptur jest odpo-

wiedzią na restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa użytkowania produktów chemicznych. Jed-

nocześnie w opracowywaniu nowych receptur zostały wzięte pod 

uwagę takie potrzeby użytkowników jak łatwe proporcje mieszania, 

komfortowy czas pracy mieszaniny czy waga produktu.   

Poniżej przedstawiamy różnice pomiędzy dotychczasowymi i zmodyfi-
kowanymi recepturami szpachlówek Sea-Line:

Szpachlówka epoksydowa lekka w nowej recepturze nadaje się do szlifowania szybciej niż jej poprzedniczka. W starej recepturze czas 

utwardzania wynosił 24 godziny, a w nowej potrzebujemy tylko 20 godzin. Podane czasy dotyczą temperatury 200C. Kolejną zaletą nowej 

receptury jest niższa waga szpachlówki. Dotychczasowe 850 gramów zastąpi  700 gramów dla objętości 1l produktu. Zmieniły się również 

proporcje mieszania składników. Nowa receptura pozwala na mieszanie składników – 100:100 wagowo oraz 1:1 objętościowo co jest 

niewątpliwie wielką zaletą. 

Szpachlówka epoksydowa uniwersalna w nowej recepturze posiada jaśniejszy kolor w odróżnieniu od starej receptury. Czas pracy produktu 

(tzw. pot life) został wydłużony z 10 do 40 minut. Minimalnie zmniejszyła się waga produktu. Proporcje wagowe mieszania składników 

(bazy oraz utwardzacza) zostały zaokrąglone i w nowej recepturze wynoszą 100 do 50 gramów.

Nowe receptury 
szpachlówek epoksydowych Sea-Line 

Szpachlówka epoksydowa lekka Stara receptura Nowa receptura Różnice

Kolor Biały Biały Bez zmian

Czas utwardzania 24h 20h Szybciej utwardzony produkt oznacza szybszą 

   gotowość do dalszej obróbki

Czas pracy 20oC (pot life) 50 minut 50 minut Czas pracy pozostaje bez zmian

Waga 1L = 850 gramów 1L = 700 gramów Lżejszy produkt

Proporcje mieszania składników Wagowo - 100:53 Wagowo - 100:100 Łatwiejsze proporcje mieszania składników 

 Objętościowo – 2:1 Objętościowo – 1:1

Szpachlówka epoksydowa uniwersalna Stara receptura Nowa receptura Różnice

Kolor Szary Jasny szary Jaśniejszy odcień nowej szpachlówki

Czas utwardzania 5h 15h Wydłużony czas utwardzania 

Czas pracy 20oC (pot life) 10 minut 40 minut Wydłużony czas pracy o 30 minut

Waga 1L = 1600 gramów 1L = 1540 gramów Niższa waga własna produktu

Proporcje mieszania składników Wagowo - 100:44 Wagowo – 100:50 Łatwiejsze proporcje mieszania składników 

 Objętościowo – 2:1 Objętościowo – 2:1
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Szpachlówka epoksydowa z włóknem szklanym w nowej recepturze posiada odmienny kolor – jasny szary. Czas utwardzania szpachlówki 

jest dużo krótszy niż w starej recepturze. Różnica wynosi aż 8 godzin. Czas pracy produktu został wydłużony o 25 minut i wynosi on 

teraz aż 50 minut. Waga produktu została obniżona z 1800 gramów do 1550 gramów przy objętości 1L produktu. Dotychczasowe, różne 

proporcje mieszania wagowo i objętościowo mogły wprowadzać w błąd. Dlatego też zostały ujednolicone i wynoszą 2:1 objętościowo i 

wagowo. 

Opakowania szpachlówek w nowych recepturach będą posiadać widoczną ikonkę „NEW”. 

Bardziej szczegółowe opisy produktów, karty techniczne oraz charakterystyki są dostępne na stronie producenta www.sea-line.eu

Szpachlówka epoksydowa z włóknem szklanym Stara receptura Nowa receptura Różnice

Kolor Jasny zielony Jasny szary Zmiana koloru 

Czas utwardzania 24h 16h Skrócony czas utwardzania

Czas pracy 20oC (pot life) 25 minut 50 minut Czas pracy wydłużony o 25 minut

Waga 1L = 1800 gramów 1L = 1550 gramów Lżejszy produkt

Proporcje mieszania składników Wagowo - 100:50 Wagowo - 100:50 Łatwiejsze proporcje mieszania składników

 Objętościowo – 1:1 Objętościowo – 2:1  (bazy i utwardzacza)ardzacza)
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SEMA show – motoryzacyjne święto 
w stolicy hazardu

SEMA show to jedne z najważniejszych, światowych targów dla 

producentów części samochodowych. Swoje wyroby prezentują 

czołowi producenci części trafiających na niezależny rynek motory-

zacyjny. Tradycyjnie, targi odbywają się w pierwszym tygodniu listo-

pada. W tym roku słynne centrum targowe Convention Center w 

Las Vegas odwiedziło w tym 70 tys. odwiedzających i 3 tys. wystaw-

ców. Na targach zaprezentowano ponad 3 tys. nowych produktów. 

Była to również doskonała okazja aby spotkać różnych ekspertów z 

branży motoryzacyjnej (ich liczba również oscylowała wokół tysią-

ca), wziąć udział w szkoleniach , pokazach, seminariach, a także na-

wiązać kontakty handlowe z przedstawicielami branży automotive 

z całego świata. SEMA to także legendarne miejsce dla miłośników 

fot. Karol Duda
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tuningu, producentów samochodów sportowych i tych , których 

fascynują przeróbki samochodów klasycznych i zabytkowych. W 

odróżnieniu do wielu europejskich imprez targowych dominuje 

tu hasło „wyróżnij się”. Dlatego na SEMA mogliśmy zobaczyć wiele 

imponujących przeróbek samochodów zabytkowych, a nawet wa-

riacje na temat samochodów elektrycznych w nadwoziach sprzed 

lat. Swoje stoiska podczas targów w Las Vegas miały również pol-

skie firmy. Jedną z nich była firma TROTON produkująca materiały 

lakiernicze oraz środki do polerowania karoserii samochodowych. 

Szczególnym powodzeniem cieszyły się organizowane przez firmę 

pokazy systemu polerskiego BRAYT. Pokazy te przyciągnęły tłumy 

chętnych, ponieważ firma zachęcała zwiedzających do tego, aby 

samodzielnie wypróbowali ich działanie i osobiście docenili walory 

produktów firmy TROTON.





str. 67   www.lakiernik.com.pl

ludzie i wydarzenia

Mistrzostwa Lakierników 
SPECTRAL 2019

Wyłonieni drogą eliminacji uczestnicy 

finałowej rozgrywki musieli wykazać się 

zarówno wiedzą teoretyczną jak i zapre-

zentować przed jury  zdobyte przez siebie 

umiejętności praktyczne w trakcie naprawy 

miejscowej, cieniowania i polerowania ele-

mentu karoserii.

Warto zaznaczyć, że częścią jury tych mi-

strzostw byli przedstawiciele mediów bran-

żowych na co dzień  zajmujący się tematyką 

lakiernictwa samochodowego: Lakiernika, 

Karoserii, Nowoczesnego Warsztatu  oraz 

TVN Turbo i Autoexperta.

Całą imprezę zakończyła uroczysta gala 

wraz z rozdaniem nagród, którą poprowa-

dzili:  znany kierowca rajdowy i dziennikarz 

motoryzacyjny Łukasz Biśkiniewicz  oraz  

Tomasz Tomczyk – dyrektor pionu szkoleń w 

firmie NOVOL.

W trakcie gali nie mogło zabraknąć preze-

sa firmy NOVOL – Filipa Nowakowskiego, 

który  gratulując uczestnikom mistrzostw 

podkreślał, że tego typu konkurs nie tylko 

zacieśnia współpracę z kontrahentami i 

partnerami strategicznymi firmy, ale też 

promuje lakierników posiadających wysokie 

umiejętności i talent.

Zwycięzcy konkursu na najlepszego lakier-

nika Spectral:
Miejsce I z wynikiem 539 punktów zajął Woj-
ciech Bondyra z firmy Autogaraż Białowola.

Miejsce II z wynikiem 484 punkty zajął Mak-
symilian Diakin z firmy Usługi Motoryzacyjne 
Dorota RYBIŃSKA z Nowej Iwicznej.

Miejsce III z wynikiem 451 punktów zajął 

Robert Huttowski z firmy WRAL z Poznania.

W listopadzie ubiegłego roku w centrum szkoleniowym firmy NOVOL w 
podpoznańskich Komornikach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Lakierni-
ków SPECTRAL. Uczestnicy tej dwudniowej rywalizacji  ostro konkurowali 
o pulę nagród, której wartość przekroczyła 40 tysięcy złotych.
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SEMA show  2019  w LAS VEGAS

Znaczną część ekspozycji zajęły samochody, ale nie te, które można 

spotkać w salonach sprzedaży lecz wersje tuningowane i o spe-

cjalnym wyposażeniu. Eksponowano różne pojazdy od klasyków po 

współczesne. Można tak było oczywiście spotkać stoiska wielkich 

uznanych koncernów motoryzacyjnych ale i mniejsze niszowe fir-

my. Targi SEMA to nie tylko samochody. Ważną i znaczną część eks-

pozycji zajmują stoiska firm zajmujących się częściami zamiennymi, 

kosmetykami samochodowymi oraz technologiami diagnostyczny-

mi i naprawczymi. Jak zwykle nie zabrakło producentów i dystrybu-

torów materiałów lakierniczych, technologii napraw karoserii oraz 

innych urządzeń warsztatowych. Wystawcami były w większości 

firmy z USA lecz nie zabrakło również reprezentantów prawie 

wszystkich kontynentów. Prawie wszystkie bo niestety podczas 

zwiedzania targów nie spotkaliśmy ani jednej firmy z Antarktydy ;) . 

Bardzo dobrze i okazale zaprezentowały się polskie firmy. W branży 

lakierniczej swoje stoiska miały oczywiście TROTON i NOVOL.

Polskich producentów technologii i urządzeń do napraw powypad-

kowych karoserii reprezentowała firma HERKULES AUTO-TECHNI-

KA WARSZTATOWA. Ekspozycja HERKULESA to HERKULES TRUCK 

System™. Jest to kompleksowa linia technologiczna do napraw i 

pomiaru pojazdów powyżej 3,5 t. Zwiedzających oraz potencjal-

nych klientów i dystrybutorów zachwyciła jakość i zaawansowanie 

technologiczne wystawianych urządzeń naprawczo-pomiarowych. 

Rynek amerykański jak wiadomo jest jednym z najbardziej wymaga-

jących rynków na świecie. Tym bardziej warto docenić decyzje roz-

poczęcia podboju klientów z tego regionu świata. Oferta polskiego 

producenta trafiła w punkt oczekiwań rynku amerykańskiego, ale 

nie tylko. Podpisano pierwsze kontakty i porozumienia z dystry-

butorami m. innymi z Australii i Malezji. Z firm dobrze znanych na 

polskim rynku zaprezentowały się miedzy również: SPANESI, SNAP-

ON, GYS, HADSON, NOVA VERTA, PRO SPOT, SATA, TERMOMECCANI-

CA, AXALTA, CAR BENCH, CEBOTECH.

Pomimo tego, że dla znacznej części zwiedzających najbardziej 

interesujące były jak zawsze samochody i tematy blisko z nimi 

związane to oferta technologii serwisowo-naprawczych była impo-

nująca. Targom towarzyszyły liczne konferencje i mitingi biznesowe 

oraz techniczne. Polecamy odwiedzenie kolejnych edycji targów 

SEMA SHOW w Las Vegas choć niekoniecznie w roli wystawcy, bo 

jak można się łatwo domyśleć jest to niezwykle kosztowne trudne 

logistycznie przedsięwzięcie. Dodatkową zachętą może być wspa-

niała atmosfera tego miejsca, ekspozycja jak i fakt zniesienia dla 

obywateli Polski wiz do Stanów Zjednoczonych. Do zobaczenie więc 

w Las Vegas! My tam będziemy na pewno!

Autorska relacja reportera Magazynu KAROSERIA

Tylko w Stanach Zjednoczonych można zgromadzić tyle atrakcji dla fanów motoryzacji oraz profesjonalistów 
z branży. Targi w Las Vegas odbywały się na początku listopada 2019 roku w centrum wystawienniczym zlo-
kalizowanym w samych sercu światowego centrum hazardu. 





str. 71   www.lakiernik.com.pl

ludzie i wydarzenia

Targi Techniki Motoryzacyjnej powracają 
– co czeka nas tym razem?

Targi Techniki Motoryzacyjnej to bogata prezentacja oferty pol-

skich i zagranicznych producentów oraz dystrybutorów narzędzi, 

części, podzespołów, akcesoriów stosowanych w nowoczesnej 

motoryzacji a także wszystkiego, co dotyczy wyposażenia warsz-

tatów. To cztery dni wypełnione wyjątkową ekspozycją rynkowych 

nowości produktowych i rozwiązań technologicznych, które będzie 

można nie tylko zobaczyć ale także przetestować w specjalnie 

przygotowanych przestrzeniach pokazowych jak i strefie testów. 

Targom towarzyszy szereg atrakcyjnych wydarzeń: konferencje, 

spotkania, konsultacje z ekspertami z branży oraz konkursy. Stały-

mi punktami są również szkolenia oraz specjalistyczne warsztaty, z 

których mogą skorzystać mechanicy, serwisanci  i wszystkie osoby 

związane z branżą części i napraw samochodowych. To wyjątkowa 

okazja aby poznać najnowsze trendy rynkowe w przemyśle moto-

ryzacji a także nawiązać cenne kontakty w branży.

FINAŁOWE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW 
DLA DZIENNIKARZY I MECHANIKÓW 

Przy okazji organizowanych targów odbędzie się druga edycja 

plebiscytu Trade Press Award, który wyłoni najlepszych dziennika-

rzy w branży. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, 

będącej częścią targów TTM. Laureatów poznamy w następujących 

kategoriach: reportaż roku, test roku, diagnostyka i naprawy, ma-

teriał audiowizualny i wreszcie dziennikarz roku w branży techniki 

motoryzacyjnej. W przypadku ostatniej kategorii kapituła dokona 

wyróżnienia za całokształt pracy dziennikarskiej. To nie jedyny kon-

kurs, którego rozstrzygnięcia poznamy przy okazji Targów Techniki 

Motoryzacyjnej. W czasie imprezy odbędzie się finał IX Ogólnopol-

skich Mistrzostw Mechaników – największego w Polsce konkursu 

dla młodych i zawodowych mechaników. Uczestnicy staną do rywa-

lizacji w takich kategoriach Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik 

oraz Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. Podczas rywalizacji nie 

Wydarzenie, którego organizatorem są Grupa MTP i Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej powraca do kalenda-
rza imprez organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na zwiedzających czeka bogata 
ekspozycja, która zaciekawi każdego miłośnika motoryzacji. Impreza odbędzie się w dniach 26-29 marca 2020. 



zabraknie także wątków, dotyczących popularnego ostatnio te-

matu, jakim jest elektromobilność. Organizatorami wydarzenia są 

Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio.

 

POZNAŃ MOTOR SHOW W ZASIĘGU RĘKI 
Poznań Motor Show to największe i najbardziej prestiżowe targi 

motoryzacyjne w Europie Środkowej. To tutaj mają miejsce pre-

miery wyjątkowych samochodów, motocykli i technologii motory-

zacyjnych. Przez cztery dni swoją ofertę i pomysły na przyszłość, 

prezentują najważniejsze marki i producenci.  W programie wyda-

rzenia nie zabraknie stałych atrakcji takich jak salony tematyczne: 

samochodowy, motocyklowy, caravaningowy, ciężarowy i detalin-

gowy. Poznań Motor Show to także największa w Polsce platforma 

poświęcona elektromobilności. To tu spotykają się przedstawiciele 

biznesu, administracji publicznej i świata nauki aby wspólnie poroz-

mawiać na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego. Elektro-

mobilność mają przybliżyć prelekcje i prezentacje w zuepłnie nowej 

strefie – Poznań Mobility Show. Nie zabraknie także jazd testowych 

samochodami elektrycznymi na specjalnie przygotowanym torze, 

zlokalizowanym na terenie MTP. Wszystko to odbędzie się równo-

legle do Targów Techniki Motoryzacyjnej. Będzie to bez wątpienia 

czas, gdy każdy fan motoryzacji znajdzie coś dla siebie. 

BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY 
Wszystkich chętnych do udziału w Targach Techniki Motoryzacyjnej 

zachęcamy do zakupu biletów w przedsprzedaży online. Wejściówki 

na wydarzenie można zakupić na platformie biletowej ToBilet.pl. 

Jeden bilet upoważnia do zwiedzenia zarówno ekspozycji na TTM, 

jak i Poznań Motor Show. Godziny otwarcia targów oraz ceny bile-

tów na poszczególne dni prezentują się następująco:

26.03.2020 (8:00-14:00) - 500 zł

26.03.2020 (14:00-19:00) - 130 zł

27.03.2020 (10:00-18:00) - 27 zł

28.03.2020 (10:00-18:00) - 32 zł

29.03.2020 (10:00-18:00) - 27 zł

Więcej informacji na stronie ttm.mtp.pl
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BDO – czyli od 1 stycznia 2020 nowe 
obowiązki w zakresie odpadów

Rejestr podmiotów wpisanych do BDO jest publicznie dostępny. 

Oznacza to, że każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl 

może sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez 

potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, 

transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

KTO MUSI SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO?
Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymie-

nione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 

50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, 

które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich 

przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do 

Rejestru (terminem granicznym był 1 stycznia 2020 roku). Wniosek 

należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektroniczne-

go za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. 

Tam też dostępna jest lista podmiotów które muszą dokonać reje-

stracji w BDO – znajdziemy tam między innymi:

 podmioty wprowadzających na terytorium kraju takie produk-

ty jak: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, 

dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane 

opony pneumatyczne (stosowane m. in. w motocyklach, rowe-

rach, samochodach osobowych i ciężarowych) oraz organiza-

cje odzysku zajmujące się tymi produktami

 podmioty prowadzące odzysk lub recykling odpadów powsta-

łych z tych produktów

 podmioty dokonujące eksportu lub wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu pod-

dania ich odzyskowi lub recyklingowi

 podmioty wprowadzające pojazdy, prowadzące punkty zbie-

rania pojazdów, prowadzące stacje demontażu, prowadzące 

strzępiarki 

I inne podmioty związane m. in. z wprowadzaniem baterii lub aku-

mulatorów, prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów, wprowadzające sprzęt elektryczny 

i elektroniczny lub autoryzowani przedstawiciele, zbierających 

zużyty sprzęt…

Z kolei Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w 

których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez 

marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wyko-

nywania działalności danego podmiotu. Będą to różnego rodzaju 

podmioty stricte z branży “odpadowej” a więc takie, które uzyska-

ły wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przed-

siębiorcy, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, pozwolenie 

na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą 

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu) elek-
troniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie 
podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. Rejestr BDO prowadzony jest przez marszałków 
województw. Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 2020r. zostały uruchomione dwa 
kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów 
i odpadów w formie elektronicznej.
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program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwole-

nie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-

czych, koncesję na podziemne składowanie odpadów

NIE WSZYSCY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI W BDO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. art. 51 ust. 2 ustawy 

o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają osoby fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które 

wykorzystuje odpady na potrzeby własne. Zwolnione z takiego 

obowiązku są również podmioty władające powierzchnią ziemi, na 

której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:

 w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rol-

nych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to 

uprawy przeznaczone do produkcji pasz,

 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji 

pasz,

 do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

 przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wyni-

kających z planów gospodarki odpadami, planów zagospoda-

rowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.

Rejestracji w BDO nie podlegają również podmioty, prowadzące 

nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opako-

waniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyj-

nych, takich jak np. leki i opakowania po nich a także transportują-

cy wytworzone przez siebie odpady.

Z rejestracji BDO jako wytwórcy odpadów zwolnieni są również 

przedsiębiorcy którzy będą wytwarzać tylko odpady o kodach i w 

ilościach wymienionych w obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku 

rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w spra-

wie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obo-

wiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531)  

Lista zawarta w rozporządzeniu zawiera 46 rodzajów odpadów 

wraz z limitami. Przykładowo, jeśli w przeciągu roku przedsiębior-

ca wprowadzi nie więcej niż 0,02 Mg/rok (tj. do 20 kg/rok) innych 

olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod odpadu 

13 02 0 8) to nie ma obowiązku rejestracji w BDO jako wytwórca 

odpadów. Warto zapoznać się z wspomniana listą.

KIEDY NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI W BDO?
Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do 

Rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga 

uzyskania wpisu na wniosek podmiotu. W przypadku prowadzenia 

działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, 

bez wpisu do Rejestru BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek re-

jestracyjny. Brak takiego wpisu zagrożony jest bowiem poważnymi 

sankcjami, o których mowa w dalszej części artykułu.

CO PO REJESTRACJI?
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje 

podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO i zawiadamia o 

tym przedsiębiorcę.

Wraz z rejestracją w BDO powstaje obowiązek opłaty rocznej któ-

rą należy uiścić do końca lutego za dany rok. Opłatę rejestrową/

roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właści-

wego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania. Numery kont 

znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. W 

zależności od wielkości firmy opłata roczna wynosi odpowiednio 

100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców, 300 zł – w przypadku 

pozostałych przedsiębiorców.

Nadany nr rejestrowy umieszcza się na szeregu dokumentów – w tym 

na fakturach VAT, paragonach, umowach kupna-sprzedaży, sprawoz-

daniach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów.

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają 

przedsiębiorcy:

 wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autory-

zowani przedstawiciele

 wprowadzający baterie lub akumulatory

 wprowadzający pojazdy

 producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opa-

kowań

 wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowa-

niach

 wprowadzający na terytorium kraju opony

 wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Nie ma obowiązku umieszczania nr rejestrowego na dokumentach 

kadrowych czy innych związanych z bieżącą obsługą administra-

cyjną i funkcjonowaniem biura firmy, przekazywanych do urzędu 

skarbowego.

SANKCJE ZA DZIAŁANIE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI
Za działanie niezgodne z przepisami podmiotom zobowiązanym do 

uzyskania wpisu do Rejestru BDO, grożą następujące sankcje:

 za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgło-

szonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny

 za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, 

wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze 

stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny

 za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego 

wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 

000 000 zł

 za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach 

sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą 

wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 

000 zł – 1 000 000 zł

 za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – admini-

stracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

 za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady 

do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, 

wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów 

– administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe z pewnością warto zatem zadbać o 

dopełnienie obowiązków w zakresie BDO

Artykuł powstał w oparciu o informacje dostępne na 

www.bdo.mos.gov.pl
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Nowe rozwiązania prawne 
na zatory płatnicze

Opóźnienia w płatnościach to najbardziej uciążliwy problem przed-

siębiorców, w tym również warsztatów samochodowych. Zdecydo-

wana większość firm z branży automotive, takich jak właścicieli sa-

lonów, serwisów, producentów czy dystrybutorów części zauważyła 

na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost liczby przeterminowanych 

faktur. Zmiany w przepisach wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. 

(za wyjątkiem art. 11 – 31 grudnia 2019 r.). Przewidziana została ulga 

podatkowa dla wierzycieli, a odpowiednie przepisy zostały dodane 

zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz w 

innych wymienionych ustawach.

Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wskazał, iż celem wprowa-

dzenia zmian jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują 

strony transakcji handlowych, tak, by doprowadzić do ograniczenia 

zatorów płatniczych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przy-

chodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. 

Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu 

uregulowania należności wynikającej z tego przychodu. Analogicznie 

uregulowane są koszty podatkowe. 

Posiadając nieuregulowaną w ciągu 90 dni po upływie terminu 

wierzytelność, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opo-

datkowania o nieotrzymaną w terminie kwotę. Wówczas dojdzie do 

powiększenia o tę kwotę podstawy opodatkowania dłużnika. Należy 

jednak mieć na uwadze fakt, iż ta zasada ma dotyczyć wszystkich 

podmiotów na rynku, zatem jak serwis będzie zalegał z zapłatą fak-

tur importerowi czy innemu podmiotowi, to jego wierzyciel również 

postąpi w ten sposób. Okres 90 dni będzie liczony począwszy od 

pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachun-

ku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania. 

Co istotne, wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku 

lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w tej usta-

wie, albo odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczał-

towanym podatku dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów 

uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy. 

Zmiany nastąpią także w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji. Uzupełniono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie 

polegające na „nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za 

dostarczone towary lub wykonane usługi”. Wskazano, że nieuza-

sadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane produkty lub 

wykonane usługi to w szczególności zapłata lub ustalanie terminów 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
zatorów płatniczych (druk 3475).

Autorem artykułu jest Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., 
od kilku lat świadcząca usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, 

członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.
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zapłaty z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmier-

nym opóźnieniom w transakcjach handlowych (obecnie ustawa o ter-

minach zapłaty  transakcjach handlowych), z rażącym odstępstwem 

od dobrych praktyk handlowych, bez dostosowania do harmonogra-

mu dostaw lub harmonogramu wykonania usługi, bez uwzględnienia 

właściwości towaru lub usługi. Dodatkowo, przy ocenie, czy dany 

czyn jest czynem nieuczciwej konkurencji, zastosowanie będzie 

miała klauzula generalna z art. 3 ust. 1 – sprzeczność z prawem 

lub dobrymi obyczajami, zagrożenie lub naruszenie interesu innego 

przedsiębiorcy lub klienta. Taki czyn zostanie objęty odpowiedzial-

nością prywatnoprawną, wymagającą aktywności pokrzywdzonego 

wierzyciela. Będzie mógł on skorzystać z roszczenia o odszkodowanie 

lub o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, albo o zaniechanie 

niedozwolonych działań. Wierzyciel będzie mógł również wystąpić do 

dłużnika o usunięcie skutków niedozwolonych działań. 

Od 1 stycznia 2020 r. ma ulec skrócenie terminu zapłaty dłuższego 

niż 60 dni w transakcjach „asymetrycznych” B2B. Co to oznacza dla 

przedsiębiorców? Termin zapłaty w transakcjach handlowych mię-

dzy przedsiębiorcami wynosi co do zasady 60 dni. Obecnie, można 

wydłużyć ten termin, jeżeli strony ustalą tak wyraźnie w umowie i 

pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec 

wierzyciela.  Co więcej, termin zapłaty określony w umowie nie może 

przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury 

lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 

usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub 

usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro przedsię-

biorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku 

gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego 

w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świad-

czenia pieniężnego. Ponadto, jeżeli termin zapłaty został określony w 

umowie niezgodnie z powyższym, wierzycielowi, który spełnił swoje 

świadczenie, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłuż-

nikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, przysługują odsetki.

I najważniejsze, ulegnie zmianie kwota rekompensaty za koszty od-

zyskiwania należności, która obecnie wynosi 40 euro na podstawie 

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypad-

ku, gdy wartość świadczenia pieniężnego będzie wyższa niż 5000 

zł ale niższa niż 50000 zł kwota rekompensaty wyniesie 70 euro, a 

powyżej 50 000 zł – 100 euro. Zwiększenie obciążenia finansowego 

w razie opóźnień w zapłacie kontrahentom będzie dodatkowym 

bodźcem do terminowego regulowania należności.

Przepisy mają uporządkować zatory płatnicze, nie tylko w branży 

motoryzacyjnej. By wprowadzone zmiany miały wpływ bezpośredni 

na warsztaty, salony, serwisy należałoby już teraz przejrzeć i zaktuali-

zować wewnętrzne procedury windykacyjne, rozważyć szkolenie dla 

pracowników prowadzących w firmie „miękką windykację”. Wprowa-

dzenie schematu postępowania z dłużnikami z pewnością przyspie-

szy działania, które powinny zostać podjęte oraz może spowodować 

zwiększenie skuteczności ściągalności wymagalnych kwot.

Aktualnie, firmy są zmuszone do akceptowania długich terminów 

płatności. Często dłużnicy traktują to jako formę taniego kredyto-

wania swojej działalności. Czy to się zmieni po 1 stycznia 2020 r.? 

Czas pokaże, ale warto  w ostatnim kwartale 2019 r. przygotować 

się do nowych regulacji, już wyższa kwota rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności będzie bardziej mobilizująca.



Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 odległość ogniska od soczewki. A3 może być holowni-
czy. A5 cukier diabetyka. A7 doprowadzenie miernika do poprawnego dzia-
łania. A11 przenosić kogoż na niższe stanowisko. A14 starożytne liczydło. 
A18 zbiorowy pojemnik transportowy. B16 kraj lodowców i gejzerów. D9 
służy do pomiaru barwy. E3 Wezuwiusz lub Etna. H14 przenosi ruch obro-
towy z jednego wału na drugi. J2 przewóz ludzi lub ładunków. J4 trujący, 
łatwo topliwy metal. J6 koreański samochód. J17 graniczna opłata. K12 
myśliwy polujący w puszczy. L16 uchodzi do Bałtyku w Kołobrzegu. L18 
jednostka natężenia światła w SI (cd). M5 znana wyszukiwarka interneto-
wa. M7 wróżba z tarota. O9 znudzony pies kanapowy.

Pionowo: A5 mowa ulicy. A11 meta słynnego rajdu. B1 państwo w 
Afryce, graniczy z Togo. C10 porozumienie kończące spór. D4 wieś w 
Polsce w gminie Wola Uhruska. D14 stop niklu z glinem. E9 ceniony ka-
mień ozdobny. F13 gaz w żarówce. G7 odmiana bajki. H1 marka polskiego 
motocykla. I11 powoduje przestój maszyny. J2 trotyl. J6 odżywiać kogoś. 
L1 niedozwolony chwyt w grze. L8 model Lamborghini. L14 kamizelka ra-
tunkowa. N1 usunąć skorkę. N10 roślinny symbol zdrowia. N16 niemiecka 
rzeka. P1 majątek panny młodej. P11 mała owieczka. Q7 psia noga. R1 
robić coś bez przerwy, systematycznie. R12 straszy w starym zamczysku.

Agnieszka Karnecka

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

str. 78   www.lakiernik.com.pl

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

PIOTR POHL  BOBOLICE
EMILIA SŁOŃ MIEDZIANA GÓRA
KRZYSZTOF WIECH STALOWA WOLA

MAREK JAKÓBCZYK  DRZEWICA 
ADAM KEDZIOŁKA  JAWORNIK POLSKI  
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5 osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: 5 kompletów 
poliuretanowych powłok 
ochronnych RANGERS.






