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W kolejnych numerach  Lakiernika z dumą 

informowaliśmy naszych Czytelników, 

że firma TROTON z Ząbrowa, jeden z 

wiodących producentów materiałów do 

konserwacji karoserii i jachtów jest laure-

atem wielu nagród i wyróżnień. Dziś mamy 

przyjemność poinformować Państwa 

o nowych nagrodach – TROTON zdobył 

kolejną (jest ich już kilkanaście) statuetkę 

Przedsiębiorstwo Fair Play oraz został lau-

reatem programu Gazel Biznesu.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest 

afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodar-

czej, a jego organizatorem jest Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsiębior-

stwem Prywatnym.

Jak informują 

o r g a n i z a t o r z y : 

„Przedsiębiorstwa 

biorące udział w 

programie, re-

spektując wartości 

etyczne na co 

dzień, doskonale 

radzą sobie na ryn-

ku odnosząc suk-

cesy gospodarcze. 

Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są 

sprzeczne. W ostatnich latach coraz wię-

cej firm dostrzega znaczenie przestrze-

gania uczciwych reguł gry i rzetelnego 

traktowania kontrahentów, pracowników, 

a także wywiązywania się ze zobowiązań 

podatkowych. Wzrasta także społeczna 

odpowiedzialność biznesu, czego przy-

kładem może być udział przedsiębiorstw 

we wszelkiego rodzaju działaniach chary-

tatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzy-

szeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. 

Tego typu firmy zasługują na szczególne 

wyróżnienie”. W tegorocznej edycji pro-

gramu jego organizatorzy wyłonili 7 firm, 

które wyróżniły się szczególną działalno-

ścią z zakresu społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu. I właśnie do tej siódemki tra-

fiły najważniejsze nagrody tegorocznego 

programu. Obok TROTONU na tej krótkiej 

liście znalazła się też druga działająca  w 

branży lakierniczej firma – NOVOL z pod-

poznańskich Komornik.

Warto zaznaczyć, że w tym roku, z po-

wodu epidemii covid-19, organizatorzy 

zrezygnowali z organizacji uroczystej gali 

wręczenia nagród. 

Gazele Biznesu to 

realizowany wspól-

nie przez dziewięć 

dzienników ekono-

micznych należą-

cych do szwedzkiej 

Grupy Wydawniczej 

Bonnier projekt, 

którego celem jest 

wyróżnienie naj-

bardziej dynamicz-

nych małych i średnich firm działających 

na naszym rynku. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

jest konieczność wykazania dodatniego 

wyniku finansowego przez ostatnie trzy 

lata oraz publikacja tych danych w aktach 

rejestrowych firmy. 

Wyniki te są weryfikowane przez firmę 

Coface Intercredit Poland. Dzięki temu w 

konkursie mogą wziąć udział tylko firmy 

uczciwe i wiarygodne, których działalność 

jest całkowicie jawna.

Organizatorzy tego projektu corocznie 

publikują ranking wyróżniających się firm 

i publikują go w formie dwustronicowego 

dodatku na do grudniowego wydania „Pul-

su Biznesu”. Oprócz tego na specjalnej 

stronie gazele.pl znajduje się pełna baza 

nagrodzonych firm począwszy od pierw-

szego wydania czyli roku 2000.

Kolejne nagrody dla firmy TROTON. 
Firma znalazła się w gronie 

najszybciej rozwijających się małych 
i średnich  firm w Polsce

Siedziba firmy TROTON 
w Ząbrowie k/Kołobrzegu
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Czy warto otworzyć firmę 
autodetailingową?

Trudny czas pandemii spowodował spore zmiany w działalności firm. Niektóre branże kompletnie stanęły, wiele 
osób poszukuje nowych obszarów działalności. Czy otwarcie zakładu świadczącego usługi autodetailingowe 
jest sposobem na kryzys, na znalezienie nowej pracy? Zapytaliśmy eksperta, twórcę linii produktów polerskich 
marki Brayt, Andrzeja Mućko.

Lakiernik – Mirosław Rutkowski: Od czego trzeba rozpocząć, aby uru-
chomić usługę autodetailingu?
Andrzej Mućko: Od wiedzy. Wykonywanie tej pracy na odpowiednim 

poziomie wymaga wiedzy dotyczącej lakierów stosowanych w pro-

dukcji samochodów i w renowacji. Trzeba też wiedzieć co i jak robić 

we wnętrzach samochodów. I umieć to robić. Wiedza i doświadcze-

nie to podstawa.

Gdzieś tę wiedzę trzeba wykorzystać. Gdzie otwierać taki zakład?
Lokal, garaż musi być łatwo dostępny dla klienta, dojazd bez błota. 

Minimum dwa stanowiska garażowe oraz miejsce do mycia. Wstęp-

nie samochód można umyć w dostępnych myjniach „bezdotyko-

wych”, ale i tak przed przystąpieniem do pracy autodetailingu trze-

ba samochód dokładnie umyć. Końcowe mycie musimy wykonywać 

u siebie. Warto zatem od razu przygotować warsztat na mycie 

zgodnie z wymogami prawa i warunkami środowiskowymi.

Można to robić wodą, ale też i parą, ale bez dokładnego umycia 

samochodu zewnątrz i wewnątrz nie rozpocznie się pracy. Trzeba 

pamiętać o dobrej wentylacji. Jest spory rynek tego typu usług 

wykonywanych w warunkach, powiedzmy delikatnie, nie takich, 

jakie być powinny.

Szopa?
Może być „szopa”. Wcale nie dyskwalifikuje wykonanej pracy, moż-

na i w szopie robić piękne samochody, ale nigdy nie będzie to pro-

fesjonalne miejsce. Oczywiście „ szopa” też musi spełniać podsta-

wowe wymogi. Przede wszystkim jednak, chcąc zostać detailerem 

trzeba mieć ogrom wiedzy.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski
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Do wiedzy wrócimy. Skończmy rozmowę o garażu. Jaki ma być?
Musi być wentylowany, w miarę ciepły i dobrze oświetlony. Do 

pracy wystarczy zwykła czołówka, ale do weryfikacji powłoki będą 

potrzebne światła najbardziej zbliżone do światła dziennego. Warto 

wykorzystać nowoczesne światła.

Zasilanie?
Oczywiście musi być. Wystarczy 220, tak zwana „siła” nie jest ko-

nieczna. Jeśli w okolicy występują przerwy w dostawach prądu, to 

może się przydać niewielki agregat. Po to, aby, na przykład w razie 

awarii zasilania, można było spłukać aktywną pianę. 

Jakie narzędzia należy kupić?
Nie można skupiać się na najtańszych, przeznaczonych do domowe-

go, amatorskiego użytku. Decydując się na wykonywanie usług, za 

które chcemy otrzymywać zapłatę, musimy korzystać z urządzeń i 

narzędzi profesjonalnych. Chodzi nie tylko o ich trwałość, ale także o 

jakość pracy, stabilne parametry i komfort użytkowania. Na początek 

dobra myjka, która będzie podawała dobre ciśnienie. Polerka. A wła-

ściwie dwie polerki. Są dwa rodzaje maszyn do polerowania lakieru. 

Jedna to maszyna rotacyjna, w której tarcza wiruje wokół własnej osi 

i druga, tak zwana dual action, w której poza wirującą tarczą obraca 

się również oś obrotu tarczy. Promień obrotu tego ruchu osiowego 

mieści się między 5,5 a 21 mm. Tej ostatniej wartości nie zalecam, co 

prawda niektórym się wydaje, że to będzie lepiej cięło defekty lakieru 

i pracę można wykonać szybciej, ale to nie do końca prawda. Przy 

dużym promieniu będzie bardzo duże przeniesienie wibracji na sta-

wy i można się nabawić kontuzji. Profesjonalny odkurzacz z funkcją 

prania, ewentualnie myjka do tapicerek, lampy kontrolne, czołówki, 

które będziemy używali do sprzątania wnętrza, czy polerowania.

Środki ochrony osobistej?
Rękawiczki są absolutnie niezbędne, bo chemia z jaką mamy do 

czynienia, na przykład preparaty do czyszczenia, środki zasadowe 

czy kwasy są bardzo szkodliwe, Bez rękawiczek tego ani rusz. Pra-

cuje się w różnych środowiskach, warto więc używać masek, aby 

nie wdychać oparów używanej chemii, a i samochody przyjeżdżają 

zaatakowane przez różne dziwne zanieczyszczenia, pleśnie, grzyby, 

bakterie i co tam jeszcze...

Kombinezon?
Kombinezon niekoniecznie, wystarczy zwykły papierowy, ale jeśli 

chodzi o ochronę oczu i dróg oddechowych, to okulary i maskę 

trzeba mieć.

Ile to wszystko kosztuje?
Trudno to określić. Najdroższy jest garaż, wynajem w obecnej sytu-

acji może być kłopotliwy, zwłaszcza, gdy w pierwszym okresie pracy 

jest mało, a koszt wynajmu trzeba pokryć. Najlepsza jest własność, 

której utrzymanie też kosztuje, ale nieporównanie mniej.

Załóżmy, że garaż mamy. Ile pieniędzy trzeba mieć, aby zacząć ofero-
wać usługi autodetailingu? Czy to rząd do dziesięciu tysięcy?
Raczej minimum pięć razy tyle. Profesjonalne narzędzia kosztują, 

do tego odpowiedni zapas środków czystości, preparatów do pole-

rowania, konserwacji, materiałów ściernych, aplikatorów... Oczywi-

ście z czasem materiały i narzędzia będzie można kupić w cenach 

hurtowych, z rabatem od producenta, ale to z czasem. Początek 

łatwy i tani nie będzie. Kupując jakiekolwiek narzędzie, musimy wie-

dzieć, co chcemy robić, w jaki sposób, jakimi narzędziami i prepa-

ratami. Podstawą jest wiedza, już na początku może się okazać, że 

kupiliśmy coś, co się nie sprawdzi.

Czy podstawy wiedzy o wykonywaniu usług autodetailingu można 
poznać przeglądając Internet?
Tylko praktyka. Informacje, które mamy w Internecie są fajne i 

przydatne, ale w rzeczywistości część tych rzeczy jest fałszywa. 

Niestety, jak popatrzymy po forach, to mało jest esencji, mało jest 

prawdy, takiej z życia wziętej. Realia tej pracy poznamy pracując 

u kogoś i zdobywając doświadczenie. Oprócz tego, że trzeba się 

praktycznie przygotować, trzeba też mieć wiedzę na temat lakie-

rów, tapicerek, czyszczenia chemicznego tekstyliów, odnawiania 

skóry, odnawiania plastików, aplikacji drewnianych czy metalo-

wych we wnętrzach samochodów. Trzeba wiedzieć jak działa 

twarda gąbka, wełna jak poszczególne pasty i preparaty polerskie 

zachowują się na różnych aplikatorach i jak wykorzystywać cechy 

polerek. Tego nie poznamy w Internecie. Im większa wiedza, tym 

lepiej można wykonywać pracę.
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Czyli ktoś, kto rozstał się z korporacją i ma środki na inwestycję, 
powinien zacząć od zatrudnienia się w dobrym zakładzie autodeta-
ilerskim?
Dokładnie. Po to, aby zdobyć wiedzę. Bez tego ani rusz. W momen-

cie kiedy idziemy w takie usługi i nie wiemy nic na ten temat – nic 

z tego nie będzie.

Jakie konsekwencje grożą odważnym, którzy z niedostatkiem wiedzy 
podejmą się pracy dla klienta?
Może się okazać, że po jednym samochodzie możemy mieć w plecy 

te pieniądze, jakie chcieliśmy zainwestować. Może nie wszystkie, 

ale sporą ich część. Im droższy samochód weźmiemy, tym będzie 

gorzej. Dlatego bez wiedzy praktycznie nabytej, nie ma co podcho-

dzić do tematu.

A znajomość charakterystyki lakierów poszczególnych producentów? 
Jak rozpoznać twardość czy grubość powłoki?
To przychodzi z czasem. Na temat lakierów musimy wiedzieć sporo, 

ale po nabyciu pewnego doświadczenia, oglądając samochód, który 

do nas przyjechał, możemy wstępnie określić, co ktoś z nim robił. 

Doświadczenie i wiedza pomoże rozpoznać czy lakier ma strukturę 

większą czy mniejszą, jak naprawiano defekty i czy były lakierowane 

fragmenty po kolizjach. Trzeba wiedzieć gdzie patrzeć i jak patrzeć.

Autedailing, to nie tylko praca na lakierem...
To tylko część usługi. Trzeba wiedzieć jak umyć silnik, aby nie narobić 

kłopotów, jak doprowadzić wnętrze do ideału, jak wyczyścić bagaż-

nik i usunąć najróżniejsze pozostałości. Są rzeczy, które się da zro-

bić, są rzeczy, których się zrobić nie da. I trzeba wtedy powiedzieć, 

drogi kliencie tego nie wykonamy, bo jest to fizycznie niemożliwe.

Jak daleko jest lakiernikowi od autodetailera?
Bardzo daleko. Jest część lakierników, którzy się interesują i znają 

się na obróbce lakieru. Ale lakiernik i autodetailer, to dwie różne 

profesje. Lakiernik obrabia powłokę lakierniczą tak, aby dobrze 

wyglądała. Korzysta z systemów polerskich, aby skutek w warsz-

tacie był dobry. Tylko, że dobrze wygląda do pierwszego mycia. 

Kiedy detailer za to się bierze, to na pewno lepiej wypracuje 

powierzchnię. Nawet jeśli należy do całkiem sporej grupy deta-

ilerów, która pewnych rzeczy jeszcze nie pojęła. Kompetentny 

autodetailer musi wiedzieć jakie są oczekiwania klientów. A te są 

zazwyczaj podobne, samochód ma wyglądać tak, jak nowy, lakier 

ma być lśniący, bez zarysowań i bez defektów. Sposób zabezpie-

czenia i nabłyszczenia będzie zależał od tego, jakie klient ma na 

to przeznaczone pieniądze. Autodetailer musi umieć przedstawić 

wszystkie opcje, skuteczność poszczególnych rozwiązań i koszty 

z tym związane. Dobrze wykonaną polerkę można zabezpieczać 

woskiem, teflonem, ceramiką w zależności od oczekiwań klienta. 

Możemy stosować folie ochronne.

Zatem autodetailing nie jest rozwiązaniem dla ludzi z ulicy. Ale czy 
warto postawić na tę branżę?
Na pewno nie jest to zajęcie dla wszystkich. Poza wiedzą i doświad-

czeniem trzeba jeszcze być dokładnym i lubić taką pracę. A czy 

warto? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Trzeba 

wiedzieć, że trudny czas pandemii spowoduje, że sporo firm au-

todetailingowych wypadnie z rynku. Pozostaną najlepsi. To skutek 

tego, że klientów jest mniej i są bardziej wymagający. Jedynie wyko-

nując usługi na naprawdę wysokim poziomie można się utrzymać. A 

wtedy można mieć wiele satysfakcji, również finansowej.
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Zaprawka czy cały element?

Każdą naprawę należy wykonać dobrze. Ale również trzeba liczyć koszty. Nierzadko okazuje się, że naprawa 
miejscowa może być droższa, niż naprawa całego elementu. Naprawić całość, czy tylko zaprawkę? Z takim 
dylematem zwrócił się o pomoc nasz Czytelnik.

Naprawa punktowa popularnie nazywana zaprawką, jest teraz rzad-

ko stosowana z powodu trudności w cieniowaniu wielowarstwo-

wych współczesnych powłok lakierniczych. 

Zgodnie z definicją technologiczną naprawy punktowe wykonuje 

się wtedy, gdy uszkodzenie ma średnicę nie jest większą niż 3,5 

cm. Bez większego ryzyka można takie naprawy wykonywać na 

powierzchniach pionowych, bocznych, w dolnej części nadwozia do 

wysokości górnej krawędzi zderzaka. Na wyższych powierzchniach 

bocznych, na przykład drzwi do krawędzi dolnej szyby szanse na 

skuteczne działania są mniejsze. Znacznie mniejsze ryzyko nieuda-

nej naprawy miejscowej dotyczy powłok, do których dobór koloru 

jest prosty, a sam lakier niezbyt trudny w aplikacji. Napraw miej-

scowych z zasady nie dokonuje się na powierzchniach poziomych, 

takich jak dach czy pokrywa silnika.

NAPRAWA MIEJSCOWA
Uszkodzone miejsce należy odpowiednio przeszlifować tak, aby 

wyrównać naprawiany fragment. Chodzi o to, aby aplikacja podkła-

du mokre na mokre gwarantowała wypełnienie zgodnie z zasadami 

przygotowania powierzchni do lakierowania powłok zewnętrznych. 

Po nałożeniu podkładu, po odparowaniu, można nakładać kolor, a 

następnie lakier bezbarwny. Aby niewielka zaprawka nie przekształ-

ciła się w lakierowanie całego elementu należy uwzględnić:

 wielkość zaprawki wynikająca z wielu warstw lakieru

 rozjaśnienie barwy bądź wysrebrzenie ziarna blisko krawędzi 

warstwy

 wtrącenia lub smugi wynikające z nieumiejętnego usuwania 

odkurzu przed nałożeniem kolejnej  warstwy

Powłokę odtwarza się warstwami. Trzeba przy tym pamiętać o suk-

cesywnym, przed kolejną porcją lakieru, usuwaniu odkurzu z po-

wierzchni. Robi się to ścierką antypyłową delikatnymi muśnięciami,  

bez wcierania w lakier. Nieostrożne działania mogą spowodować 

widoczne smugi na powierzchni. Na wszelki wypadek warto wcze-

śniej przetrenować takie czynności na próbnych natryskach. Tą 

metodą nakładamy jeszcze kolejne warstwy (zgodnie z zaleceniami 

dokumentacji technologicznej) oceniając jakość wzrokowo. Po wy-

schnięciu bazy koloru nakłada się zazwyczaj dwie warstwy lakieru 

bezbarwnego, a krawędzie obszaru naprawy lakierem odpowiednio 

rozcieńczonym do cieniowania. 

Przed przystąpieniem do naprawy warto zrobić kalkulację naprawy.
Uszkodzenie powłoki do podkładu. Na początek doszlifowanie 

krawędzi – startujemy z 3 cm, a szlifujemy na 10 -12 cm (mała 

średnica tarczy) 

Natrysk dwóch warstw bazy – pierwsza pokrywa obszar o średnicy 

15-20 cm, każda następna o co najmniej 5-10 cm większy. Można 

to robić minipistoletem z dyszą 1,0 mm, wówczas można przyjąć 

wartości minimalne (15 cm pierwszy natrysk, powiększenie o 5 cm 

z każdym kolejnym natryskiem).

Natrysk dwóch warstw bezbarwnego z wtapianiem krawędzi to 

dodatkowe 15-20 cm.

Okazuje się, że aby naprawić uszkodzenie o średnicy 3 cm obszar na-

prawiany będzie miał co najmniej średnicę 40 cm. No i jeszcze trzeba 

uwzględnić polerowanie. Na koniec można zadać sobie pytanie czy 

zapłata za usługę pokryje koszt czasu naprawy i włożonej pracy.

Wniosek jest taki, że do wysokości zderzaka taki element lakieru-

jemy bezbarwnym, na zderzaku na powierzchnie boczne metodą 

zaprawki bazą i lakier bezbarwny, całość cieniuje się w wąskim miej-

scu, natomiast a boczne powierzchnie do krawędzi szyby metodą 

lakierowania wierzchniego lub naprawczego całego elementu.

Pytanie naszego Czytelnika: Czy można wykonać jedynie zaprawkę 
koloru Mazda 46V czy jednak należy jednak malować cały element? 
Odpowiedź eksperta: Wstawiam komputerową wizualizację lakieru 

Mazda 46V. Okazuje się, że występują cztery warianty tego ko-

loru: trójwarstwowy przygotowany fabrycznie jako „gotowy do 

natrysku”, dwa warianty czterowarstwowe z wymaganą warstwą 

pierwszą tła jako „ciemniejszy” i „drobniejszy” oraz trójwarstwowy 

jako „czerwieńszy”. Tyle odcieni wymaga wykonania natrysków 

próbnych. Po dobraniu koloru pasującego np. czterowarstwowego 

wariantu przy uszkodzeniu typu „zdrapki do gruntu” na elemencie, 

będziemy musieli nakładać w kolejności:

Podkład - 1 warstwa; Tło - 1 warstwa; Baza 1 - warstwa; Baza 2 - 

warstwy; Bezbarwny - 2 warstwy

Razem osiem warstw. Jeżeli każda warstwa zwiększa średnicę na-

prawianego obszaru tylko o 10 cm, to uzyskamy łatę o średnicy 80 

cm. A jeszcze trzeba będzie polerować przejście bezbarwnego na 

stary lakier. Całość za kwotę wykonania zaprawki – chyba bez sensu. 

Czyli należy wykonać lakierowanie całego elementu.

MAZDA 46V WARIANTY Tło to kolor bazy „gotowej do natrysku” 

przygotowywanej fabrycznie;

Tekst: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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Zawód - lakiernik

Podstawą sprawnego funkcjonowania gospodarki są ludzie z konkretnymi zawodami różnych branż. Badacze 
i naukowcy wymyślają w laboratoriach nowe materiały czy technologie, ale ktoś musi umieć te wszystkie 
opracowania i wynalazki wykorzystać. Motoryzacja jest tą branżą, w której zmiany następują bardzo szybko, 
mechanicy, technicy, blacharze i lakiernicy muszą za nimi nadążać.

Kłopot w tym, że adepci szkół zawodowych nierzadko o współ-

czesnych technologiach wiedzą niewiele. Dlatego też zanim zaczną 

samodzielnie wykonywać bardziej wymagające prace, często 

zaczynają od... zamiatania warsztatu. Takie zajęcie może mło-

dego człowieka skutecznie do zawodu zniechęcić. A problem w 

tym, że szkolnictwo zawodowe nie zawsze nadąża za postępem. 

Są szkoły, w których ten problem nie istnieje, przykładem może 

być bydgoska samochodówka – Zespół Szkół Samochodowych w 

Bydgoszczy. Szkoła współpracuje z wieloma firmami, co sprawia, 

że współczesne narzędzia, technologie i materiały nie są absol-

wentom obce. Wśród takich firm jest również NOVOL. Współpraca 

producenta i dystrybutora materiałów i narzędzi z przedsiębior-

stwami i szkoła zawodową w Bydgoszczy wydaje się być wręcz 

wzorcowa. Co ciekawe, każdy z podmiotów 

ma w tej współpracy konkretny interes i 

czerpie z niej korzyści.

O projekcie wspierania szkół przygoto-

wujących uczniów do zawodu lakiernika 

opowiedział Adam Niedźwiecki. Praktyk, 

dystrybutor materiałów 

lakierniczych, pasjonat.

Potrzeba współpracy ze 

szkołami zrodziła się z po-

wodu niedokształcenia la-

kierników. Sam prowadząc 

dystrybucję materiałów lakierniczych jeździłem z lakiernikami na 

szkolenia. W centrum NOVOL zauważyliśmy, że wiedza lakierników 

jest coraz gorsza. Wciąż się zmieniają produkty i technologie, 

rosną wymagania klientów i wyzwania dla lakierników, designe-

rzy wprowadzają wciąż nowe kolorystyki, trójwarstwowe perły i 

tak dalej. Niedoświadczona kadra z takimi wyzwaniami sobie nie 

radzi. Pracodawcy zatrudniają coraz słabiej przygotowanych do 

zawodu ludzi. Wymyśliłem i zwróciłem się do firmy NOVOL, żeby 

zacząć tę edukację na poziomie nauki zawodu. Podręczniki, które 

dostępne są na rynku były wydane kilkanaście lat temu. Są też 

podręczniki tłumaczone z języka niemieckiego, ale tu poza za-

szłością technologiczną jest jeszcze bariera językowa, która po-

woduje, że tłumaczenie jest nieprecyzyjne. Okazuje się, że proces 

kształcenia w lakiernictwie jest bardzo kłopotliwy. Szkoły branżo-

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski
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we często nie prowadzą nauki w zawodzie lakiernika, dotychczas 

nauka odbywała się poprzez cechy rzemieślnicze, poprzez małe 

zakłady rzemieślnicze, ale to zamarło. Serwisy duże nie prowadzi-

ły nauki, nikt tam nie chce dopuścić młodych ludzi do procesów 

lakierniczych. Chociaż nasza, bydgoska samochodówka, od kilku 

lat prowadzi naukę zawodu lakiernika.

Początki współpracy ze szkołami zaczęliśmy od tego, aby jakoś 

zweryfikować wiedzę. Zorganizowaliśmy Ogólnopolski Turniej 

Młodego Lakiernika z finałem na Targach Poznańskich. Po serii 

eliminacji internetowych do Poznania zapraszamy 20 zespołów 

dwuosobowych, tam przygotowujemy im konkurencje praktycz-

ne, w których uczestnicy muszą wykazać się konkretnymi umie-

jętnościami. Sprawdziliśmy zainteresowanie szkół, sprawdziliśmy 

wiedzę młodych ludzi. Nagrodami w turnieju są materiały i narzę-

dzia lakiernicze dla szkół. Pistolety, szlifierki, polerki...

Co rok organizujemy też szkolenia dla nauczycieli, aby praktycz-

nie poznali kolejne etapy różnych procesów lakierniczych. 

Kolejny pomysł, to projekt renowacja. Dostarczamy do szkół 

różne eksponaty, samochody, motorowery, a nawet samolot. 

Przygotowujemy technologię, według której ma być wykonana 

renowacja, dostarczamy materiały, uczniowie z nauczycielami 

realizują projekt, a my potem pokazujemy na przykład podczas 

Retro Motor Show. To jest taka wisienka na torcie, bo ich praca 

świadczy o umiejętnościach. Trzeba polubić zawód lakiernika, a 

projekt renowacja temu sprzyja. Kiedy kupka złomu, jaką zawozi-

łem do szkoły, po pracach renowacyjnych okazuje się perełką, to 

pracujący przy tym mają ogromną satysfakcję. Pracę lakiernika 

w warunkach rzeczywistych uczniowie poznają w zakładzie Grze-

gorza Krajewskiego. W tym zakładzie, my dostarczamy materiały, 

uczniowie widzą, jak dane zadanie wykonać i dostają elementy do 

lakierowania. Poznaliśmy się przez Turniej Młodego Lakiernika – p. 

Grzegorz przyjeżdżał do Poznania, aby widzieć, jak sobie radzą 

jego uczniowie. Wspierał ich, kibicował i miał powody do satysfak-

cji, kiedy zadanie wykonywali należycie.

W tym przedsięwzięciu biorą udział trzy podmioty, szkoły zawodo-

we, zakłady i warsztaty lakiernicze oraz NOVOL. Harmonijna współ-

praca daje korzyści każdej ze stron. Szkoły lepiej przygotowują 

młodych ludzi do wykonywania zawodu, warsztaty mają przygoto-

wane do zawodu kadry, producent zyskuje klientów potrafiących 

należycie wykorzystać jego technologie i produkty. 

O współpracy z NOVOL, ze szkołami i prak-

tycznej nauce zawodu w jego zakładzie tak 

opowiada Grzegorz Krajewski.

Prowadzę w zakładzie naukę zawodu i szko-

lenia. W szkoleniach uczestniczą grupy 10 

osób, poznają od podstaw przygotowanie 

powierzchni do lakierowania, szpachlowa-
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nie, gruntowanie, z czasem też ostateczne lakierowanie. Poznają 

też teorię, aby nie tylko wiedzieli, jak coś się robi, ale też dlacze-

go tak, a nie inaczej, dlaczego podkład taki, a nie inny, jakie kity 

szpachlowe. Pokazujemy, że każdy materiał ma swoje właściwości 

i znaczenie. Nauka – mam uczniów, nauka trwa trzy lata, współ-

pracuję z różnymi szkołami. Niektóre mają system taki, że jest 

tydzień praktyk, tydzień nauki w szkole, inne dwa dni praktyk, 

trzy szkoły. W zależności od tego, który rok nauki mają uczniowie. 

Różnie młodzież podchodzi do tej pracy, trudno zachęcić do zdo-

bywania zawodu. A jeśli już, to indywidualnie trzeba do każdego 

podejść. Nie zawsze jest tak, że uczeń sam przychodzi do tego 

zawodu, czasem kierują rodzice, czasem namawiają koledzy, to 

jest różnie. Są tacy, którzy mają jakieś tam zainteresowanie. 20 

lat temu było inaczej, młodzi ludzie przychodzili żeby się nauczyć, 

a dziś może 20% chce się nauczyć, inni aby tylko przepełznąć. 

To jest problem, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Żeby tych 

chłopaków jakoś zainteresować, zmotywować, to mam takie 

elementy testowe, na których mogą sobie ćwiczyć. Szpachlują, 

gruntują, szlifują i nabierają wprawy. Potem mają egzamin cze-

ladniczy i muszą coś umieć. W mojej firmie wszyscy pracownicy, 

to moi byli uczniowie, ludzie z pasją. Po zakończeniu nauki zostali. 

Ja mam satysfakcję, kiedy spod mojej ręki wychodzi fachowiec, 

który potrafi tak zrobić samochód, że ja się nie muszę wstydzić 

przed klientem. Pomaga wsparcie NOVOL – mamy materiały na 

szkolenia, oczywiście chcielibyśmy, aby było większe... 

dr inż. Tomasz Kałaczyński, nauczyciel Ze-

społu Szkół Samochodowych w Bydgoszy, 

kierownik Działu Technicznego Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Tech-

nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 

opowiada o realiach nauczania zawodu z 

perspektywy pedagoga.

Taka współpraca, aby przyniosła wymierne efekty, musi być wie-

lopłaszczyznowa. I taka rzeczywiście jest. Ta praca jest systema-

tyczna. Treścią tej współpracy są szkolenia, nie tylko dla uczniów. 

Nauczyciel musi być wiarygodny, musi wiedzieć o czym mówi, dla-

tego tak ważne są szkolenia dla nauczycieli. To również zapozna-

nie się z pracą laboratorium NOVOL, to również akcja renowacja, 

w której nasza szkoła bierze udział, odrestaurowanie moździerza, 

odrestaurowanie Rometu. Zaczynaliśmy od prostych rzeczy, z cza-

sem te projekty są coraz ambitniejsze. W tym czasie pandemicz-

nym pomocą były opracowane przez NOVOL webinaria, w których 

uczniowie, ale też i nauczyciele, mieli możliwość udziału czynnego, 

aktywnego, bo były pytania i odpowiedzi. Nasi uczniowie mają 

też możliwość uczestniczenia w turniejach lakierników, co jest 

pokazaniem tego, co ta żmudna praca, wykłady, szkolenia, prak-

tyka, dają. Do tego jeszcze doposażenie nas w sprzęt, narzędzia i 

materiały, które są do realizacji konkretnych projektów. Nie mówię 

tu o dualizmie działania dwóch podmiotów, NOVOL i szkoła to jest 

za mało. Dopiero wprowadzenie trzeciego filaru czyli przedsiębior-

stwa, dało pełną implementację wiedzy i praktyki. Nasi uczniowie 

odbywają praktyki, nabywają umiejętności w realnych warunkach 

działania. My przy współpracy z NOVOL dajemy wiedzę na temat 

procesu technologicznego i podstaw teoretycznych, uczniowie w 

warunkach działających przedsiębiorstw uczą się tę wiedzę wyko-

rzystywać. Te szkolenia realizowane w miejscach, gdzie uczniowie 

odbywają praktyki, daje możliwość skonfrontowania i wykorzysta-

nia wiedzy. Widzą, że to czego się uczą rzeczywiście przekłada się 

na praktykę, i jeszcze widzą efekt wykonanej samodzielnie pracy. 

Renowacja moździerza to była żmudna praca, każdy, kto ma po-

jęcie o lakiernictwie wie, jak żmudna. Piaskowanie, odrdzewianie, 

szlifowanie, a to nie gładka płaszczyzna, cały proces trwał długo... 

I kiedy widzi się obraz szczęścia na twarzach uczniów, to jest to 

duży bonus dla nas, ale też i dla wszystkich uczestników tego 

procesu nauczania. Osoby, które są w ten sposób kształcone mają 

odpowiednie umiejętności, mają kwalifikacje, co się przekłada na 

późniejszą praktykę zawodową.

Ważna jest kwestia podejścia ucznia do procesu kształcenia. Znie-

chęcić można bardzo łatwo. Ale ta wielopłaszczyznowość współ-

pracy, o której mówiłem, pokazuje że to nie jest tylko ukierunko-

wanie na lakiernika. To są różne obszary: lakierowanie, refinishing, 

zabezpieczanie powłok, autodetaling, pozwalają na to, aby każdy 

z młodych ludzi znalazł to, co go najbardziej interesuje. I to rzeczy-

wiście przekłada się na chęć dalszego poznawania tego zawodu. 

Naszą rolą jest takie pokierowanie daną osobą, aby pobudzić za-

interesowanie. Aby pobudzić zainteresowanie robimy praktyczne 

rzeczy plus element rywalizacji, pokazy, do tego staże zawodowe, 

w których uczniowie mogą zarabiać. Obszar, w którym mają moż-

liwość wykazania się jest bardzo duży. Ważne są w szkole takie 

spotkania z NOVOL, w którym uczestniczą pracodawcy, rodzice, 

uczniowie i nauczyciele. Chodzi o określenie wzajemnych potrzeb i 

oczekiwań, pomagają w zrozumieniu i nawiązaniu bliższych relacji, 

nadaje współpracy nowy wymiar. 

Motoryzacja jest bardzo dynamicznie zmieniającą się branżą. Co 

rok staramy się dopasować podstawy programowe do potrzeb. 

Dodatkowo, poprzez szereg projektów współfinansowanych przez 

Unię Europejską, mamy możliwość wzbogacenia procesu kształce-

nia o nowoczesne elementy i działania. Natomiast bardzo dużym 

problemem jest to, że zmieniające się dynamicznie techniki moto-

ryzacyjne powodują, że literatura zostaje bardzo z tyłu. My w pro-

cesie kształceniu wprowadzamy nowości, ale bardzo istotna jest 

też podstawa zawodu. Myślę, że to się udaje. Współpraca w pro-

gramie z NOVOL i pracodawcami daje nam tą pewność, że młodzi 

ludzie wchodząc na rynek pracy znają nie tylko podstawy zawodu, 

ale także współczesne technologie. Nasi absolwenci odnajdują się 

na rynku pracy, rozpychają się wiedzą i umiejętnościami.To dla nas 

jest priorytetem.

Uczniowie, z którymi rozmawiałem mówili, że lakiernik to fajny 

zawód, bo zawsze jest coś ciekawego. Niby robi się to samo, ale 

zawsze trochę inaczej, samochody są różne i czasem jest trudno. 

No i lakiernik może dobrze zarobić. Tylko musi dobrze robić. 

No właśnie, aby dobrze zarobić, trzeba umieć pracę wykonać zgod-

nie z oczekiwaniami klienta. A żeby umieć – trzeba się nauczyć. I w 

tym jest sens i idea współpracy, o której opowiadali nasi rozmówcy.
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PPM Color – Technologie Lakiernicze. 
Dwa pokolenia rozwijają rodzinny biznes

Dobrze jest wracać po latach do ludzi, którzy mimo rynkowych za-

wirowań, potrafili konsekwentnie rozwijać swój biznes. Zwłaszcza, 

że mowa o rodzinnym biznesie, który wzmocniło kolejne pokolenie. 

Państwo Zofia i Józef Łazarzowie z Chełmca koło Nowego Sącza, 

w 1996 roku podjęli odważną, życiową decyzję - produkcję oraz 

handel ziemią kwiatową, zaczęli przestawiać na chemię samocho-

dową, bo w tej branży dostrzegli potencjał. Rozmawialiśmy z nimi w 

marcu 2012 roku, gdy z synem Pawłem i zaledwie trzema pracow-

nikami, rozbudowywali sieć klientów. Przy okazji szukali pomysłu na 

nazwę i logo rodzinnego, już tylko chemicznego biznesu. Dziś PPM 

Color – Technologie Lakiernicze (dawniej Hurt i Detal Artykułów 

Chemicznych), to firma doskonale znana na południu Polski, która 

odbiorców znajduje przede wszystkim w trzech województwach: 

małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Dziewięć lat temu, gdy pytaliśmy pana Józefa Łazarza o to, czy łatwo 

było producentom ziemi zdobywać zaufanie lakierników, odpowie-

dział nam tak:- Naszą ziemię kwiatową dystrybuowaliśmy po dość 

dużym terenie. Mieliśmy więc w nim dość dobre rozeznanie. Dzięki 

temu było łatwiej. Głównym bodźcem do tego by zająć się właśnie 

chemią było to, że firma GAKRA mająca wyłączność na import i za-

opatrzenie systemów mieszalniczych holenderskiej firny De Beer, w 

1996 r, rozbudowywała swoją sieć dystrybucji. Trafiliśmy na siebie. 

Dostaliśmy do sprzedaży dobre produkty, pierwszy mieszalnik i roz-

poczęliśmy sprzedaż lakierów samochodowych. Kolejne mieszalniki 

przekazywaliśmy już do współpracujących z nami warsztatów.

Biznes chemiczny rozkręcali tuż przy domu mieszkalnym. Krokiem 

milowym dla firmy był zakup pomieszczeń przy ul. Limanowskiej 45. 
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Wybrali to miejsca ze względu na świetną lokalizację, trasę łączą-

ca Bielsko – Białą i Nowy Sącz. Wtedy wszystkich mieszalników 

rozmieszczonych u klientów mieli już 10. Działali w promieniu ok. 

100 kilometrów, ale po materiały przyjeżdżali do nich także m.in. 

Słowacy. Ich klientami byli właściciele małych i średnich warsztatów 

samochodowych. Nasi bohaterowie się być u nich przynajmniej raz 

w tygodniu. Prowadzili też na miejscu dość dużą sprzedaż detalicz-

ną. Mieli już niezły wynik w sprzedaży lakierów dla przemysłu, np. 

dla transportu ciężkiego, dla producentów bram ogrodzeniowych, 

płotów, dachów. Sprzedawali podkłady epoksydowe wykorzysty-

wane do powierzchni metaloplastycznych. Do ich drzwi stukali nie 

tylko klienci reprezentujący branżę samochodową. Dekoratorzy 

wnętrz szukali m.in. farb do malowania płytek ceramicznych, czy 

metalicznych lakierów.

Dziewięć lat później, rozmawiamy z Piotrem Łazarzem. Jest o 

czym, bo zmiany w firmie zaszły znaczące. Jak mówi pan Piotr: 

- Przez ten czas sporo zmieniło się na rynku lakierniczym. A naszej 

firmie udało się nie tylko przetrwać, ale i nawet nieco rozwinąć. Był 

to dla nas czas ciężkiej pracy, rozwoju i inwestycji. Mam nadzieję, że 

wykorzystaliśmy go dobrze.

Pierwszą zmianę dostrzegamy na pierwszy rzut oka: - Od 2015 

roku zmieniliśmy nazwę na PPM Color – Technologie Lakiernicze. 

Chcieliśmy stworzyć unikalną nazwę, bardziej precyzyjnie obrazują-

cą działalność firmy – słyszymy.

Oficjalne rozwinięcie nazwy PPM Color to Professional Painting Ma-

terials. - W tajemnicy mogę powiedzieć, że skrót PPM powstał od 

pierwszych liter imion trzech braci, a synów założycieli firmy, czyli 

naszych rodziców: Zofii i Józefa. Chodzi o Piotra, Pawła i Marcina 

– tłumaczy Piotr Łazarz. - Ta nazwa miała szczególnie podkreślić 

rodzinny charakter naszej działalności. I faktycznie - cała trójka w 

miarę swoich możliwości stale wspiera prowadzoną działalność. 

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym członku rodziny – sio-

strzeńcu taty - Mirosławie, który z firmą był związany od samego 

początku czyli od 1996 roku. Uruchamiał pierwsze mieszalniki i 

tworzył sprzedaż na Sądecczyźnie - jest z nami do dzisiaj. Poza 

pracą, Mirek wspiera intensywnie młodych piłkarzy – trampkarzy, 

kadetów w miejscowym klubie Limanovia, zajmując się organizacją 

i potrzebnym wsparciem.

Jak łatwo się domyślić, firma obsługuje dziś znacznie większy 

obszar niż w czasach pierwszej publikacji. - Prowadzimy aktywną 

sprzedaż w województwach: małopolskim, podkarpackim i świę-

tokrzyskim. Nasz zespół podzielony jest na 4 oddziały: centralę w 

Chełmcu przy ul. Limanowskiej 45, w Brzesku przy ul. 11 Listopada 

14, w Rzeszowie przy ul. Beskidzkiej 59 oraz w Gorlicach przy ul. 

Kolejowej 15. Dysponujemy flotą pojazdów, dostarczając produkty 

do klientów - informuje nas pan Piotr. - Początkowo zajmowaliśmy 

się głównie rynkiem samochodowym automotive aftermaket, czyli 

rynkiem napraw i modyfikacji pojazdów. W międzyczasie doszła 

nam branża przemysłowa. W minionych latach w Polsce bardzo 

mocno rozwinęła się produkcja wszelkiego rodzaju produktów, 

począwszy od akcesoriów kuchennych, przez meblarstwo, aż do 

nowoczesnych pojazdów szynowych. Każda z wymienionych branż 

jak i wszystkie pozostałe firmy produkcyjne potrzebują specjali-

stycznych narzędzi, chemii, powłok, środków ochrony osobistej i 

przede wszystkim szeroko pojętego wsparcia technologicznego. A 

my jesteśmy do dyspozycji.

Naszym celem było stanie się odpowiednim partnerem biznesowym 

dla tych przedsiębiorstw. Konieczne było zwiększenie oferowanego 

asortymentu oraz nawiązanie współpracy z odpowiednimi dostaw-

cami i producentami chemii. Jeśli chodzi o systemy powłokowe to 

jesteśmy bardzo mocno związani z grupą Sherwin Williams, która 

ma pod swoimi skrzydłami wiele znanych marek jak np.: Valspar 

Industrial, Inver, Debeer, ProSpray, Spralac, Sherwin Williams Wood 

Finishes. W kwestii materiałów dodatkowych do lakierowania to 

sporą część sprzedaży zajmują produkty z grupy Troton czy Brayt.

Pięć osób w firmie to już odległa przeszłość. W tej chwili jest z nią 

związany 20 - osobowy zespół handlowców, techników, specjalistów 

ds. sprzedaży, dysponujących odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami. 

W PPM Color skupia ludzi, którzy znajdują także czas na realizację 

swoich pasji. Jest wśród nich np. Piotr Skórnóg z oddziału w Brze-

sku, którego miłością są motocykle i wyprawy po całej Europie. To 

też artysta, który przy tworzeniu prac, rzeźb czy instalacji, chętnie 

sięga po dostępne w firmie materiały lakiernicze.

Paweł Tokarz, specjalista – technik, to z kolei miłośnik dawnej 

motoryzacji, właściciel auta z duszą, obecny na najważniejszych 

zlotach nie tylko w regionie. Przy okazji promuje na nich produkty 

firmy. Z kolei za sprawą Marcina Dudka z Rzeszowa, który uległ cza-

rowi lodowatych kąpieli, w firmie przybywa morsów. Hartowania 

ciała przecież nigdy za wiele, zwłaszcza w czasie pandemii.

Gdy pytamy o plany na przyszłość, Piotr Łazarz odpowiada, że ro-

dzina pozostanie wierna branży lakierniczej, bo nawet pandemicz-

ne zawirowania, nie zachwiały jej rynkiem. - Oczywiście jak w każdej 

innej branży, trzeba uważnie obserwować rynek, być elastycznym 

i w razie potrzeby gotowym na modyfikacje. Na pewno w najbliż-

szym czasie zwiększymy sprzedaż za pośrednictwem internetu. 

O większym wykorzystaniu sprzedaży wysyłkowej myśleliśmy od 

dawna, pandemia tylko przyspieszyła pewne działania, które 

umożliwią szybsze dotarcie do większej liczby klientów i usprawnią 

ich obsługę.
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Jak lakierować metodą „mokre na mokre”?

Lakierowanie to proces, w którym chodzi o uzyskanie pożądanych efektów przy optymalnych kosztach. 
Skrócenie czasu przerw między nakładaniem kolejnych warstw naprawy, metodą „mokre na mokre”, 
pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Nazwa tej metody może być myląca, kolejne warstwy nakłada się po 
przesuszeniu poprzedniej.

Naprawiona powłoka lakiernicza powinna spełniać wymagania 

estetyczne oraz zabezpieczające tak samo, jak powłoka fa-

bryczna. Klient odbierając naprawione auto oczekuje w miejscu 

naprawy lśniącej, równej powierzchni, trudnej do odróżnienia od 

fragmentów nienaprawianych. Powłoka powinna też być równie 

trwała jak fabryczna. W przeciwnym razie klient po pewnym 

czasie wróci do lakierni z reklamacją. Zarazem sama naprawa 

powinna zająć możliwie mało czasu, bez szkody dla procesów 

technologicznych. Skrócenie czasu naprawy i optymalne wy-

korzystanie kabiny lakierniczej umożliwia nakładanie kolejnych 

warstw metodą „mokre na mokre”.

MOKRE OZNACZA ODPAROWANE
Termin „mokre na mokre” oznacza lakierowanie odpowiednio 

przygotowanej powierzchni (fragment elementu, cały element lub 

kilka elementów pojazdu) kolejnymi warstwami gruntów i podkła-

dów, kolorów bazowych i lakierów bezbarwnych z zachowaniem 

odpowiedniego czasu odparowania pomiędzy ich nakładaniem w 

jednym cyklu kabiny. Brzmi to bardzo technicznie, lecz codzien-

nością tej metody jest lakierowanie dwuwarstwowe lakierów z 

efektem metalicznym lub uni na naprawianych pojazdach. Coraz 

częściej też zaczynają być stosowane powłoki trójwarstwowe lub 

czterowarstwowe. Dla lakierów z efektami specjalnymi stosuje się 

jeszcze więcej warstw. 

Lakiery jednowarstwowe, czyli akrylowe, w zasadzie stosuje się na 

pojazdy typu Commercial Vehicle (użytkowe) – daje to oszczęd-

ności w procesie fabrycznego lakierowania – co przekłada się na 

możliwość lepszej oferty cenowej dla klienta.

W procesie lakierowania bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie 

zaleceń producenta dotyczących technologii stosowania poszcze-

gólnych produktów metodą „mokre na mokre” („wet on wet” po 

angielsku, „nass in nass” po niemiecku lub „humide sur humide” 

po francusku). Zalecenia te opisywane są w technicznych informa-

cjach (TDS) dla konkretnych produktów.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO LAKIEROWANIA
Ponieważ podczas lakierowania będą nakładane na powierzchnię 

cienkie warstwy (20 – 30) µm, należy ją odpowiednio przygoto-

wać do lakierowania. Polega to na przeszlifowaniu (oczywiście 

maszynowo) papierem o gradacji #P320 - #P400 w celu uzyskania 

właściwej szorstkości. Przy grubszych gradacjach na powłoce ze-

wnętrznej byłyby widoczne rysy powstałe podczas szlifowania. Po 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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przeszlifowaniu i odtłuszczeniu, osłaniamy miejsca nielakierowane 

i ponownie odtłuszczamy i usuwamy wszelkie pyły odpowiednią 

ścierką antystatyczną. W celu usuwania ładunków z elementów do 

lakierowania można korzystać ze specjalnego pistoletu antysta-

tycznego do omywania elementów powietrzem antystatycznym. 

Pierwotnie pistolety te były używane do usuwania ładunków z 

elementów z tworzyw sztucznych, współcześnie rozszerzono ich 

zakres oddziaływania. Usunięcie ładunku statycznego z elemen-

tów lakierowanych oraz ich uziemienie zdecydowanie zmniejszy 

liczbę wtrąceń na powierzchni.

ZALECENIE
Istotnym jest aby do lakierowania metodą „mokre na mokre” 

wykorzystywać dedykowane produkty jednej firmy. Chodzi o 

to, aby nie pojawiły się błędy wynikające z różnic w cechach po-

szczególnych produktów. Niekompatybilne rozcieńczalniki mogą 

spowodować przenikanie pomiędzy warstwami, z kolei brak połą-

czenia warstw pochodzących od różnych producentów może być 

powodem złuszczania się powłok. 

Przyczyną powstawania błędów może być również nieprzestrze-

ganie zaleceń producenta. I tak rozwarstwianie się warstw może 

być spowodowane nieodpowiednim czasem odparowania. Zbyt 

szybkie nałożenie kolejnej warstwy może pod nią spowodować 

powstanie pęcherza par rozcieńczalnika. W efekcie nastąpi roz-

dzielenie warstw i złuszczanie powłoki. Z kolei przesuszenie (zbyt 

długie odparowanie) sprawia, że kolejna warstwa nie połączy się z 

położoną wcześniej i efekt będzie podobny – złuszczanie powłok.

Odparowanie jest zakończone, gdy cała powłoka (również w zaka-

markach) jest jednolicie matowa i delikatnie można jej dotknąć (nie 

klei się i nie odkształca).

Gdy podczas procesu po czasie odparowania pojawi się jakieś 

wtrącenie powierzchniowe, to można bardzo delikatnie je usunąć 

papierem (#P500 na sucho lub #P1000 na mokro). Porysowane 

miejsce pokrywa się delikatną wdmuchą i po odparowaniu można 

nakładać następną warstwę.

Gdy element jest cieniowany, to trzeba pamiętać o usunięciu 

ścierką antystatyczną odkurzu z części skrajnej przejścia .Chodzi 

o to, aby następna warstwa nie tworzyła szorstkiej kaszy w miej-

scu polerowania. Taka wada będzie nie do usunięcia. Oczywiście 

nie należy zapominać o odpolerowaniu i właściwym zmatowaniu 

miejsca cieniowanego.

LAKIEROWANIE
Do nakładania warstw stosuje się technologie producenta oraz do 

zalecenia przedstawione w TDS: nastawy pistoletu i rodzaj dyszy 

[zazwyczaj są to dysze 1,3 – 1,5 mm, pistolety RP (zredukowane ci-

śnienie) lub HVLP (duża objętość przy niskim ciśnieniu)] w zależności 

od upodobań lakiernika, czasu odparowania i liczby warstw danego 

produktu. Zakończenie procesu odparowania jest ważne dla jakości 

wykonanej pracy. Stopień odparowania ocenia się przede wszystkim 

wzrokowo, na powierzchni polakierowanej nie powinno być mo-

krych miejsc. Delikatne dotykanie pomaga określić stopień odpa-

rowania. Następną warstwę nakłada się na równomiernie matową 

powierzchnię warstwy odparowanej – dotyczy to poszczególnych 

warstw oraz warstw nakładanego koloru pod lakier bezbarwny.
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ElectroLight, samochodowy kolor roku Axalta 
na rok 2021

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosiła Globalny 
Samochodowy Kolor Roku 2021: ElectroLight.

ElectroLight to niezwykle świeży, zielono-żółty odcień o inspi-

rującym, śmiałym i nowoczesnym charakterze symbolizującym 

styl, energię i klasę. Ten niepowtarzalny kolor przywodzi na myśl 

wytrawnie skomponowaną mieszankę sportowych akcentów, funk-

cjonalności i znakomitych osiągów. Jest niezwykle wszechstronny i 

doskonale komponuje się z dwukolorowymi, antracytowymi akcen-

tami lub matowym wykończeniem. Receptura koloru ElectroLight 

powstała z myślą o odbijaniu światła, dzięki czemu pojazdy są łatwo 

wykrywalne przez systemy LIDAR. Natomiast jego struktura warstw 

i zawartość pigmentów ułatwiają wykrywanie pojazdu przez syste-

my RADAR, bazujące na falach radiowych. 

„Oferowanie nowatorskich i pionierskich produktów to podstawa 

naszych działań w firmie Axalta” – wyjaśnia Hadi Awada, Axalta’s 

Senior Vice President. „ElectroLight to kolejny krok w stronę 

bardziej zielonej przyszłości motoryzacji, w tym pojazdów autono-

micznych. Receptura opracowana z myślą o wykrywaniu pojazdów 

wynika z zamiłowania do indywidualizacji oraz badań naukowych. 

W ten sposób powstał kolor funkcjonalny, wyrazisty i dynamiczny”.

Autonomiczne pojazdy już dawno przeszły z domeny science 

fiction do naszej niedalekiej przyszłości. A wraz z nimi wzrośnie 

znaczenie technologii LiDAR i RADAR, które umożliwiają im interak-

cję ze światem. Kolor ElectroLight spełnia branżowe normy bez-

pieczeństwa oraz usprawnia funkcjonowanie obu systemów, dzięki 

czemu wyróżnia się nie tylko znakomitym wyglądem, lecz również 

wysoką funkcjonalnością. 

Choć Globalny raport popularności kolorów 2020 Axalty jedno-

znacznie wskazuje, że liderem wśród kolorów samochodów na 

świecie wciąż jest biały, zainteresowanie bardziej niestandardo-

wymi i indywidualnymi odcieniami ciągle rośnie. Kwestie ekologii w 

istotny sposób wpłynęły na współczesne palety barw niebieskich 

i żółtych. Widać to na przykładzie koloru Sea Glass – błękitu o 

zielonym odcieniu, który był kolorem roku 2020  – a teraz także 

ElectroLight – zieleni z domieszką koloru żółtego.

Nancy Lockhart, Axalta Global Product Manager of Colour: „Nasz 

kolor na rok 2021 odwołuje się do zrównoważonego rozwoju, 

szczęścia i bezpieczeństwa. ElectroLight to kolor wychodzący 

naprzeciw współczesnym trendom branżowym oraz przyszłym 

potrzebom technologicznym. Konsumenci szukają kolorów wy-

różniających się na tle konkurencji – taki właśnie jest ElectroLight. 

Dodatkowo odzwierciedla on nowoczesne podejście do projekto-

wania pojazdów”.

Axalta jest branżowym liderem w zakresie lakierów samochodowych 

oraz technologii wodorozcieńczalnych. Jej produkty są łatwe w uży-

ciu i zapewniają znakomite osiągi oferując przy tym różne poziomy 

intensywności połysku. Systemy lakiernicze firmy Axalta powstają z 

myślą o środowisku naturalnym, dlatego też zawierają mało lotnych 

związków organicznych (LZO) oraz umożliwiają ekonomiczną pracę 

podczas lakierowania różnych pojazdów – od skuterów śnieżnych 

przez pojazdy dostawcze po wagoniki kolejek górskich.

Axalta nieustannie 

pracuje nad rozwojem 

nowatorskich kolorów 

dla nabywców samo-

chodów i warsztatów 

lakierniczych. Firma 

skupia się jednak nie 

tylko na walorach es-

tetycznych, lecz także 

na kwestiach związanych z funkcjonalnością. Więcej informacji na 

temat koloru ElectroLight na stronie axalta.com/color.

W takich barwach rysuje się przyszłość transportu
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Laserowe czyszczenie powierzchni

ECL TECH jest firmą zajmująca się sprzedażą laserów czyszczących i badaniami związanymi z ich zastosowaniem. 
W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres urządzeń czyszczących, odpowiednich dla mniejszych 
oraz większych przedsiębiorstw. Zapewniamy optymalnie sparametryzowane urządzenia oraz pełne doradztwo 
techniczne w zakresie obróbki laserowej. W codziennej pracy kierujemy się hasłem „Przez popularyzację 
i wiedzę, do sprzedaży urządzeń laserowych”. Zależy nam na zwiększaniu świadomości w zakresie laserowego 
czyszczenia powierzchni. Działając we współpracy z Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka 
Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
prowadzimy badania w zakresie rozwoju i zastosowania technologii czyszczenia.

Czyszczenie laserowe wykorzystuje zjawisko ablacji laserowej, która 

polega na odparowaniu wierzchnich cząstek materiału. Aby proces 

ablacji mógł zaistnieć, musi  wpłynąć na to szereg zdarzeń. Wiązka 

laserowa to nic innego jak światło, jednak ma ono swoją specjalną 

charakterystykę, która odróżnia je od światła zwykłej latarki. Foto-

ny emitowane przez źródło laserowe poruszają się w jednym kie-

runku i wszystkie mają tą samą 

długość fali. Pozwala to na bar-

dzo precyzyjne kierunkowanie 

energii emitowanej przez 

źródło lasera na powierzchnię 

obrabianego materiału.

Skuteczna, nowoczesna, precyzyjna oraz ekologiczna metoda czyszczenia powierzchni. Obecnie w przemyśle wykorzy-

stywanych jest wiele mechanicznych oraz chemicznych metod usuwania powłok lakierniczych nanoszonych metodami 

konwencjonalnymi, maszynowymi, zanurzeniowymi czy natryskowymi. W zależności od grubości i rodzaju powłoki stoso-

wane są m.in. technologie strumieniowo–ścierne (np. piaskowanie, śrutowanie, szkiełkowanie), czyszczenie suchym lodem, 

czyszczenie parą wodną oraz wszelkiego rodzaju metody czyszczenia chemicznego. Wszelkie te technologie mają wiele 

różnych ograniczeń. Są to, między innymi: konieczność użytkowania w specjalnie przystosowanym otoczeniu, generowa-

nie dużych ilości odpadów, czy wysoki pobór mocy. Technologie te bywają też zbyt inwazyjne dla niektórych podłoży, lub 

są niebezpieczne dla środowiska. Doskonałą alternatywą dla tych metod jest czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem 

promieniowania laserowego, technologia która zyskuje uznanie i coraz częściej wykorzystywana  jest w przemyśle. 
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Ultrakrótkie, wysokoenergetyczne impulsy laserowe niemalże na-

tychmiastowo przekazują na powierzchnię materiału energię wy-

starczającą do przekroczenia wartości krytycznej zwanej progiem 

ablacyjnym, co powoduje rozerwanie połączeń pomiędzy atomami 

materiału i tym samym  oderwania ich z jego powierzchni. 

Zjawisko takie nazywamy ablacją laserową, występuje ono wtedy 

gdy materiał przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego w stan 

gazowy z pominięciem fazy ciekłej, czyli sublimuje. 

Podczas tego procesu dochodzi do rozpylania nad powierzchnią 

materiału dużej ilości najróżniejszych elementów, wcześniej znaj-

dujących się na powierzchni materiału jakimi są pojedyncze atomy, 

lub  całe oderwane cząstki.

Tworzą one chmurę, w której, poprzez ciągłe napromieniowywanie 

światłem laserowym, powstaje plazma przenosząca dodatkowe 

ciepło w głąb materiału, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze pro-

wadzenie procesu czyszczenia laserowego.

Odpowiednia długość fali promieniowania laserowego oraz opty-

malne parametry procesu sprawiają że światło, które wypromienio-

wywane jest ze źródła laserowego, zostaje pochłonięte przez na-

warstwienia znajdujące się na czyszczonej powierzchni natomiast 

reszta promieniowania zostaje całkowicie odbita od powierzchni 

materiału podłoża. 

W procesie tym wykorzystywana jest różnica absorpcyjności (czyli 

współczynnika, który mówi o tym, ile energii przenoszonej przez 

światło o konkretnej długości fali może zostać pochłonięte przez 

materiał), która jest zupełnie inna dla metali i zanieczyszczeń 

składających się najczęściej z powłok lakierniczych, rdzy, tłuszczu, 

pyłów i wielu innych drobnych cząstek.

Podczas gwałtownego odparowania nawarstwień generowana jest 

fala akustyczna, która w pierwszej kolejności porusza się w kierun-

ku materiału podłoża, jednak po odbiciu od granicy pomiędzy nim 

a nawarstwieniami zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku 

wspomagając przy tym efekt „wyrzucania” oderwanych cząsteczek 

i nawarstwień w powietrze. 

Technologia czyszczenia laserowego jest coraz częściej stosowana 

jako alternatywa dla konwencjonalnych metod czyszczenia z uwagi 

na swoje zalety. Dzięki dużej parametryzacji urządzenia laserowego 

możliwe jest wszechstronne, selektywne oraz bezinwazyjne czysz-

czenie powierzchni. Metoda czyszczenia ablacyjnego może być 

wykorzystywana do usuwania rdzy, zanieczyszczeń eksploatacyj-

nych, powłok lakierniczych, tłuszczu, pyłów z podłoży stalowych, 

aluminiowych, kamiennych oraz drewnianych. 

Odpowiednie sparametryzowanie urządzenia pozwala na wykorzy-

stywanie go do obrabiania bardzo delikatnych i filigranowych po-

wierzchni, bądź do oczyszczania powierzchni o dużych gabarytach, 

oraz gwarantuje efektywne i wydajne usuwanie zanieczyszczeń. 

Dzięki mechanizmowi ablacji możliwe jest kontrolowane  usuwanie 

wybranej warstwy zabrudzeń bez ingerowania w materiał podłoża. 

Doskonale sprawdza się to podczas usuwania powłok lakierniczych 

oraz w przypadku usuwania zanieczyszczeń z form odlewniczych 

gdzie konieczne jest zachowanie odpowiedniej jakości powierzchni. 

Proces czyszczenia laserowego nie produkuje żadnych dodatko-

wych odpadów poza drobnymi cząsteczkami oderwanych zanie-

czyszczeń, które zasysane są z miejsca obróbki i magazynowane 

w specjalnych zbiornikach lub usuwane przez odciąg wentylacyjny. 

Ponadto urządzenia czyszczące charakteryzuje niewielki pobór 

mocy, przykładowo 200 watowy laser czyszczący średniej mocy 

pobiera około 1.8 kW, to mniej więcej tyle co średniej klasy czajnik 

elektryczny. 

Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma 

postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest 

otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyj-

nej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim 

obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo 

dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu.
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Zasadniczymi częściami lasera są: ośrodek czynny, rezonator 

optyczny, układ pompujący. Układ pompujący dostarcza energię do 

ośrodka czynnego, w ośrodku czynnym w odpowiednich warun-

kach zachodzi akcja laserowa, czyli kwantowe wzmacnianie (powie-

lanie) fotonów, a układ optyczny umożliwia wybranie odpowiednich 

fotonów.

Przyjmując średnią wartość grubości warstwy rdzy i zakładając, że 

czyszczona powierzchnia jest płaska, czyli jej geometria nie utrud-

nia czyszczenia można usystematyzować informacje o wydajności 

czyszczenia laserem.

USUWANIE RDZY
 Grubość  0.2mm  0.5mm 

 100 W  2m2/h  1m2/h  

 200 W  5m2/h  3m2/h  

 300 W  7-8m2/h 5m2/h  

 500 W  15-20m2/h 8m2/h  

Tabela przedstawiająca wydajność czyszczenia warstw rdzy w za-

leżności od mocy urządzenia i grubości warstwy rdzy.

Jak widać na powyższej tabeli średnia wydajność procesu czyszcze-

nia laserowego jest w głównej mierze uzależniona od mocy źródła 

użytego lasera.

Seria zestawów do czyszczenia laserowego zapewnia znakomitą 

wydajność nawet w przypadku bardzo dużych projektów, czy to 

w fabrykach, czy w terenie. Szeroki zakres dostępnych mocy za-

pewnia doskonałe dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta. 

Urządzenia charakteryzują się wysoką niezawodnością przy mini-

malnej potrzebie dokonywania konserwacji, szybkiej konfiguracji 

parametrów oraz łatwością obsługi. 

CZYSZCZENIE POWŁOK LAKIERNICZYCH
Szeroki zakres parametryzacji lasera czyszczącego pozwala na 

szybkie usuwanie powłok lakierniczych nanoszonych metodami 

konwencjonalnymi, maszynowymi, zanurzeniowymi czy natrysko-

wymi. Odpowiednio dobrana moc promieniowania oraz często-

tliwość padania impulsów gwarantuje uzyskanie w pełni oczysz-

czonej powierzchni, która nadaje się do pokrycia świeżą warstwą 

powłoki lakierniczej.

OCZYSZCZANIE SPOIN PRZED I PO SPAWANIU
Laserowe czyszczenie powierzchni doskonale nadaje się do przy-

gotowywania wyrobów do spawania poprzez szybkie usunięcie 

wszelkich zanieczyszczeń z elementów łączonych. Wysokoener-

getyczna wiązka promieniowania może być wykorzystywana 

również do oczyszczenia powierzchni spoiny ze wszystkich osadów 

i odprysków powstałym w procesie spawania. Optymalnie dobrane 

parametry gwarantują otrzymanie doskonale oczyszczonej po-

wierzchni, która bez dodatkowych zabiegów może zostać pokryta 

powłokami lakierniczymi.

USUWANIE RDZY
Czyszczenie laserowe jest świetną alternatywą usuwania rdzy 

wszędzie tam gdzie konwencjonalne metody nie mogą zostać wy-

korzystane. Optymalnie sparametryzowana wiązka promieniowania 

laserowego może być wykorzystana do regeneracji starych części 

usuwając z nich wszystkie ślady korozji. Poza szybkością i bezinwa-

zyjną charakterystyką procesu usuwania rdzy, ablacyjne promienio-

wanie konserwuje czyszczony element zapobiegając powstawaniu 

na nim rdzy przez dłuższy czas.

ECLTECH POLSKA SP. Z O.O.
31-213 Kraków, 

ul. Turystyczna 21
tel,: +48 12 333 71 10

e-mail: biuro@eclpolska.pl
www.eclpolska.pl
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Suzuki w kolorze pistacjowym
Jedną z takich imprez był zorganizowany we wrześniu ubiegłego 

roku przez Terenwizję rajd dla samochodów 4x4 typu SUV. Dla 

wyrównania szans samochody podzielono na klasy: seryjne SUV-y, 

seryjne terenówki i „zmota”, czyli auta zmodyfikowane do jazdy po 

bezdrożach. W tej ostatniej klasie nagrodę specjalną – voucher na 

polakierowanie samochodu strukturalnym Rangersem - ufundował 

znany już z wcześniejszych publikacji w Lakierniku, Krzysztof Dy-

mianiuk. To gość, który całkiem zwyczajnie samochody przerabia na 

wyjątkowe, pod nietypowe potrzeby klientów. Na przyjęcie przez 

niego auta do naprawy, przeróbki lub modyfikacji czeka się długo, 

bardzo długo. Po co więc ufundował lakierowanie auta? Przecież 

nie potrzebuje promocji. Sam mówi, że to skutek sympatii do off-

roadu, do Terenwizji, do uczestników tego rodzaju rajdów i, ogólnie, 

do niebanalnych projektów. Ta sympatia ma konkretny wymiar, 5 do 

6 tysięcy złotych, zależnie od wielkości auta. A Rangers położony na 

samochód sprawia, że auto jest bardziej terenowe. To, oczywiście, 

żart, ale cechy powłok strukturalnych znakomicie sprawdzają się 

szczególnie dobrze w autach poruszających się w terenie.

Realizacja vouchera zrealizowana została w styczniu. Jako że na-

groda polegała na polakierowaniu zewnętrznych blach nadwozia, 

Jimny nie był rozbierany „do ostatniej śrubki”. Stan samochodu 

okazał się bardzo dobry, niewielkie ognisko rdzy w okolicach progu 

zostało bez problemów usunięte. Po dokładnym oklejeniu frag-

Magia off-roadu działa. Takiego, który nie wymaga kosmicznie drogiego sprzętu, off-roadu, który jest przy-
godą, a nie wyczynem, współpracą, a nie walką o każdą sekundę. Taki off-road, który dostępny jest dla po-
siadaczy samochodów bardziej udające, niż specjalnie przygotowane do bezdroży terenówki. Rośnie rzesza 
pasjonatów tego rodzaju zabawy.
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mentów nielakierowanych, powierzchnia karoserii została zmato-

wana papierem #400. Po odpyleniu i odtłuszczeniu położony został 

podkład epoksydowy Troton 4:1. Po odparowaniu, metodą „mokre 

na mokre”, położona została pierwsza warstwa Rangersa, aplikowa-

na pistoletem z dyszą 2,5. Ta warstwa była „na gładko”, bez struk-

tury. Po jej odparowaniu, już specjalnym pistoletem do struktury, 

Krzysztof Dymianiuk położył ostatnią warstwę powłoki. Elementy 

zdemontowane, w tym zderzaki pomalowane zostały tą samą tech-

niką, tym razem Rangers był czarny. W sumie 8 puszek Rangersa. 

Połączenie koloru pistacjowego z czarnymi aplikacjami zderzaków, 

nakładek na błotniki i tym podobnych detali, dała arcyciekawy 

efekt. Oczywiście naturalna dzielność terenowa Suzuki Jimny nijak 

nie ucierpiała, a estetyka samochodu wyraźnie zyskała. Samochód 

jest ciekawy, nie tylko z powodu wyglądu tego konkretnego auta, 

model o nazwie Jimny ma też ciekawą historię. Otóż pod koniec 

lat 60. japońska firma Hope Motor Company zbudowała małą 

terenówkę wzorowaną na Jeepie Willysie. Autko nazwano Hope 

Star ON 360. Napędzał je dwusuwowy, dwucylindrowy silniczek o 

pojemności 360 cm3 Sukcesu nie było, kilka lat później firmę prze-

jęło Suzuki i w 1977 roku w ofercie pojawił się Jimny LJ80. I był to 

sukces. Lekkie autko z niewielkim silnikiem i napędem na obie osie 

bardzo dzielnie spisywało się w terenie. Kolejne odmiany to jedynie 

bardziej lub mniej poważny face lifting, DNA samochodu pozostaje 

od lat to samo: niewielki silnik, niewielka masa i napęd na obie osie. 

Do tego charakterystyczna sylwetka, w której wciąż dostrzegalne 

są terenowe cechy i Jeepa i Hope... A zestawienie pistacji z czarnym 

tylko ten efekt podkreśla.

Rangers jest poliuretanowym, dwukomponentowym produk-

tem pozwalającym uzyskać powłoki z efektem strukturalnym. 

Można go nakładać pistoletem USB lub klasycznym na różne 

podłoża metalowe czy z tworzyw sztucznych. Pokryte po-

wierzchnie są bardzo odporne chemicznie i mechanicznie, do-

datki antykorozyjne zabezpieczają przed utlenianiem metali. 

Powłoka nie ulega degradacji pod wpływem zmian warunków 

atmosferycznych. Po dodaniu do bezbarwnego Rangersa ko-

lorowych past pigmentowych, bazy akrylowej lub poliuretanu, 

można uzyskać potrzebną barwę powłoki, natomiast czarny 

Rangers świetnie prezentuje się na elementach podwozia, 

zderzakach czy skrzyniach pick-upów.
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Sprytny sposób na wydajniejszą pracę 
– nowy lakier bezbarwny Speed-TEC Clear Coat 8810

Lakier bezbarwny Permasolid® Speed-TEC Clear Coat 8810 marki Spies Hecker wyjątkowo szybko schnie 
w niskiej temperaturze, dlatego też stanowi praktyczny sposób na zwiększenie wydajności warsztatów 
oraz obniżenie kosztów i pozyskanie dodatkowych klientów.

Pionierska technologia firmy Axalta, zastosowana w nowym lakie-

rze bezbarwnym Permasolid Speed-TEC Clear Coat 8810 marki 

Spies Hecker, znacznie przyspiesza pracę warsztatu. Niezwykle 

krótki czas schnięcia pozwala przeprowadzać standardowe napra-

wy w zaledwie godzinę, co przekłada się na większą przepusto-

wość serwisu. Nowy produkt sprawia też, że dla wielu warsztatów 

małe naprawy stają się znacznie bardziej opłacalne.

Firmy szukające oszczędności docenią, że lakier bezbarwny Spe-

ed-TEC Clear Coat 8810 schnie 10–15 minut w temperaturze 

40°C lub 30–55 min przy suszeniu wymuszonym. Pojazd może 

opuścić kabinę lakierniczą od razu po wyschnięciu, a pracę moż-

na kontynuować po krótkim studzeniu elementu. To wszystko 

zawdzięczamy opatentowanej technologii firmy Axalta. W ten 

sposób ograniczamy obłożenie kabiny lakierniczej o 25%. Niska 

temperatura suszenia lakieru bazowego Hi-TEC Base Coat i lakieru 

bezbarwnego Speed-TEC Clear Coat oznacza też znacznie niższe 

zużycie energii.

Lakier bezbarwny Speed-TEC Clear Coat 8810 można aplikować 

w 1,5 lub 2 warstwach, aby uzyskać identyczny efekt jak w przy-

padku oryginalnego lakieru nadwozia. Doskonałe właściwości wy-

pełniające ograniczają konieczność polerowania, ponieważ lakier 

dobrze kryje drobiny lub cząsteczki kurzu.

Za sprawą nowatorskiej technologii lakier bazowy Permahyd® 

Hi-TEC Base Coat 480 nie musi być aktywowany przed aplikacją 

lakieru bezbarwnego. To znacznie upraszcza pracę warsztatów, 

pod warunkiem, że korzystają również z właściwego podkładu 

Permasolid Speed-TEC Surfacer.

Producenci samochodów coraz częściej wprowadzają do oferty la-

kiery specjalne o niestandardowych wykończeniach. W odpowiedzi 

na ten trend lakier Permasolid Speed-TEC Clear Coat 8810 można 

barwić wszystkimi dodatkami Permasolid Color Additives.

„Lakier bezbarwny i podkłady Speed-TEC znacznie skracają czas 

spędzony w kabinie lakierniczej oraz czas suszenia” – wyjaśnia Olaf 

Adamek, Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. „Nowy 

lakier bezbarwny jest łatwy w użyciu. Do tego zwiększa wydajność, 

obniża koszty i skraca czas oczekiwania klienta na naprawę – inny-

mi słowy, same korzyści”.

Więcej informacji na temat lakieru bezbarwnego Permaso-

lid Speed-TEC Clear Coat 8810 można znaleźć na stronie 

www.spieshecker.pl/speedtec8810.
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Nowy lakier bezbarwny Standox - VOC-Xtreme-Plus 
Clear K9600 do jeszcze szybszych napraw

Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 powstał z myślą o szyb-

kim schnięciu w niskiej temperaturze – zaledwie 10–15 minut przy 

40°C i 30–55 min przy 20°C. W przypadku suszenia wymuszonego 

można go polerować od razu po ostudzeniu elementu. Lakier moż-

na aplikować w jednym podejściu - na 1,5 warstwy lub w dwóch 

warstwach, a dzięki dobrym właściwościom wypełniającym znako-

micie radzi sobie z drobinami lub cząsteczkami kurzu, ograniczając 

konieczność polerowania. K9600 wykazuje też znakomitą absorpcję 

mgły lakierniczej i tym samym ułatwia cieniowanie oraz lakierowanie 

całościowe.

„Lakier VOC-Xtreme-

Plus Clear K9600 najbar-

dziej docenią warsztaty 

wykonujące na co dzień 

dużo zleceń, wymagają-

ce sprawnego procesu 

aplikacji i szukające 

oszczędności” – wyjaśnia 

Harald Klöckner, Standox 

Training Leader na Eu-

ropę, Bliski Wschód i 

Afrykę.

Aby maksymalnie wyko-

rzystać zalety nowego 

lakieru bezbarwnego, 

warsztaty powinny stosować pełny asortyment produktów z linii 

Xtreme System, w tym lakier bazowy Standoblue Basecoat, wypeł-

niacz VOC-Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650, wypełniacz VOC-Xtre-

me Filler U7600 oraz ściereczki Express Prep Wipes U3000.

W przypadku stosowania nowego lakieru bezbarwnego, lakier 

bazowy Standoblue nie wymaga aktywacji, co upraszcza pracę 

lakiernika. Dzięki linii Xtreme System, warsztaty uzyskają równo-

wagę pomiędzy oszczędnością energii a wydajnością. Przy niskich 

temperaturach spadek zużycia energii może sięgać nawet 70%. 

Jednocześnie warsztaty mogą wykorzystywać Xtreme System do 

skrócenia czasu naprawy – dzięki krótkiemu czasowi odparowania 

międzywarstwowego oraz szybkiemu schnięciu – do około godziny, 

co przekłada się na większą przepustowość oraz wyższą opłacalność 

niewielkich napraw.

Olaf Adamek, Brand Manager na region EMEA: „Dzięki produktom 

Xtreme System i lakierowi VOC-Xtreme-Plus Clear K9600, warsztaty 

mogą oferować klientom usługę napraw premium w 1 dzień, dzięki 

czemu klient odzyskuje auto następnego dnia lub nawet po kilku 

godzinach. Tym sposobem zapewniamy klientom Standox sposób 

na bardzo szybkie i oszczędne naprawy bez utraty na jakości”.

Więcej informacji o lakierze Standocryl VOC-Xtreme-Plus 

Clear K9600 i linii Xtreme System można znaleźć na stronie 

www.standox.pl/K9600. Zachęcamy także do kontaktu z doradcami 

i przedstawicielami marki Standox.

Standox poszerza ofertę produktów z linii Xtreme System o nowy lakier bezbarwny, umożliwiając warsztatom 
jeszcze wydajniejszą pracę. Lakier bezbarwny Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 wyróżnia się niską 
temperaturą suszenia.
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Mniej pracy, lepszy efekt: Standox pomaga 
warsztatom wprowadzać nowe metody pracy

Grudzień 2020 r. – Wymóg zachowania 

dystansu społecznego wymusza na warsz-

tatach dokładne planowanie procedur oraz 

odpowiednie szkolenia dla pracowników. 

Każda firma powinna mieć jasno sformu-

łowany plan działania w obliczu pandemii 

COVID-19, który określa, jaką odległość na-

leży utrzymać, aby unikać niepotrzebnego 

kontaktu pomiędzy pracownikami. Jest to 

szczególnie ważne podczas przypisywa-

nia pracownikom zadań. W takiej sytuacji 

doskonale sprawdzają się bezprzewodowe 

urządzenia do pomiaru koloru, takie jak 

spektrofotometr Genius iQ, oraz aplikacja 

Standowin iQ marki Standox. Narzędzia 

umożliwiają swobodny pomiar koloru nad-

wozia pojazdu, a następnie dobór receptury 

z dowolnego urządzenia podłączonego do 

internetu. W ten sposób lakiernicy nie mu-

szą wchodzić do mieszalni. To pozwala nie 

tylko zachować dystans społeczny podczas 

doboru koloru, lecz także przyczynia się do 

wydajniejszej pracy całego warsztatu. 

„Warsztaty mają przed sobą wiele wy-

zwań. Na szczęście nasze wszechstronne 

produkty, narzędzia i usługi pomagają 

sprostać niektórym z nich. Powoli staje 

się jasne, że w obecnej sytuacji najlepiej 

radzą sobie firmy nowoczesne, stosujące 

rozwiązania cyfrowe. My natomiast od lat 

nieustannie wspieramy klientów – poma-

gamy w cyfryzacji warsztatów za sprawą 

naszej przyszłościowej gamy produktów i 

usług” – tłumaczy Olaf Adamek, Standox 

Brand Manager na Europę, Bliski Wschód 

i Afrykę.

NOWE PROCESY
Zmiany codziennej pracy lakierników wy-

magają opracowania nowych procedur i 

procesów. Produkty schnące w tempera-

turze pokojowej i niewymagające wymu-

szonego suszenia można pozostawić do 

utwardzenia poza kabiną lakierniczą. Do 

tego idealnie nadaje się System Xtreme, 

który oferuje wysoką jakość naprawy przy 

niskim zużyciu energii i krótkim czasie 

schnięcia.

CYFROWY KONTAKT, KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA
A gdy z jakimś kolorem wystąpi problem? 

Zespół ekspertów Standox jest wciąż do 

dyspozycji, nawet jeśli nie może przyjechać 

osobiście. W każdej chwili można również 

obejrzeć filmy instruktażowe z serii Stando-

vision dostępne na kanale Standox na YouTu-

be (www.youtube.com/standoxonline) oraz 

na stronie www.standox.pl.

Więcej informacji na temat Standox można 

znaleźć na stronie www.standox.pl. Zapra-

szamy również do kontaktu z przedstawi-

cielami marki.

Warsztaty mają już do dyspozycji pierwsze rozwiązania pozwalające im dostosować się do nowej rzeczywisto-
ści. Wiele z nich nieustannie zmienia procesy oraz szuka narzędzi i produktów najlepiej odpowiadających ich 
potrzebom.







Jak specjalista od efektów specjalnych 
ruszył „swoją drogą”

Michał Kruszyński jest grafi-

kiem. Po latach spędzonych 

w stolicy wrócił do rodzinne-

go Kołobrzegu i tu prowadzi 

firmę zajmującą się przede 

wszystkim  grafiką reklamową, 

tworzenie znaków identyfikacji 

wizualnej i równolegle  foto-

grafią produktu. Ale w jego 

pracowni powstają też unika-

towe silikonowe maski, które 

śmiało można nazwać drugą 

skórą. Znajdziemy je na przykład na wystawach organizowanych 

przez dwór królewski Norwegii. Nasz bohater zajmuje się tworze-

niem zaskakujących, czasem przerażających elementów scenogra-

fii, eksponatów czy rekwizytów. Już sama nazwa jego firmy – WFX, 

z  pewnością zaintryguje wielbicieli efektów specjalnych. I słusznie. 

Do tego człowieka o nietuzinkowych zdolnościach i rzadkiej profe-

sji sprowadziła nas niespodziewanie jego rowerowa pasja. Bo Mi-

chał Kruszyński zakochał się w fatbike’ach, a ostatniego swojego 

„grubasa”, zrobił sobie sam.

Oczarowałeś nas swoim rowerem, ale mając przed sobą kogoś, kto 
prowadzi tak niezwykły biznes, nie sposób od niego nie zacząć. Jakie 
tajemnice kryje Twoja pracownia?
- W Kołobrzegu mało kto o niej wie, ale wykonujemy projekty na 

zamówienia z całej Polski, wysyłamy je też za granicę. Tworzymy 

elementy scenografii, zindywidualizowane, silikonowe maski, 

przedmioty kolekcjonerskie. Nasi klienci to np. instytucje, albo 

osoby prywatne prowadzące parki tematyczne, także właściciele 

escape room’ów, czyli miejsc, które potrzebują niezwykłych re-

kwizytów. Dla wystawy królewskiej w Norwegii, robiliśmy np. maski 

Mahatmy Gadhiego. Ale mamy też na koncie personalizowane 

standy na słuchawki douszne dla znanego producenta. Spektrum 

naszych działań jest bardzo duże – rzeźba ręczna, druk 3D itd.

A skąd Twoja miłość do roweru o nienaturalnie grubych oponach, nie 
bez kozery nazywanego „grubasem”?
- Chyba jakoś tak dwa lata temu odkryłem na nowo frajdę z jazdy 

rowerem i to właśnie dzięki fatbike’owi. Ma bardzo nietypową 

konstrukcję. Jazda  nim – zupełnie inna niż rowerem klasycznym 

-  pozwala eksplorować tereny, które dla zwykłego roweru są nie-

dostępne: głębokie piaski, błoto, śnieg. Wbrew temu jak wygląda 

jest bardzo lekki. Jak w „cieniasie”, w zależności od klasy sprzętu, 

jego waga maleje, komponenty są lepsze. Te szersze koła i szersze 

rozstawienie pedałów sprawia, 

że siedzi się na nim i jeździ 

bardzo stabilnie. Fatbike dużo 

wybacza. Trudno się na nim 

przewrócić czy wpaść w po-

ślizg z uwagi na koła – duże 

balony – które łykają każde 

podłoże nawet bez amortyza-

cji. Ten rower wręcz zaprasza 

do tego żeby nim wjechać w 

coś, czego jak się wydawało, 

nie da się przejechać. Przede 

mną taki sprzęt otworzył nowe 

przestrzenie, pozwala je podzi-

wiać z nowej perspektywy.
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Rangers jest poliuretanowym, dwukomponentowym produk-

tem pozwalającym uzyskać powłoki z efektem strukturalnym. 

Można go nakładać pistoletem USB lub klasycznym na różne 

podłoża metalowe czy z tworzyw sztucznych. Pokryte po-

wierzchnie są bardzo odporne chemicznie i mechanicznie, do-

datki antykorozyjne zabezpieczają przed utlenianiem metali. 

Powłoka nie ulega degradacji pod wpływem zmian warunków 

atmosferycznych. Po dodaniu do bezbarwnego Rangersa ko-

lorowych past pigmentowych, bazy akrylowej lub poliuretanu, 

można uzyskać potrzebną barwę powłoki, natomiast czarny 

Rangers świetnie prezentuje się na elementach podwozia, 

zderzakach czy skrzyniach pick-upów.
Jakieś konkretne trasy?
- Nie mam zbyt dużo wolnego czasu, ale odkryłem Kołobrzeg i 

okolicę z zupełnie nowej strony eksplorując tereny położone w 

odległości 20-30 km. Nie sądziłem, że z centrum miasta można 

przejechać brzegiem Parsęty właściwie dokąd się tylko chce. A 

Parsęta, nieuregulowana , ze swoimi malowniczymi meandrami 

żyje własnym rytmem, bo zimą i wiosną sporo przyległych tere-

nów jest zalanych, a latem prezentuje się zupełnie inaczej. Ten 

teren nieustannie się zmienia.

Opowiedz o swoim projekcie samodzielnej budowy „grubasa”
- To mój drugi taki rower. Pierwszy to bxz z 2015 roku. Dość inten-

sywnie nim jeździłem, dużo części się wyeksploatowało, poszły na 

przemiał, została sama rama. Jeździłem na cieniasie, który już nie 

dawał takiej frajdy. Ta rama wisiała taka biedna, więc postanowiłem, 

że zbuduję sobie na niej nowy rower. Miała powstać taka customo-

wa produkcja. A skoro zajmuję się reklamą i fotografią, chciałem 

żeby to miało ręce i nogi. Wymyśliłem hasło: „swoją drogą” i dobra-

łem jakieś grafiki, które na tej ramie się znajdują. Miała ilustrować 

trasę z gór do morza, którą dzięki tej mojej pasji pokonałem. Wy-

myśliłem, że ta rama będzie miała nie tylko fakturę ale i teksturę.

Skąd wziął się pomysł na „skorodowany” rower?
- Miało być tak: skoro jest optycznie taki ciężki, kojarzy się z buldo-

żerem. Gdy wielokrotnie mijałem jakieś place budowy i widziałem 

zużyte maszyny, spychacze czy koperki, wyglądało na to, że więk-

szość z nich na początku była żółta, a z czasem korozja i zużycie 

sprawiały, że stawały się pokryte całą gama kolorów. Tak właśnie 

miał wyglądać mój rower. Utrzymany w bardzo industrialnym kli-

macie. Z elementami kojarzącymi się z budową.

Od czego należało zacząć?
- Jeżdżę po terenie mało przyjaznym dla roweru: ze słoną wodą, 

piaskiem, żwirem, którym te koła potrafią mocno „pluć”. Jeśli 

chciałem mieć ramę możliwie najbardziej odporną na te wszystkie 

„atrakcje”, przede wszystkim musiałem usunąć starą powłokę. I tu 

– niespodzianka! Gdy wcześniej konsultowałem się z różnymi oso-

bami i dopytywałem, jak radzą się do tego zabrać, sugerowali pia-

skowanie. A ja skorzystałem z removerem do powłok lakierniczych 

marki Troton. Sprawdził się doskonale, bo poza elementami ano-

dowanymi, zdjął wszystko prawie natychmiast, bez jakiegokolwiek 

uszczerbku dla powierzchni. Drugim krokiem było naniesienie pod-

kładu epoksydowego Trotonu (szarego). O ile pierwszą warstwę 

rozcieńczyłem i nanosiłem pistoletem, to do drugiej użyłem pędzla 

i zrezygnowałem z rozcieńczania. Tak uzyskałem charakterystycz-

ne pory, które finalnie prezentowały się jak skorodowane. To było 

świetne posunięcie. Niestandardowe, ale za to kreatywne. Potem 

przyszła pora na dwuskładnikowe lakiery, którymi przy pomocy ae-

rografu namalowałem wszystko, co chciałem mieć na ramie. Żeby 
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ochronić tę warstwę koloru, potrzebowałem lakieru powierzchnio-

wego i tu, dzięki rozmowie ze specjalistą z firmy Troton, udało się 

dobrać produkt idealny – RANGERS. Zwykle używa się do w taki 

sposób, że dodaje się do niego barwnik i tworzy warstwę w jakimś 

kolorze. A sam w sobie jest przezroczysty, z lekkim, mlecznym za-

burzeniem tej przezroczystości. Zdecydowałem, że sam, regulując 

ciśnienie w pistolecie i dobierając odległość, naniosę czysty lakier, 

po to by jednocześnie nieco zmatowił powierzchnię tej „rdzy”. W 

końcu jak przystało na rdzę, nie powinna być błyszcząca. Powstała 

warstwa, która jak na samochodach terenowych, choć oczywiście 

nie jest tak gruba. Ale taki właśnie był mój cel i udało się.

Jak długo trwała cała ta operacja? Pochłonęła dużo czasu?
- To była typowa zajawka. A na zajawki, jak wiadomo, zawsze znaj-

dzie się czas i energia. Całość zajęła mi jakieś trzy noce, oczywiście 

z czasem na wyschnięcie przede wszystkim warstwy podkładu.

Jak reagują ludzie na takie industrialne, „zardzewiałe” cacko?
- Już gdy rower stał w warsztacie czekając na części, okazał się być 

atrakcją tego warsztatu (śmiech). A gotowy, bardzo się wszyst-

kim podoba. Chyba wszyscy mi bliscy są szczerze zachwyceni. Bo 

to po prostu bardzo „zajawkowy” projekt, a takie szczególnie się 

docenia. Ludzie, którzy chcą sobie zafundować nowy rower, nie-

często robią go sobie od podstaw. Bo do kosztów trzeba jeszcze 

dodać pomysł, pracę, zacięcie. Pasjonaci wiedzą o co chodzi. Ten 

nowy „grubas” faktycznie, wszędzie gdzie się pojawi budzi zain-

teresowanie. Niewtajemniczonych może i zadziwia to, że facet 

robiąc rower zamienił go  w „złom”, zamiast postarać się, żeby 

wyglądał jak z fabryki. Zdarza mi się też słyszeć od mijanych osób 

komentarze, typu: „oj, chyba za długo stał na zewnątrz” (śmiech). 

Ale większość wie o co chodzi gdy tylko uważniej się przyjrzy. Co 

ważne, świadomie dobierałem części tak, żeby pasowały do ro-

weru „po przejściach”. Na przykład łańcuch nie jest standardowy, 

a złotawy. Gdy się przejedzie po błocie, wygląda jakby zżerała go 

rdza. Kiedyś jeżdżąc słyszałem reakcje: „O! Jakie grube opony!”. 

Teraz częściej: „O! Jaki zardzewiały rower!”

Przy okazji wyposażyłeś go w specyficznych system antywłamaniowy. 
Kto chciałby ukraść zardzewiały rower?
- No proszę! Mamy kolejną korzyść! (śmiech) Choć szczerze mó-

wiąc, staram się go nigdzie nie zostawiać. Za dobry wyszedł, żeby 

ryzykować (śmiech).





Biały pozostaje najpopularniejszym kolorem świata; 81% wszystkich wyprodukowanych samochodów ma 
nadwozie w neutralnym odcieniu białego, czarnego, szarego lub srebrnego. Na wielu rynkach srebrny traci 
na rzecz szarego, który jest uznawany za bardziej nowoczesny i luksusowy. Popularność odcieni zielonego 
i niebieskiego w motoryzacji odzwierciedla trendy w projektowaniu wnętrz i modzie.

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

proszkowych, opublikowała swój 68. doroczny Globalny Raport Po-

pularności Kolorów. Wynika z niego, że największą popularnością na 

drogach cieszą się obecnie biały (38%), czarny (19%) i szary (15%).

Dwuprocentowy wzrost popularności szarego oznacza, że ma on 

największy udział w rynku od 10 lat. Z kolei biały już trzeci raz 

notuje 38%. Tym samym jest to już 10 rok z rzędu jego globalnej 

dominacji. Srebrny traci we wszystkich regionach i obecnie w tym 

kolorze jest jedynie 9% nowych aut. Popularność czarnego pozo-

staje bez zmian. Wciąż jest on także ulubionym kolorem nabyw-

ców samochodów luksusowych.

Globalny Raport Popularności Kolorów firmy Axalta powstaje w 

oparciu o dane z wszystkich krajów, w których produkuje się sa-

mochody. Zapewnia on producentom szczegółowy wgląd w dane 

produkcyjne i trendy z całego świata oraz konkretnych rynków.

„Trendy wśród nabywców samochodów prezentowane w raporcie 

kształtują nasze prace nad innowacyjnymi kolorami przyszłości” 

– wyjaśnia Nancy Lockhart, Axalta’s Global Product Manager. „Z 

przyjemnością udostępniamy te dane klientom. Połączenie naszej 

Axalta publikuje 68. Globalny Raport 
Popularności Kolorów
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nowatorskiej technologii kolorystycznej, rozległego doświadczenia 

branżowego oraz danych na temat trendów pozwala nam tworzyć 

wraz z klientami naprawdę dynamiczne kolory”.

Axalta nieustannie tworzy innowacyjne rozwiązania dla nabywców 

samochodów ceniących sobie styl i nowoczesny design. Rosnąca 

popularność niebieskozielonego i zielonożółtego pokazuje, że naj-

nowsze trendy motoryzacyjne odzwierciedlają trendy w obszarze 

projektowania wnętrz, mody i wzornictwa przemysłowego. Za-

uważalnie rośnie też globalna popularność szarego i jego warian-

tów z efektami nadających mu wyjątkowy charakter, jak drobne 

ziarno lub delikatny odcień innego koloru.

Raport o popularności kolorów powstaje na podstawie analizy 

danych z fabryk samochodowych za rok 2020 i odzwierciedla 

aktualne trendy rynkowe. Pierwszy raport na temat kolorów 

lakierów Axalta opublikowała w 1953 roku. Poza analizą obecnie 

popularnych kolorów firma prognozuje również przyszłe trendy. 

Ewolucja pojazdów oraz preferencji konsumentów nieustannie 

kształtuje rynek kolorów samochodowych. Axalta pracuje nad 

nowatorskimi kolorami o walorach tak estetycznych, jak i funk-

cjonalnych. Więcej informacji w dorocznym globalnym raporcie na 

temat popularności kolorów i raporcie na temat trendów doty-

czących popularności kolorów. 

Kolejne pozycje z cyklu 
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII 

SAMOCHODOWEJ”

Jak wspomniano „Blacharstwo Samocho-

dowe” to I tom cyklu o technologiach na-

prawczych. Kolejne tomy będą wydawane 

sukcesywnie według wstępnego planu 

wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewi-

duje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem 

a Lakiernictwem” będzie wydany pod ko-

niec przyszłego roku, ale realizacja planów 

uzależniona jest między innymi od niestety 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
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Axalta publikuje kalendarz ścienny 
na rok 2021 

Axalta oraz jej marki renowacyjne Cromax, Spies Hecker i Standox 

mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem w kategorii sportów 

motorowych. Axalta jest oficjalnym dostawcą siedmiokrotnego 

zwycięzcy tytułu mistrza świata Formuły 1 w klasyfikacji kon-

struktorów - stajni Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, 

oraz strategicznym partnerem zespołów TOYOTA GAZOO Racing 

Europe, Monster Energy Yamaha w MotoGP i Hendrick Motor-

sports w NASCAR. Firma wspiera też rywalizację studentów w 

Europie w ramach programu Bright Futures, który promuje 

przedmioty STEM. 

 

Każdy z 12 miesięcy kalendarza Brilliantly Fast zdobi wspaniałe 

zdjęcie, idealnie prezentujące lakier, właściwości aerodynamiczne 

i moc każdego pojazdu. W kwietniu możemy podziwiać bolid Blu-

ePoint belgijskiego zespołu Agoria Solar Team z Uniwersytetu w 

Lowanium, który zwyciężył w 2019 roku w wyścigu Bridgestone 

World Solar Challenge przez bezdroża Australii. Nie zabrakło też 

zdjęcia bolidu Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance na torze z 

zachodem slońca w tle – zobaczymy go we wrześniu.

Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na region EMEA: 

„Sport wymaga pracy całego zespołu. Dotyczy to zwłaszcza 

Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, prezentuje kalendarz ścienny na rok 
2021, zatytułowany Brilliantly Fast. Zdjęcia w kalendarzu prezentują studenckie i zawodowe zespoły wyścigo-
we, które w 2020 roku odnosiły wspaniałe sukcesy. 
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sportów motorowych, ponieważ sukces kierowcy zależy w dużej 

mierze od rozwiązań technicznych inżynierów. Jesteśmy dumni, 

że dzięki technologii naszej firmy pomagamy zawodowym i stu-

denckim zespołom osiągać znakomite wyniki i liczne sukcesy. Z 

przyjemnością celebrujemy je poprzez publikację przepięknego 

kalendarza”. Kalendarz Brilliantly Fast oraz wszystkie zdjęcia są 

dostępne bezpłatnie online i do pobrania na stronie axalta.eu/

calendar2021.  





Axalta gratuluje zespołowi Mercedes-AMG Petronas Formula 
One Team i Lewisowi Hamiltonowi historycznego wyczynu

Siódmy z rzędu podwójny tytuł mistrza świata w znakomitym stylu

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

i proszkowych, gratuluje zespołowi Mercedes-AMG Petronas For-

mula One Team zdobycia tytułu Mistrza Świata Konstruktorów F1 

FIA*, który zespół zapewnił sobie 1 listopada 2020 r. podczas Grand 

Prix Emilia Romagna na torze Imola we Włoszech. To już siódmy z 

rzędu i rekordowy w historii tego sportu tytuł w klasyfikacji kon-

struktorów dla Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Co więcej, 15 listopada 2020 r. podczas Grand Prix Turcji Lewis Ha-

milton przypieczętował swój siódmy tytuł Mistrza Świata Formuły 

1 w klasyfikacji kierowców*. To oznacza, że Brytyjczyk jest drugim 

kierowcą w historii – obok legendarnego Michaela Schumachera 

– z siedmioma tytułami na koncie. Dzięki temu zespół Mercedes-

AMG Petronas Formula One Team jako pierwszy w historii zdobył 

oba tytuły mistrzowskie siedem razy z rzędu. 

Yves Kerstens, President Axalta na Europę, Bliski Wschód i Afrykę: 

„Jesteśmy oficjalnym dostawcą zespołu od ponad siedmiu lat, 

dlatego też czujemy ogromną dumę z tego historycznego osią-

gnięcia. Mistrzostwa Świata F1 wyraźnie pokazują, jak znakomita 
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praca zespołu połączona z zaangażowaniem w rozwój technologii 

i innowacyjnych rozwiązań pozwala osiągać niesamowite sukcesy. 

Na tych samych wartościach skupiamy się w naszej firmie, dzięki 

czemu sami osiągamy tak wiele sukcesów w różnych branżach. 

Chciałbym w imieniu całej firmy Axalta serdecznie pogratulować 

zespołowi Mercedes-AMG Petronas Formula One Team i Lewisowi 

Hamiltonowi ich historycznych zwycięstw”.

Od ponad siedmiu lat produkty Spies Hecker, globalnej marki 

renowacyjnej premium Axalta, służą zespołowi Srebrnych Strzał 

do lakierowania bolidów, w tym tegorocznego Mercedes-AMG F1 

W11 EQ Performance, który w sezonie 2020 był pokryty w całości 

czarnym lakierem.

Więcej informacji na temat firmy Axalta oraz linki do stron z in-

formacjami dotyczącymi sportów motorowych można znaleźć na 

stronie www.axaltaracing.com. 

Nowy lakier bezbarwny CC6750 Ultra Performance Energy 
System Clear od marki Cromax 

Nowy lakier bezbarwny CC6750 Ultra Performance Energy System Clear to najnowszy z innowacyjnych 
produktów Cromax®, które pozwalają na jeszcze wydajniejszą pracę warsztatów. Do produkcji stosowana 
jest technologia żywiczna opatentowana przez firmę Axalta, wiodącego globalnego dostawcę lakierów 
ciekłych i proszkowych. Produkt stanowi najnowszy dodatek do rewolucyjnej linii Ultra Performance Energy 
System marki Cromax, która pozwala lakiernikom szybciej pracować i obniżać zużycie energii. System jest 
idealnym wyborem dla warsztatów dążących do zrównoważenia szybkości pracy i zużycia energii przy 
zachowaniu znakomitego efektu końcowego.

Olaf Adamek, Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę: 

„Stworzyliśmy lakier bezbarwny CC6750 Ultra Performance Energy 

System Clear specjalnie z myślą o szybszej pracy warsztatów wy-

magających wysokiej wydajności i skrócenia czasu naprawy”.

To produkt najnowszej generacji, 

bazujący na udoskonalonej techno-

logii żywicznej. Jest łatwy w użyciu 

i może być aplikowany w 1,5 lub 2 

warstwach, aby dopasować efekt 

do oryginalnego lakieru. Dodatkowo 

wyróżnia się znakomitą stabilnością 

pionową i właściwościami wypełnia-

jącymi. Jedną z korzyści stosowania 

go w ramach całego systemu Ultra 

Performance Energy System jest 

to, że lakiernicy nie muszą aktywo-

wać lakieru bazowego Cromax Pro 

Basecoat, co znacznie upraszcza 

pracę.

Lakier można także barwić dodat-

kami Cromax Tinted Clearcoat, aby 

dopasować go do koloru producenta. CC6750 Ultra Performance 

Energy System Clear powstał z myślą o szybkim schnięciu w niskiej 

temperaturze, choć można go także suszyć w 60°C. „Szczególnie 

cieszy nas fakt, że oferujemy warsztatom krótszy czas suszenia. 

Przy 20°C wynosi on 30–55 minut, a przy 40–45°C – zaledwie 

10–15 minut. To zmniejsza obłożenie kabiny lakierniczej i koszty 

energii. Jednocześnie nowy lakier zapewnia znakomity efekt końco-

wy. Dzięki temu warsztaty mogą łatwo zacząć zarabiać na drobnych 

naprawach” – wyjaśnia Olaf Adamek. 

Ultra Performance Energy System to: ściereczki PS1800 Metal 

Pretreatment Wipes, podkłady Ultra Performance Energy Surfacer 

PS1081, PS1084 i PS1087, nie wymagające szlifowania podkła-

dy Ultra Performance Non-Sanding Surfacer NS2081, NS2084 

i NS2087, lakier bazowy Cromax Pro Basecoat oraz nowy lakier 

bezbarwny CC6750 Ultra Performance Energy System Clear.

„Ultra Performance Energy System jest nieporównywalny do do-

tychczasowych produktów, z jakich korzystali nasi lakiernicy. Po-

zwala skrócić czas naprawy o 50%” – mówi Olaf Adamek.

Więcej informacji o nowym lakierze bezbarwnym CC6750 Ultra 

Performance Energy System Clear oraz linii Ultra Performance 

Energy System można znaleźć na stronie www.cromax.pl/cc6750.
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Na jakie pułapki możemy natrafić w trakcie napraw 
pojazdów elektrycznych?

W roku 1997 został wprowadzony na rynek pierwszy produkowany 

seryjnie samochód hybrydowy. Od tego czasu powstaje coraz wię-

cej konstrukcji tego typu. Dodatkowo coraz więcej producentów 

konstruuje pojazdy elektryczne. Trend wydaje się nieunikniony i 

związany jest zarówno z ekologią jak i koniecznością poszukiwania 

alternatywnych źródeł napędu pojazdów. Serwisowanie pojazdów 

hybrydowych i elektrycznych to osobna dziedzina. Dla warsztatu 

blacharsko-lakierniczego, w pewnych aspektach to również jest wy-

zwanie, któremu trzeba sprostać. W praktyce warsztatowej można 

spotkać pojazdy z napięciem od ponad 50 V do nawet 1000 V. Doty-

czy to zarówno baterii ogniw, jak i urządzeń elektrycznych będących 

elementem układu zasilania, czy też systemu odzyskiwania energii.

Rys. AVL Ditest

ZAGROŻENIA
Pojazd elektryczny może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla 

zdrowia i życia pracowników serwisu. Przekonał się o tym boleśnie 

jeden z mechaników zespołu F1, który uległ porażeniu prądem z 

systemu KERS. Nie tylko człowiek jest narażony na niebezpieczne 

oddziaływanie wysokich napięć. Zagrożeń jest znacznie więcej:

 śmierć,

 niebezpieczeństwo poparzenia skóry, kończyn,

 ryzyko uszkodzenia komponentów elektrycznych i mechanicz-

nych pojazdu,

 ryzyko zatrucia chemicznego i skażenia środowiska,

 pożar pojazdu lub warsztatu.

Napięcia większe niż 60 V dla prądu zmiennego (AC) oraz 25 V dla 
prądu stałego (DC) traktowane są jako „wysokie” i oznaczane mię-
dzynarodowym terminem HIGHT VOLTAGE (HV).

W zależności od konstrukcji napędu powstają różne zagrożenia. W 

niektórych przypadkach niebezpieczeństwo jest znikome. Najwię-

cej zagrożeń jest w przypadku obsługi samochodów elektrycznych i 

tzw. pełnej hybrydzie oraz średniej hybrydzie. Rys. Werther Polska

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
Jakiekolwiek czynności z uszkodzonym pojazdem muszą być 

poprzedzone zabezpieczeniem przed porażeniem prądem, spię-

ciami w instalacji oraz przypadkowymi zwarciami. Mechanik musi 

zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym uruchomieniem. Karta 

uruchamiania (klucz) powinna być zabezpieczona i umieszczona w 

odpowiedniej odległości od pojazdu.

Przed naprawą pojazd i stanowisko naprawy powinny być oznaczone, 
a współpracownicy poinformowani o trwających pracach. Kolejna 
czynność to odłączenie wysokiego napięcia i zapłonu. Przed przystą-
pieniem do demontażu elementów oraz innych czynności związanych 
z naprawą konieczna jest kontrola potencjału zerowego instalacji HV 
czyli tzw. przebicia.

Taka kontrola może być przeprowadzona wyłącznie przez osoby 

przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Po-

miary wykonywane są przy pomocy przyrządów dopuszczonych 

do użytkowania przez autoryzowany urząd. Nie wolno stosować 

zwykłych multimetrów, a jedynie specjalizowane przyrządy. Wła-

ściwe funkcje muszą być sprawdzone przed kontrolą potencjału 

zerowego. Potencjał zerowy musi być udokumentowany dla 

wszystkich części przewodzących, które mogą być pod napięciem. 

System uznawany jest za pod napięciem dopóki kontrola potencja-

łu zerowego nie zostanie wykonana.

Należy zapobiegać koincydencji niebezpieczeństw w czasie i przestrze-
ni przy użyciu odpowiednich środków.

Fot. AVL Ditest

BHP PRZY PRACY PRZY ZAGROŻENIU HV
Jednym z większych niebezpieczeństw podczas pracy z pojazdami 

zawierającymi instalacje i komponenty HV jest słaba znajomość 

tej problematyki wśród pracowników warsztatów. Jest to temat 
Rys. Werther Polska
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stosunkowo nowy i jak na razie jedynie w miarę dobrze poradziły 

sobie z nim większe serwisy, a w szczególności tzw. autoryzowane 

przez producentów pojazdów. Jak zwykle najwięcej problemów 

mają małe warsztaty oraz osoby chcące samodzielnie dokonać 

jakichkolwiek napraw. Ten ostatni przypadek jest absolutnie wyklu-

czony i niedopuszczalny. W przypadku prac z pojazdem HV należy 

koniecznie przestrzegać następujących zasad:

 stosować zawsze odpowiednią odzież ochronną HV,

 odłączyć źródło zasilania HV,

 zabezpieczyć przed przypadkowym przywróceniem zasilania 

HV,

 wykonać zawsze kontrolę wszystkich komponentów HV przy 

pomocy specjalnego przyrządu na podstawie dokumentacji 

pojazdu,

 uziemić instalację, zabezpieczyć przed zwarciami,

 przed ponownym podłączeniem zasilania HV wykonać pomiar 

rezystancji izolacji,

 wykonać pomiar wyrównania potencjałów przewodów HV.

Rys. AVL Ditest

OSTRZEŻENIE:

Instalacja wysokiego napięcia może znajdować się pod napięciem do 
10 minut po wyłączeniu lub unieruchomieniu pojazdu. Aby zapobiec 
możliwości odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń z powo-
du ciężkich poparzeń lub porażenia prądem, nie należy dotykać, ciąć 
ani otwierać żadnych pomarańczowych przewodów wysokiego napię-
cia lub podzespołów będących pod wysokim napięciem.

WYPOSAŻENIE BHP DO PRAC Z HV
- ubranie ochronne takie jak rękawice izolujące (izolacja elektrycz-

na), rękawice gumowe, okulary i buty ochronne, taśma izolacyjna, 

na przykład izolacyjna taśma elektryczna o odpowiednim współ-

czynniku izolacji,

- przed założeniem rękawic izolujących należy się upewnić, że nie 

są pęknięte, naderwane, rozdarte lub w jakikolwiek inny sposób 

uszkodzone. Nie należy zakładać mokrych rękawic izolujących, 

miernik elektryczny dostosowany do pomiaru prądu stałego 750 

V lub większego.

Standardy i przepisy dotyczące systemów wysokiego napięcia wy-

wodzą się z ogólnych uregulowań dotyczących elektryczności (np. 

VDE 0105-100) i powoli są przenoszone na grunt motoryzacji.

OSTRZEŻENIE:

W sektorze motoryzacyjnym są specyficzne wymagania i warunki. Z 
tego powodu używanie nieautoryzowanych przyrządów pomiarowo-
kontrolnych przy pojazdach z instalacjami HV może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji. Zawsze należy zapoznać się z wymaganiami 
i zaleceniami producenta pojazdu.
OSTRZEŻENIE:

Wszystkie informacje zawarte w tym artykule są jedynie zwróceniem 
uwagi na zasady postępowania oraz zagrożenia występujące przy ob-
słudze pojazdów elektrycznych. Nie są one instrukcją postępowania 
dotyczącą konkretnych modeli samochodów. Zawsze należy przestrze-
gać instrukcji serwisowej producenta pojazdu.
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Jakie korzyści możemy osiągnąć 
przystępując do sieci naprawczej?

Organizując sieć naprawczą z prawdziwego zdarzenia, realizującą 

zadania określone przez firmę w sposób zgodny z technologią, 

przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasady minimalizacji 

kosztów, można dokonać znaczącego postępu. Bardzo ważne jest, 

aby przy tej okazji beneficjentami zmian byli wszyscy uczestnicy 

procesu. Począwszy od  ubezpieczyciela, poprzez wykonawcę 

naprawy, po właściciela pojazdu. Nie da się ukryć, że motorem 

większości zmian jest ekonomia. Ważne jest jednak, aby przy obni-

żaniu kosztów nie uderzyć w dochody serwisów, wręcz umożliwić 

warsztatom ich zwiększenie. Sprzeczność? Tylko pozornie są to 

cele wykluczające się.

JAK POGODZIĆ WSZYSTKIE CELE?

Ostatecznym celem wszystkich działań jest doprowadzenie do 

prawidłowo i sprawnie działającej sieci naprawczej, która nie tyl-

ko gwarantuje większe zyski, ale i działa zgodnie z oczekiwaniami 

klienta oraz stosuje najnowsze technologie naprawcze.  Aby to 

osiągnąć wszystkie strony biorące udział w procesie likwidacji 

szkody komunikacyjnej powinny być  zadowolone i przekonane o 

uczciwym i uzasadnionym ekonomicznie działaniu. Jako strony w 

tym procesie uznaje się: firmę, warsztat oraz właściciela  pojazdu. 

W przypadku firmy najważniejszym celem jest usunięcie szkody 

przy jak najniższych kosztach, a celem warsztatu jest maksymali-

zowanie zysków. Jest to konflikt interesów, który jednak okazuje 

się jest jedynie pozorny. Poprawnie zbudowana sieć naprawcza 

związana z firmą powinna zaspokajać obie strony w taki sposób, 

aby warsztatom zależało na uczestnictwie w sieci jak dzieje się 

to w krajach o bardziej uporządkowanym rynku gospodarczym. 

Warsztaty pracujące w sieci to powinna być elita. Zabezpieczenie 

za wszelką cenę interesów tylko jednej ze stron budzi konflikty i 

uniemożliwia poprawną współpracę. Współpraca oparta na wza-

jemnym „naciąganiu” kosztów lub ich nieuzasadnionemu „obcina-

niu” nie buduje dobrej atmosfery... a wydaje się, że efekt finanso-

wy, uśredniając raz pozorną wygraną firmy, raz warsztatu, suma 

byłaby zbliżona w przypadku wzajemnej uczciwości i rzetelności. 

Dodatkowym minusem konfliktu firma-warsztat jest przenoszenie 

niezadowolenia na właściciela pojazdu, który częściowo opłaca 

całe to przedsięwzięcie ze swoich składek. Nie tworzy to dobrej 

atmosfery wobec firmy ubezpieczeniowej.

Funkcjonowanie rynku bez zorganizowanych sieci naprawczych to już przeszłość. Brak takich sieci nie pozwa-
lało na bezproblemowe i skuteczne likwidowanie szkody przy możliwie najniższym koszcie bez niepożądanego 
obniżenia jakości naprawy. Powodem jest rozbieżność interesów Firmy Ubezpieczeniowej oraz warsztatu 
naprawczego wykonującego usługę. Wydawało się, że ten odwieczny konflikt jest na stałe wpisany w proces 
likwidacji szkód, ale stworzenie struktur współdziałających ze sobą podmiotów uczestniczących w procesie 
likwidacji szkód znacząco go zminimalizowało.



JAK OBNIŻYĆ KOSZTY BEZ USZCZERBKU DLA WARSZTATÓW?

Kierunek jest bardzo wyraźnie określony. Jest to ciągłe podnosze-

nie poziomu technicznego serwisów, wiedza na temat nowocze-

snych technologii i utrzymywanie wyposażenia warsztatów na od-

powiednio wysokim poziomie pozwalającym realizowanie napraw 

w sposób efektywny. Efektywność powinna pozwalać na obniżenie 

kosztów naprawy jak i podwyższenie przychodów warsztatu. Wy-

łącznie obopólne zadowolenie może dać właściwe efekty.

Korzyści jakie może osiągnąć Warsztat z uczestnictwa w Sieci powinny po-
wodować, że będzie zależało mu na współpracy i respektowaniu zasad.

JAK KORZYŚCI MOŻNA ZAPROPONOWAĆ WARSZTATOWI?

1. Przystąpienie do Sieci umożliwi kierowanie do Warsztatu klien-

tów bezpośrednio za pośrednictwem call center firmy ubezpie-

czeniowej. Należy  jednak zwrócić tutaj uwagę, że skierowanie 

klienta połączone z cięciem stawek oraz innymi obostrzeniami nie 

przyniesie zamierzonych efektów w dłuższym okresie. Warsztat 

zorientuje się, że więcej traci niż zyskuje i zacznie żądać usunięcia 

obostrzeń związanych z uczestnictwem w sieci i docelowo będzie 

dążył do wystąpienia z niej.

2. Sieć może zapewnić Warsztatowi bezpłatny lub tani rozwój 

technologiczny.

3. Stałość dopływu zleceń oraz bezpieczeństwo ekonomiczne.

ŻEBY DOŁOŻYĆ, TRZEBA ZNALEŹĆ NA TO ŚRODKI...

Nie zawsze w interesie uczestników procesu likwidacji jest wybór 

właściwej technologii naprawy. Tendencja do wymiany elementów, 

które z powodzeniem można by naprawić zgodnie z technologią 

producenta pojazdu jest ogólnie znana. Konflikt interesów pro-

ducentów samochodów, producentów i dystrybutorów części 

zamiennych itp. wpływają na nieracjonalne decyzje podejmowane 

podczas procesu likwidacji szkody. W przypadku wymiany poszycia 

zamiast całych drzwi koszt naprawy można obniżyć nawet o 50%. 

Nie dotyczy to tylko tego przypadku. W przypadku nieuzasadnio-

nej wymiany elementu zamiast jego naprawy zgodnie z technologią 

producenta samochodu doprowadza się do sytuacji, że najbardziej 

„wygraną” stroną jest producent i dostawca części zamiennych, a 

nie firma ubezpieczeniowa i warsztat, które ponoszą największe 

nakłady pracy i odpowiedzialności za prawidłowo przeprowadzony 

proces likwidacji szkody.

Podczas wymiany elementu tworzy się dodatkowe słabe ogniwo, 
które może ułatwiać wprowadzenie do ponownego obiegu części 
z pojazdów, za których zaginięcie lub całkowitą szkodę już firma 
ubezpieczeniowa zapłaciła... Dotyczy to zarówno części pozyskanych 
legalnie jak i nielegalnie.

Bogusław Raatz / Magazyn KAROSERIA
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BRAYT INDUSTRY Gąbka polerska Perfekt finish (biała)
Gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki otwarto komórkowej do 

perfekcyjnych wykończeń polerowanej powierzchni.

Kolor:     biały

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 30 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1200 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktem: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT INDSTRY Gąbka Polerska DIMOND (burgund)
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii otwarto komórkowej 

o średniej sile cięcia. Struktura oraz budowa gąbki pozwala na dobre 

odprowadzenie temperatury przy polerowaniu powierzchni. Gąbka 

przeznaczona do drugiego etapu polerowania (średnia siła cięcia).

Kolor:     burgund

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 25 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1200 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktami: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT pasta polerska I0 High gloss

BRAYT INDUSTRY Gabka polerska DIMOND (zielona) 
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii piany otwarto komór-

kowej, która pozwala na zwiększoną siłę cięcia. Struktura gąbki oraz 

środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre odprowadzenie tem-

peratury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy tym odpo-

wiednią twardość roboczą. Gąbka przeznaczona do pierwszego etapu 

polerowania (mocna siła cięcia).

Kolor:     zielony

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 25 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1300 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktami: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT pasta polerska I1 Strong

BRAYT pasta polerska I11 Industry

Pasta polerska Z-A 
Jest to pasta przeznaczona dla rynku przemysło-

wego. Może być używana w firmach produkują-

cych meble, produkujących zabudowy samocho-

dowe wykonane z kompozytu lub lakierowane 

poliuretanami. Pasta  jest bardzo uniwersalna, może być stosowana 

w automatach polerskich, ale praca z tradycyjną polerką też jest przy-

jemna. Należy zwrócić uwagę na niewielkie zużycie pasty.  Jest ona po 

prostu ekonomiczna. Możemy ją rozcieńczać  terpentyną ewentualnie 

w niedużym stopniu wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrym właści-

wościami polerskimi, szybko usuwając obrabiane defekty. Pracując z 

pastą Z-A trzeba pamiętać, że tylko przy pierwszym użyciu aplikatora 

„impregnujemy” go pastą potem delikatnie ją dokładając.

Więcej informacji na stronie www.troton.pl. oraz u przedstawicieli 

handlowych firmy TROTON. 

BRAYT INDUSTRY 
poszerza portfolio swoich produktów
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Wyposażenie warsztatu blacharskiego 
- urządzenia do cięcia i obróbki

NARZĘDZIA RĘCZNE
Do niektórych prac nadal niezbęd-

ne są narzędzia ręczne, takie jak 

nożyce do blach, przecinaki czy też 

dziurkarki. Często zastępowane są 

podobnymi narzędziami o napędzie 

pneumatycznym lub elektrycznym, 

lecz bywa, że najlepiej spisują się te 

napędzane siłą mięśni. Nieodzow-

nym choć często ciągle niedocenia-

nym narzędziem jest przecinak blacharski. Obecnie stosowanych 

jest kilka podstawowych rodzajów przecinaków i są wręcz nie-

zbędne, choćby podczas rozdzielania blach po usunięciu zgrzein 

lub innych połączeń. Nieoceniony jest tzw. przecinak boczny, który 

w połączeniu z młotkiem o odpowiedniej masie daje bardzo dobre 

efekty podczas rozdzielania blach.

PIŁY I NOŻYCE MECHANICZNE
Pneumatyczne piły do cięcia paneli 

karoserii są obecnie jednym z pod-

stawowych narzędzi w warsztacie 

napraw blacharskich. Zwane są mię-

dzy innymi pod nazwami: piła sza-

blasta czy też lisi ogon. Brzeszczot 

piły podczas pracy wykonuje ruch 

posuwisto-zwrotny z częstotliwo-

ścią dochodzącą nawet do 10 000 

ruchów na min-1. Do cięcia blach karoseryjnych można stosować 

również nożyce napędzane sprężonym powietrzem lub energią 

elektryczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania 

długich cięć i dobrej dostępności.

PRZECINARKI PLAZMOWE
Technologia przecinania plazmo-

wego już na dobre zadomowiła 

się w warsztatach blacharskich. W 

niektórych przypadkach pozwala 

na precyzyjne cięcie elementów 

w trudno dostępnych miejscach. 

Niezwykle ważną cechą cięcia pla-

zmowego jest stosunkowo niski 

koszt eksploatacji. Wymianie pod-

legają wyłącznie elementy odpowiedzialne za formowanie plazmy 

na wyjściu z uchwytu roboczego. Nie ma konieczności wymiany 

tarcz tnących, brzeszczotów tak jak to jest w przypadku przeci-

narek kątowych czy też pił szablastych. Elementy eksploatacyjne 

przy odpowiednich parametrach pracy przecinania plazmowego są 

trwalsze od innych elementów roboczych. Urządzenia plazmowe 

o niskich parametrach od 25 A do 40 A, mogą być stosowane w 

sposób ekonomiczny wyłącznie do cięcia paneli karoseryjnych. W 

przypadku cięcia grubszych elementów takich jak ramy czy cięcia 

całych pojazdów konieczne jest zastosowanie urządzeń o większej 

wydajności. Stosowanie urządzeń o zbyt małych parametrach po-

woduje, że pracują one na maksymalnej mocy i zbyt szybko zuży-

wają się elementy eksploatacyjne jak i samo urządzenie.

SZLIFIERKI KĄTOWE
Urządzenie do szlifowania oraz cięcia 

zwane szlifierką kątową, kątówką, a 

niekiedy „boszem” przeznaczone do 

prac blacharskich, powinno być tak 

dobrane, aby zapewniało efektyw-

ną i ergonomiczną pracę. Jedną z 

ważniejszych cech jest masa urzą-

dzenia. Zbyt ciężka szlifierka będzie 

powodowała szybkie zmęczenie 

ręki, a co za tym idzie mniej precyzyjną i staranną pracę. Kolejna 

cecha to trwałość urządzenia. Warto wyposażyć się w co najmniej 

średniej jakości szlifierkę, ponieważ należy pamiętać, że będzie 

ona stosowana bardzo często do różnych prac warsztatowych. 

Do cięcia stosowane są inne tarcze 

niż do szlifowania. Do szlifowania 

spoin, krawędzi oraz nierówności 

po naprawie panelowej stosuje się 

tzw. tarcze listkowe lub nylonowe. 

Tarcze nylonowe przy odpowiednim 

stosowaniu dają największą szansę 

zachowania jak największej ilości 

fabrycznych powłok ochronnych.

Fot. GYS.pl

SZLIFIERKI TAŚMOWE
Poza szlifierkami kątowymi coraz 

częściej można spotkać w warsz-

tatach szlifierki taśmowe. Są to 

bardzo przydatne urządzenia o 

niewielkich gabarytach, napędzane 

sprężonym powietrzem lub energią 

elektryczną. Działanie polega na 

zastosowaniu zamkniętego paska 

materiału szlifierskiego krążącego 

cyklicznie, podobnie jak gąsienice czołgu. Prędkość obrotowa ta-

śmy szlifierskiej wynosi zwykle od 1400 do 1900 RPM.

Bogusław Raatz / raatz.pl

Cięcie blachy to jedna z podstawowych czynności towarzyszących pracom blacharskim. Można ciąć różnymi 
metodami w zależności od grubości i rodzaju materiału albo dostępu w miejscu cięcia, ale zawsze tą czynność 
trzeba wykonać. Kolejną operacją nieodłącznie związaną z blacharstwem samochodowym jest obróbka 
blach poprzez szlifowanie. Aby praca była efektywna i bezpieczna należy stosować odpowiednio dobrane 
technologie i narzędzia. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najbardziej popularnych technologii.

Fot. EZ Dent

Fot. EZ Dent

Fot. GYS.pl

Fot. BR

Fot. GYS.pl



SPAWANIE MAG

Fot. Telwin

Nazwa MAG jest skrótem od wyrażenia: Metal Active Gas, co ozna-

cza spawanie w osłonie gazów chemicznie aktywnych. Gazy osło-

nowe to zwykle mieszanka dwutlenku węgla (CO2), argonu (Ar) 

oraz tlenu (O). Jedną z metod ochrony spoiny przed utlenianiem 

jest stosowanie drutu z rdzeniem proszkowym zamiast zewnętrz-

nego gazu osłonowego. Elektrodą wytwarzającą łuk elektryczny 

jest drut wysuwany automatycznie z uchwytu spawalniczego. Peł-

ni on jednocześnie rolę spoiwa. W wyniku działania łuku elektrycz-

nego powstaje tzw. jeziorko, a drut wysuwany z dyszy uchwytu 

ulega stopieniu wypełniając spoinę. Metoda MAG stosowana jest 

do spawania stali.

SPAWANIE MIG
Nazwa MIG jest skrótem od wyrażenia: Metal Inert Gas, co oznacza 

spawanie w osłonie gazów chemicznie obojętnych. Jako gaz osło-

nowy stosowany jest zwykle argon (Ar), chociaż można spotkać 

również inne takie np. jak hel (He). Podobnie jak w przypadku me-

tody MAG, elektrodą wytwarzającą łuk elektryczny jest drut wysu-

wany automatycznie z uchwytu spawalniczego. Pełni on jednocze-

śnie rolę spoiwa. W wyniku działania łuku elektrycznego powstaje 

tzw. jeziorko, a drut wysuwany z dyszy uchwytu ulega stopieniu 

wypełniając spoinę. Spawanie MIG wykorzystuje się głównie do 

spawania stali wysokostopowych i metali nieżelaznych, takich jak 

stopy aluminium oraz miedzi. Metoda MIG wykorzystywana jest 

strefa blacharza

str. 58   www.lakiernik.com.pl

Jakie są metody spawania?

Podstawowy podział metod spawania wynika z różnicy w sposobie rozgrzewania spawanego materiału i spoiwa. 
W wyniku wyodrębnienia tych różnic spawanie można podzielić na: elektryczne, gazowe. Spawanie, gdzie źródłem 
ciepła do procesu spajania jest łuk elektryczny nazywa się spawaniem łukowym. Spawanie to dzieli się na kolejne 
metody np. ze względu na stosowany gaz ochronny lub rodzaj elektrody. W spawaniu gazowym źródłem ciepła 
jest płomień powstający w wyniku gwałtownego, kontrolowanego strumienia mieszanki gazów spawalniczych. 
Obecnie w naprawach karoserii samochodowych stosuje się w zasadzie wyłącznie spawanie łukowe.

Fot. Shutterstock



Kolejne pozycje z cyklu 
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII 

SAMOCHODOWEJ”

Jak wspomniano „Blacharstwo Samocho-

dowe” to I tom cyklu o technologiach na-

prawczych. Kolejne tomy będą wydawane 

sukcesywnie według wstępnego planu 

wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewi-

duje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem 

a Lakiernictwem” będzie wydany pod ko-

niec przyszłego roku, ale realizacja planów 

uzależniona jest między innymi od niestety 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
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również do lutowania twardego stopami miedzi. W tym przypadku 

materiał rodzimy nie jest przetapiany, a spoina nakładana jest na 

powierzchni łączonych elementów.

Fot. Gys.pl

SPAWANIE TIG
Nazwa TIG jest skrótem od wyrażenia: Tungsten Inert Gas, co ozna-

cza spawanie z wykorzystaniem nietopliwej elektrody z wolframu 

(tungstenu). Jako gaz osłonowy stosowane są gazy obojętne, a 

najczęściej argon (Ar). Elektrodą wytwarzającą łuk elektryczny 

jest elektroda nietopliwa zamocowana w uchwycie spawalniczym. 

Spoiwo dodawane jest z zewnątrz i dozowane jest w zależności 

od potrzeb. W wyniku działania łuku elektrycznego powstaje tzw. 

jeziorko, a podawane spoiwo ulega stopieniu wypełniając spoinę.

Spawanie TIG może być również wykonywane bez dodawania spo-

iwa. W metodzie TIG stosuje się prąd stały (DC) jak i zmienny (AC). 

Prądem stałym można spawać w zasadzie wszystkie stopy stalowe 

i stopy metali nieżelaznych. Najlepsze efekty jednak można uzy-

skać spawając z zastosowaniem prądu przemiennego.

SPAWANIE MMA
Nazwa MMA jest skrótem od wyrażenia: Manual Metal Arc We-

lding, co oznacza spawanie z wykorzystaniem topliwej elektrody 

otulonej. Gaz osłonowy wytwarza się w wyniku rozgrzania otuliny 

znajdującej się na zewnątrz rdzenia elektrody. Łuk elektryczny po-

wstaje pomiędzy rdzeniem elektrody, a materiałem rodzimym. W 

wyniku działania łuku elektrycznego stopieniu ulegają krawędzie 

spawanego materiału, a topiąca się elektroda stanowi dodatko-

we spoiwo. Poza tym, że skład otuliny pozwala na wytwarzanie 

chmury gazu osłonowego, to dodatkowo ułatwia zajarzenie łuku 

elektrycznego oraz stabilizuje jego jarzenie podczas spawania.

Fot. Gys.pl

SPAWANIE LASEROWE
W procesie tym spajanie materiału odbywa się poprzez topienie 

obszaru styku materiałów rodzimych wiązką laserową. Spawanie 

laserowe odbywa się w osłonie gazów obojętnych. Zaletą są wy-

sokie parametry wytrzymałościowe spoin wykonanych tą metodą. 

Metoda ta często jest stosowana między innymi podczas produk-

cji karoserii samochodowych. Zapewnia dużą wytrzymałość spoin. 

Powodem, dla którego dobrze sprawdza się w budowie karoserii 

jest zminimalizowane ryzyko przegrzania sąsiednich stref w pobli-

żu miejsca spawania.

Spawanie tą metodą zapewnia niskie oddziaływanie na własności 

materiałów oraz całą konstrukcję. Metodą spawania laserowego 

można wykonać bardzo wąskie spoiny, rzędu kilku dziesiątych 

milimetra, ale i o szerokości kilkunastu milimetrów. Spawanie 

laserowe zwykle ma zastosowanie do łączenia stopów stalowych 

o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, węglowych 

oraz stopów aluminium.

SPAWANIE ACETYLENOWO-TLENOWE (GAZOWE)
Metoda ta polega na łączeniu elementów poprzez stapianie krawę-

dzi materiału rodzimego i ewentualne dodawanie spoiwa z zewnątrz 

w zależności od potrzeb. Rozgrzewanie materiału do temperatury 

topnienia następuje w wyniku działania skoncentrowanego płomie-

nia powstałego w wyniku spalania gazów. Spalanym gazem jest ace-

tylen, który poddawany jest temu procesowi w atmosferze tlenu. 

Dlatego ten proces nazywa się spawaniem acetylenowo-tlenowym. 

Rzadko, ale stosuje się również do spalania wodór.  

Bogusław Raatz / raatz.pl
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HERKULES Partner - wsparcie dla warsztatu
Nie od dzisiaj wiadomo, że „Polak potrafi”. Wiele można zrobić 

przy pomocy indywidualnego talentu, zacięcia oraz sprytu, ale 

nie zawsze to wystarcza aby praca była efektywna czyli opłacalna. 

Szczególnie w przypadku nowych konstrukcji karoserii, potrzebna 

jest jeszcze wiedza i technologia. Przez technologię można ro-

zumieć urządzenia oraz systemy naprawcze, które odpowiednio 

dopasowane i wdrożone pozwalają na osiągnięcie właściwego 

poziomu pracy. Nie chodzi tutaj wyłącznie o spełnienie zachcianek, 

czy to właścicielka serwisu, czy też klientów, co do pochwalenia 

się sprzętem. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, 

konieczności stosowania odpowiednich technologii wymaganych 

przez producentów pojazdów. Profesjonalne podejście do napraw 

oznacza zarówno naprawę skuteczną, ale i zgodną z opracowaną 

technologią. Problem stosowania technologii producenta pojazdu 

powraca jak bumerang przy różnego rodzaju okazjach, ale to nie-

stety podstawa pracy dla profesjonalisty.

WSPARCIE SYSTEMOWE DLA SERWISÓW
W lakiernictwie samochodowym funkcjonują sieci lojalnościowe 

dla serwisów będące pod opieką producentów, lub dystrybutorów 

materiałów lakierniczych. Dostawca materiałów dba o właściwe 

wdrożenie produktów i utrzymanie odpowiedniego poziomu tech-

nicznego podczas ich stosowania. W większości przypadków opieka 

obejmuje również dostęp do szkoleń, które odbywają się zarówno 

w warsztacie klienta jak i w centrach szkoleniowych dystrybutora. 

W przypadku dostawców technologii blacharskich nie jest już tak 

dobrze. Przede wszystkim, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych 

stanowi tutaj niewielki ułamek całej wartości obrotów i prawdo-

podobnie dlatego firmy będące dostawcami technologii napraw-

czych, jakby nie do końca doceniają tego rodzaju opiekę.

Likwidacja szkód komunikacyjnych oraz inne naprawy karoserii wymagają bardzo szerokiej wiedzy, jak 
i wdrożenia odpowiednich technologii. Dotyczy to zarówno prac blacharskich oraz lakierniczych. W przypadku 
czynności typowo blacharskich wymagania rosną w bardzo dużym tempie i to, co do niedawna wydawało się 
odległą przyszłością lub nawet utopią, staje się rzeczywistością w warsztacie.
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PROGRAM PARTNERSKI DLA SERWISÓW BLACHARSKICH
Pierwszym programem kompleksowego i systemowego wsparcia 

dla serwisów zajmujących się naprawami karoserii jest HERKULES 

PARTNER prowadzona przez HERKULES AUTO-TECHNIKA. Na 

samym początku warto dodać, że HERKULES od bardzo wielu lat 

propaguje szkolenia technologiczne i wyróżnia się na tle innych 

dostawców technologii oraz urządzeń dla blacharstwa. Program 

partnerski, co prawda powstał kilka lat temu, ale teraz przygoto-

wano jego nową odsłonę. Jedną z ważniejszych cech programu, 

jest jego nieodpłatność. Serwisy deklarując chęć przystąpienia do 

sieci partnerskiej, uzyskują w zasadzie wyłącznie korzyści. Jaki 

jest zatem powód prowadzenia takiego programu przez dostaw-

cę technologii? Prosty. Zacieśnienie kontaktów z klientami oraz 

lepszy dostęp do wiedzy co przynosi obopólne korzyści, zarówno 

warsztatom jak i dostawcy. Niestety nie wszyscy mogą przystąpić 

do programu partnerskiego, ale warto spróbować i przesłać zgło-

szenie do weryfikacji. Weryfikacja jest poufna i jej wynik będzie 

przekazany wyłącznie zainteresowanym stronom. Zwykle jest 

tak, że organizator wskazuje na pewne czynniki, które po skory-

gowaniu przestaną być barierą uniemożliwiającą uczestnictwo w 

HERKULES PARTNER.

KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie partnerskim, to w 

tym przypadku tak naprawdę gotowość do lojalnej współpracy 

na linii dostawca-serwis, ale są i inne korzyści. Organizator ofe-

ruje programy rabatowe na zakup technologii oraz materiałów 

eksploatacyjnych. Jest to podstawowa zaleta dla wszystkich, 

którzy zamierzają rozwijać się i inwestować w narzędzia.  Do-

datkowo program oferuje swoim uczestnikom możliwość wy-

korzystywania wspólnego oznakowania warsztatów, chociaż nie 

jest to obowiązkowe. Warto jednak wyróżnić swój serwis na tle 

konkurencji, co może również pomóc w zdobyciu nowych klien-

tów. Wdrożenie technologii, to nie tylko zakup urządzeń. W celu 

skutecznego ich wdrożenia, konieczne jest wsparcie w postaci 

szkoleń technicznych zawierających zarówno umiejętności z 

pełnego wykorzystania zakupionych urządzeń, jak i poszerzenie 

wiedzy technologicznej.

ZDOBYWANIE KLIENTÓW STRATEGICZNYCH
HERKULES PARTNETR ma jeszcze jedna ważna zaletę. Organiza-

tor zadbał, aby nawiązać kontakty z innymi sieciami naprawczymi 

oraz klientami strategicznymi jakimi są na przykład tzw. floty po-

jazdów, czy też firmy leasingowe. Najlepsze serwisy partnerskie 

będą rekomendowane do współpracy z takimi właśnie klientami, 

którzy często poszukują sprawdzonych wykonawców usług bla-

charsko-lakierniczych w danym rejonie Polski.

Redakcja



Gitara Ibanez - lizak

Otrzymałem bardzo ciekawe zlecenie. Właściciel modyfikowanej 

na zamówienie gitary elektrycznej Ibanez, zwrócił się o nadanie 

jej oryginalnego wyglądu. Zasugerował, że tematem może być 

coś spożywczego i słodkiego. Wspólnie z klientem doszliśmy do 

wniosku, że najlepszy będzie skręcony, kolorowy lizak-twist. Gitarę 

rozmontowała specjalistyczna firma i do pracowni dostarczono 

sam drewniany korpus.

Zależało mi na takim rozmieszczeniu kolorowych elementów na gi-

tarze, aby po jej okręceniu podczas występu, powstał realistyczny 

efekt wielkiego lizaka. Praca dotyczyła powierzchni płyty gitarowej, 

bez gryfu i główki. Pierwszym krokiem było zagruntowanie białym 

lakierem bazowym dwóch stron i boków gitary. Poniższe zdjęcia 

przedstawiają proces maskowania i malowania grafiki. fot. 01. 

Najpierw, według wcześniej przygotowanego projektu, chciałem 

grafikę podzieliś na sekcje kolorystyczne. W tym celu precyzyjnie 

okleiłem granice kolorów elastyczną taśmą krawędziową. Taśma 

tego typu świetnie układa się na owalnych powierzchniach, a jej 

krawędzie doskonale przylegają do podłoża. Materiał ten nie lubi 

jednak przesadnego naprężenia i zmuszania do nadmiernych krzy-

wizn. Dlatego podczas maskowania nie używamy siły. fot. 02. 

Rozpocząłem od pomalowania dwóch, najmniejszych obszarów 

żółtym lakierem bazowym oraz malutkiego obszaru na przeciw-

ległym końcu kolorem turkusowym. Aby nie zamalować sąsia-

dujących elementów, pozostałą powierzchnię, na środku gitary, 

musiałem zasłonić szarym papierem maskującym. fot. 03. 
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Wszystkie taśmy maskujące, zarówno szerokie, jak i wąskie nie 

zostały odklejone. Białe pola, które zabezpieczają, będą potrzeb-

ne do końcowego efektu lizaka. Dlatego do pomalowania koloru 

pomarańczowego wystarczyło zabezpieczać szarym papierem 

kolejno sąsiadujące obszary, bez demontażu taśmy krawędzio-

wej. fot. 04. 

Podobnym sposobem został polakierowany obszar błękitu i czę-

ściowo czerwieni. Dlatego częściowo, gdyż właśnie na kolorze 

czerwonym postanowiłem celowo pozostawić miejsca niedoma-

lowane, aby już na tym etapie rozpocząć uzyskiwanie przestrzen-

nego efektu lizaka. fot. 05.

Gdy obszar całej gitary został już pomalowany, rozpocząłem de-

likatne cieniowania pasami wzdłuż taśmy maskującej. Efekt ten 

pogłębiłem szczególnie na dwóch rodzajach czerwieni. Za pomo-

cą aerografu, delikatnym pyłkiem, wchodziłem także czerwienią 

i karminem na sasiadujące obszary pomarańczowy i niebieski. 

Natomiast kolorem niebieskim delikatnie zaprószyłem obszar 

czerwieni. fot. 06. 

Po wyschnięciu wszystkich, nałożonych kolorów rozpocząłem 

demontaż taśm maskujących. Mimo ostrożności w nakładaniu 

kolorów, czasami przesadzamy z grubością lakieru przy taśmie. 

Wtedy, podczas demontażu taśmy, może się zdarzyć uszkodzenie 

krawędzi polakierowanej. Dlatego taśmę odklejamy ostrożnie, naj-

lepiej w odwrotnej kolejności, niż została nakładana. Wtedy mamy 

pewność, że nie odkleimy jednocześnie dwóch warstw taśmy i 

krawędzie lakieru nie będą poszarpane. Najlepiej na tym etapie 

nałożyć cienką warstwę lakieru bezbarwnego i całość delikatnie 

przeszlifować, aż do ponownego uzysania matu. fot. 07.

Dopiero teraz nastąpiło malowanie aerografem z wolnej ręki. Sta-

ramy się połączyć wielokolorowy obiekt w jedną calość. Podczas 

cieniowania wykorzystujemy naturalny kształt gitary. Wprowadza-

my cień w jej naturalnych zagłębieniach, a światlo w jej naturalnych 

wypukłościach. W żadnym wypadku do cieniowania nie stosujemy 

czerni, lecz do każdego koloru mieszamy adekwatnie ciemniejszą 

barwę. W ten sposób cukierek-lizak nasyci się głębią koloru. Czerń 

natomiast wprowadziłaby brud kolorystyczny! Białe pasy po ta-

śmach również delikatnie docieniowujemy odpowiednią barwą. W 

ten sposób powstanie realistyczny efekt i zgubimy ślady taśmy po 

maskowaniu. fot. 08, fot. 9.

Po ukończeniu pracy graficznej gitara została pokryta dwiema 

warstwami lakieru bezbarwnego i spolerowana. Po zmontowaniu 

i uzbrojeniu instrumentu w specjalistycznej firmie, gitara prezen-

towała się znakomicie. Powstał rzeczywisty efekt wielkiego lizaka. 

Właściciel, podczas koncertów, wzbogacał od teraz gitarą swoją 

choreografię estradową. fot. 10.

Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl
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Sposób na kulę - technika airbrush
Dzisiaj proponuję ćwiczenie malowania kuli. Kula jest uniwersalnym 

obiektem, który umożliwia realizację bardziej złożonych projektów. 

Jest geometrycznie wpisana np. w anatomię człowieka. Opanowa-

nie miękkiego i płynnego cieniowania kuli ułatwi malowanie wszel-

kich wypukłości i wklęsłości występujących w otoczeniu. fot. 01.

Pracę rozpoczynamy od obserwacji natury. Na zdjęciu, na przykła-

dzie chromowanej nabierki do zupy,  widać jak rozkłada się zakrzy-

wienie otoczenia w odbiciu. Chrom, jak lustro, ułatwia dostrzeże-

nie tej geometrii. Jednak, gdy będziemy malować zaawansowaną 

formę kuli np. kamiennej lub drewnianej, to te odbicia również 

tam będą, lecz mniej widoczne. fot. 02.

Kolejne zdjęcie przedstawia jak nie powinna wyglądać kula oraz jak 

powinna. Widać, że bez opanowania miękkiego cieniowania, nie da 

się dobrze namalować kuli. Zarówno jej powierzchnia, jak i jej cień, 

muszą być zrealizowane zgodnie z światłocieniem występującym 

w naturze. fot. 03.

Od czego rozpocząć ćwiczenie? Od przygotowania szablonu. 

Za pomocą cyrkla lub okrągłego przedmiotu o równych krawę-

dziach, na kartonie rysujemy okrąg. Następnie, ostrym nożykiem, 

na podkładce do cięcia,  wycinamy jednym ruchem, bez przery-
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wania okręg. Cięcie to powinno być wykonane bez skazy, gdyż 

najmniejsza nierówność będzie widoczna na malowanej kuli. Dla 

ukrycia ewentualnych nierówności, po wycięciu rysujemy ołów-

kiem znacznik na dwóch szablonach jednocześnie. Podczas pracy 

szablony zawsze przykładamy zgodnie z tym znacznikiem. Zacho-

wujemy obydwa szablony, zewnętrzny i wewnętrzny. fot. 04.

Zanim kuli nadamy formę zaawansowaną w postaci struktury 

kamienia, metalu lub drewna, wykonujemy mnóstwo ćwiczeń. 

Początkowo kule będą wyglądać jak ziemniaki lub nierówne ka-

mienie. Cień będzie wyglądał jak zwykła plama farby. Powstaną 

też kleksy i początkowo wszystko będzie przyciemnione. Nie zra-

żajmy się tym i ćwiczmy aż do skutku. Ćwiczmy osobno malowa-

nie formy kulistej i osobno cienia. Cień może przebiegać pod kulą 

w różnych kierunkach. Ważne, aby odbijał się w kuli. Wypracujmy 

sobie własną i najwygodniejszą metodę malowania. fot. 05.

Na kolejnym zdjęciu widać jak powinno prowadzić się strumień far-

by. Wykonujemy ruch podobny do uśmiechu.  Ale ten „uśmiech” 

nie może mieć „kącików ust”. Cieniowanie w żadnym wypadku nie 

może mieć ani początku, ani końca. Tu należy bardzo delikatnie 

cofać igłę i ostrożnie posługiwać się spustem aerografu. Farbę 

nakładamy wielokrotnie, lecz dosłownie pyłkiem. Jej największe 

zagęszczenie powinno być na godz. 16:00. Następnie nakładamy 

dwa, wąskie, krawędziowe odbicia cienia. Nie malujemy tego ele-

mentu tuż przy krawędzi, lecz w niewielkiej odległości od brzegu 

szablonu. fot. 06.

Następnie przykładamy szablon wewnętrzny i delikatnie maluje-

my tło za górną krawędzią kuli. Natomiast pod dolną krawędzią, 

malujemy cień w postaci cieniowanej linii bez początku i bez koń-

ca. To bardzo ważne, aby cień wygasał płynnie po obu stronach 

kuli. fot. 07.

Jeśli kula będzie sprawiała wrażenie, że jest bielsza od kartki i że z 

niej „wychodzi”, to oznacza, że ćwiczenie jest wykonane popraw-

nie. Za pomocą czarnej ramki kadrującej, możemy wybrać najcie-

kawszy fragment kuli z cieniem. Dodatkową atrakcją może być 

wzbogacenie tła za kulą, np. poprzez natryskiwanie farby przez 

firankę lub inną perforowaną materię. W tym celu należy koniecz-

nie zamaskować szablonem wewnętrznym kulę. fot. 08.

Wzbogacenie tła spowoduje, że ze zwykłego ćwiczenia powstanie 

nam pełnowartościowy motyw. Po jego odpowiednim skadrowa-

niu pracę można nawet oprawić. Dopiero po opanowaniu malo-

wania gładkiej kuli, można nadawać jej różne faktury, jak kamień, 

chrom, drewno. Omawiałem proces ich malowania w poprzednich 

odcinkach. Życzę cierpliwości i udanych ćwiczeń lub zapraszam na 

szkolenia airbrush! fot. 09.

Andrzej Karpiński 
www.airbrush.com.pl
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Drugie życie Eleganta

Niedługo będzie klasyfikowany jako pełnoprawny pojazd zabytkowy, jest praktycznie w całości oryginalny, 
wygląda jakby przed chwilą opuścił salon a na prostej potrafi rozpędzić się do ponad 100 km/h. Choć Fiat 
126p nie należy do najbardziej udanych konstrukcji w historii motoryzacji, zawsze wzbudza pozytywne 
emocje. Mój egzemplarz, pieszczotliwie zwany „Dynią” właśnie przeżywa drugą młodość.

Z samochodem tym zetknęło się kilka pokoleń Polaków; bez wąt-

pienia zmotoryzował on również nasz kraj. Moje wspomnienia 

związane z Fiatem 126p, czyli popularnym „Maluchem”, sięgają 

początku lat dziewięćdziesiątych; najpierw był dosłownie wypiesz-

czony, pomarańczowy, klasyczny model 650E – pierwszy samochód 

mojego taty, a potem biały FL, którym wraz z mamą przetrwaliśmy 

stłuczkę z ciężarowym Starem. Po tym zdarzeniu „Maluchy” z ro-

dziny zniknęły ustępując miejsca innym klasykom rodzimej motory-

zacji: Fiatowi 125p oraz Polonezowi Caro. 

Choć jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI w. „Maluchy” wciąż 

widywane był często na polskich ulicach, z czasem zaczęły znikać. 

W kolejnym dziesięcioleciu nagle z pojazdu, na który mało kto 

zwracał już uwagę Fiat 126p stał się swoistym przedmiotem po-

żądania, choć zazwyczaj traktowano go jako bazę do mniej, lub 

bardziej udanych przeróbek. W pewnym momencie wzrósł popyt 

na egzemplarze jak najmniej zmienione. W chwili, gdy najpopular-

niejszy samochód w Polsce wkraczał na muzealne i kolekcjonerskie 

wystawy rozpoczęła się historia mojego auta.

Łukasz Gładysiak

Fiat 126p elx Town rocznik 1998 w pełnej krasie – Koszalin, sierpień 2020 r. 
Atutem samochodu jest zachowany w pełni, oryginalny lakier giallo ambra 
511, czyli typowy dla tego samochodu pomarańczowy (Fot. Ł.  Gładysiak).

Zachowana w idealnym stanie, skajowa tapicerka – jeden z nietypowych 
elementów mojego egzemplarza (Fot. Łukasz Gładysiak).
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Z POZNANIA NA POMORZE

Samochód kupiłem za symboliczne 300 zł jesienią 2013 r. W chwi-

li, gdy stawałem się jego właścicielem miał za sobą mniej więcej 

dwa lata ciągłego postoju na jednym z poznańskich parkingów. Co 

ciekawe, nie byłem jedynym chętnym na ten pojazd – moja oferta 

okazała się jednak… dwukrotnie wyższa niż konkurenta. Jak się oka-

zało, po drobnych naprawach silnika, delikatnej korekcie lakierniczej 

w miejscach, gdzie przez czas parkowania zbierała się woda (przez 

ten czas auto nie było niczym przykrywane, stojąc dosłownie pod 

gołym niebem), usunięciu mchu z części miękkich i wymianie pły-

nów eksploatacyjnych, pojazd ożył. W listopadzie 2013 r. na wła-

snych kołach pokonał trasę z Poznania do Koszalina. W momencie 

odpalenia, piętnastoletni wówczas samochód legitymował się prze-

biegiem nieco ponad 73 tys. km.

Wchodząc w posiadanie „Malucha” nie miałem na temat tego auta 

praktycznie żadnej wiedzy. Pojawienie się „Dyni” (nazwa narzuca 

się sama, ze względu na kształt karoserii oraz kolor – oryginalny 

giallo ambra, czyli pomarańczowy, kod 511) uruchomiło trwający 

do dzisiaj proces poznawania historii, skądinąd fascynującej, bodaj 

najbardziej polskiego z pojazdów mechanicznych drugiej połowy XX 

w. Jej zgłębianie rozpocząłem do własnego egzemplarza. Okazało 

się, że został wyprodukowany jesienią 1998 r. w fabryce w Bielsku 

Białej i z wielu powodów jest unikatowy.

Schyłek lat dziewięćdziesiątych charakteryzował się wdrażaniem do 

produkcji ostatniego jak miało się okazać modelu „Malucha” – Fiata 

126p elx Town. Mimo, że standardowo wyposażony był, adekwat-

nie do obowiązujących już w tym czasie wymogów, w komplet 

zagłówków, w moim samochodzie brakuje tylnych i, co sugeruje 

konstrukcja kanapy, nigdy ich nie było. Ponadto, chociaż to tzw. 

najbogatsza, „trzecia” wersja wyposażenia, cechująca się między in-

nymi ogrzewaniem tylnej szyby, zapalniczką czy uchylnymi oknami 

bocznymi z tyłu, wykorzystano tapicerkę w najniższym, skajowym 

wariancie. Warto dodać, że ta zachowała się w idealnym stanie, 

dzięki temu, że poprzedni użytkownicy nałożyli na fotele i kanapę 

pokrowce z grubego, miękkiego materiału. Od typowych Townów 

wyróżnia go także brak brzęczyka włączonego ssania oraz pięcio-

elementowej, dzielonej tapicerki podłogi. Wszystko wskazuje na 

to, że pojazd albo został wykonany według indywidualnego zamó-

wienia klienta (pierwszego właściciela nie udało się póki co ustalić, 

wiadomo jednak, że rejestracja nastąpiła 18 listopada 1998r.), albo 

powstał w oparciu o zalegające w fabrycznym magazynie, starsze 

podzespoły.

MALUCH KATALOGOWY

Od początku założyłem, że mój „Elegant”, jak często określa się 

modele Fiata 126p el oraz elx, przywrócony zostanie do stanu ka-

talogowego, w oparciu o jak największą liczbę oryginalnych podze-

społów. Już pobieżne oględziny samochodu oraz pierwszy przegląd 

rynku części uświadomiły mi, że zrealizowanie tej idei nie będzie 

wcale łatwe. Co prawda stan samochodu, zważywszy na długi czas 

postoju oraz prawdopodobny brak wcześniejszych remontów, 

określić można było jako niemal bardzo dobry, uwagę przykuwało 

mocne zużycie przede wszystkim detali nadwozia. Rozpoczęło się 

poszukiwanie elementów, które mogły wymienić te zniszczone. Nie 

miały to być jednak zamienniki, które na potrzeby kolekcjonerów 

od kilku lat są wytwarzane na wzór oryginałów, lecz części z końca 

lat dziewięćdziesiątych, używane w jak najlepszym stanie albo cał-

kowicie nowe. 

Bagażnik „Dyni” z oryginalnym, 
fabrycznym kołem zapasowym z 
oponą Dębica Tersus (Fot. Ł.G).

W chwili zakupu największą słabostkę stanowiły mocno przebarwione 
zderzaki. Udało się je wymienić na nowe, oryginalne po trzech latach po-
szukiwań. Zdjęcie wykonane jesienią 2013 r. (Fot. Łukasz Gładysiak).

Silnik po kapitalnym remoncie przeprowadzonym na przełomie 2019 i 
2020 r. Na obudowie filtra powietrza zachowała się oryginalna, niebieska 
naklejka (Fot. Łukasz Gładysiak).

Na klapie silnika znajdują się oryginalny, pochodzący z tego egzemplarza 
zestaw oznaczeń „Maluch” oraz „Town”, a także pochodząca z końca lat 
dziewięćdziesiątych nalepka „PL” (Fot. Łukasz Gładysiak). 

Kolejnym elementem, który został 
wymieniony były kasety klamek 
(Fot. Łukasz Gładysiak).



str. 69   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Pierwszym zakupem, po mniej więcej roku poszukiwań, były ze-

wnętrzne ramki okien oraz komplet kaset klamek. Prawie trzy lata 

trwało dosłowne polowanie na zderzaki, które, przebarwione z 

próbą wtórnego malowania, stanowiły największą słabostkę „Dyni”. 

Ostatecznie udało się znaleźć zupełnie nowe, z kompletem moco-

wań, zamknięte w oryginalnym, foliowym opakowaniu z metkami 

Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W 2018 r. 

na jednej z aukcji internetowych zakupiłem brakujący, prawy, tylny 

chlapacz oraz, stanowiące element charakterystyczny, choć insta-

lowany już samodzielne prze właścicieli – odblaski krawędzi drzwi. 

Ponadto wymieniłem zamek tylnej klapy – dwukrotnie, ponieważ za 

pierwszym razem uszkodzeniu uległ kluczyk, oraz zamontowałem 

kołpaki, identyczne jak prezentowane w prospektach reklamowych 

Towna, wydanych przez Fiat Auto Poland. Zdemontowałem też 

lewe lusterko pochodzące z Fiata Cinquecento; mimo, że identycz-

ne w kształcie, pozbawione było charakterystycznego dla „Elegan-

tów” oznaczenia producenta – Cromodora by Gilardini.

W międzyczasie przeprowadzone zostały prace, dzięki którym auto 

nadal można bezpiecznie użytkować. Zaprzyjaźnieni mechanicy z 

okolic Białogardu oraz Polanowa uzupełnili zostały braki w struktu-

rze podwozia (typowa przypadłość blacharska Fiatów 126p), a ono 

samo poddano konserwacji. Na przełomie 2019 i 2020 r. kapitalny 

remont oraz piaskowanie przeszedł silnik. W jego komorze pojawiła 

się także naklejka informująca o rodzaju stosowanego oleju – jeden 

z nielicznych w pojeździe, nowych (współcześnie wyprodukowa-

nych) elementów. Warto podkreślić, że po tych naprawach samo-

chód osiąga również katalogową prędkość maksymalną 105 km/h 

a nawet nieco więcej.

Jednocześnie rozpoczęło się gromadzenie dodatkowych elemen-

tów wyposażenia, które standardowo wydawano wraz z autem. 

W bagażniku pojawiły się brakujące pasy gumowe podtrzymujące 

koło zapasowe i lewarek oraz komplet standardowych, przeznaczo-

nych do Fiata 126p kluczy. W moje ręce trafiła także ciekawostka, 

co prawda niemontowana fabrycznie, ale często kupowana przez 

właścicieli „Maluchów” – oryginalny, wyprodukowany w 1999 r., 

paskowy noszak z gumową podkładką do akumulatora. Pozwala on 

na jego swobodne wyciągnięcie i zabranie ze sobą do domu lub ga-

rażu, co zdarzało się zwłaszcza zimą i było jedną z podstawowych 

metod zabezpieczenia auta przed kradzieżą.

Przez siedem lat udało mi się także odtworzyć komplet dokumen-

tów, które przekazywano właścicielowi w chwili odebrania samo-

chodu. W oryginalnej, czarnej teczce ze sztucznej skóry z logo 

Fiata znalazły się: przeznaczona dla wersji elx instrukcja obsługi, 

karta gwarancyjna oraz wykaz autoryzowanych serwisów w Polsce 

i na świecie. Ciekawym dodatkiem stał się także prospekt reklamo-

wy „Malucha” z 1998 r. albo pamiątkowe kartki pocztowe Fiat Auto 

Poland z tego samego czasu.

WIZYTÓWKA FIRMY

Okresy jesienno-zimowe mój Fiat 126p elx spędza w garażu, co jest 

ważne przede wszystkim z powodu niszczycielskiego oddziaływania 

soli na podwozie i karoserię. Przez wiosnę i lato użytkuję go w ogra-

niczonym zakresie (przez siedem lat posiadania przebieg wzrósł o 

nieco ponad 8 tys. km), wykorzystując przede wszystkim jako 

wizytówkę Studio Historycznego Huzar – mojej firmy zajmującej 

się między innymi organizacją wydarzeń popularyzujących historię 

oraz szeroko rozumianą edukacją humanistyczną. 

Jak dotychczas, nie licząc 

przyjazdu z Poznania, „Dynia” 

nie odbyła żadnych, dłuższych 

podróży. Spotkać ją można było 

w zasadzie na terenie czterech 

powiatów: białogardzkiego, 

gryfickiego, kołobrzeskiego 

oraz koszalińskiego, w ostatnim 

czasie najczęściej w Koszalinie 

i Kołobrzegu. W przyszłości 

planuję wybrać się „Maluchem” do miejsca, z którego wyruszył w 

Polskę, czyli fabryki w Bielsku-Białej. Według projektu, eskapada 

przez cały kraj, połączona z programem popularyzującym historię 

Fiata 126p, zrealizowana zostanie pod szyldem Huzar Adventurers 

– skrzydła mojego Studio Historycznego zajmującego się sportem 

oraz różnego rodzaju nietypowymi przedsięwzięciami. Być może 

samochód uda się także wykorzystać do realizacji cyklu filmów 

promujących historię lokalną Pomorza Środkowego.

Fiat 126p elx Town produkowany był w latach 1998-2000. Ze-

wnętrznymi cechami charakterystycznymi tego modelu był zmie-

niony, bardziej obły kształt karoserii, szerokie zderzaki z tworzywa 

sztucznego oraz okrągłe, boczne kierunkowskazy, w przypadku po-

marańczowego nadwozia wykonane z białego, dymionego plastiku. 

W tym wariancie wewnątrz zainstalowano elektroniczny moduł 

zapłonowy Nanoplex, katalizator i gaźnik FOS 28S1A1/300 z sys-

temem odcinania dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem oraz 

w razie wypadku. Zrezygnowano za to z montażu sondy lambda. 

Część podzespołów, na przykład kierownicę, dźwignię zmiany bie-

gów czy regulowane od wewnątrz lusterka zunifikowano także z 

Fiatem Cinquecento. W kabinie pojawiły się bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa, zagłówki oraz nowy rodzaj tapicerki. 

Produkcję Fiata 126p zamknięto oficjalnie 22 września 2020 r., 

po 47 latach. Ogółem zmontowano ponad 4,6 mln egzemplarzy 

wszystkich wersji z czego 3,3 mln w Polsce.

Ciekawy detal, kupowany przez 
właścicieli „Maluchów” – noszak 
do akumulatora (Fot. Łukasz 
Gładysiak).

Oryginalne koło zapasowe, lewar 
oraz zestaw kluczy przeznaczo-
nych do Fiatów 126p – nieodzow-
ne wyposażenie przewożone w 
bagażniku „Malucha” (Fot. Łukasz 
Gładysiak).

Dumny właściciel za kierownicą „Dyni”, jesień 2020 r. (Fot. Łukasz Gładysiak).

„Elegant” na prospekcie Fiat Auto 
Poland z 1999 r. Ilustracja posłu-
żyła mi jako wzór egzemplarza 
salonowego (Zbiory autora).
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RAL 7021, ale czy na pewno?

Zaglądając do warsztatów, w których realizowane są profesjonalne renowacje zabytkowych pojazdów 
wojskowych, bądź budowa ich replik przyglądamy się jednemu z najbardziej popularnych kolorów 
wykorzystywanych w tego rodzaju aktywności, w Polsce. Choć nie brakuje u nas pięknie przygotowanych, 
niemieckich wozów bojowych w charakterystycznej, ciemnoszarej barwie, odpowiedź o jej właściwy 
historycznie dobór wcale nie jest taka prosta.

Przygotowując się do nowego, globalnego konfliktu siły zbrojne 

III Rzeszy zrealizowały szeroki program reform w zakresie parku 

maszynowego. Obok używanych dość nieśmiało, lecz jednak, samo-

chodów pancernych oraz, przy całkowitym złamaniu postanowień 

Traktatu Wersalskiego z 1919 r., budowie gąsienicowych wozów bo-

jowych, decydenci armii Adolfa Hitlera postanowili wnikliwie przyj-

rzeć się tematyce barw ochronnych. Analiza potencjalnych teatrów 

działań, przede wszystkim na 

terenie Europy Środkowej i Za-

chodniej zaowocowała doborem 

ciemnoszarego koloru bazowe-

go. Dziś określa się go mianem 

Panzergrau, czyli „pancerny sza-

ry” natomiast w dokumentach z 

epoki nazywał się on „ciemnym 

szarym nr 46” – Dunkelgrau 

Nummer 46. 

Jego geneza sięga początku 

lat dwudziestych i poszukiwań 

prowadzonych jeszcze przez 

Republikańskie Siły Zbrojne – Re-

ichswehr. W 1922 r. opublikowa-

no w Niemczech pierwsze po zakończeniu Wielkiej Wojny wytyczne 

w sprawie barw ochronnych. Jako podstawową dla powierzchni 

zewnętrznych pojazdów przyjęto szarość, natomiast dla elementów 

Łukasz Gładysiak

Kolor Panzergrau w renowacji niemieckich 
pojazdów wojskowych okresu II wojny światowej

Niemiecki zestaw przeciwlotniczy 
w kolorze Panzergrau, prezento-
wany podczas jednego z pikników 
historycznych w Polsce (Fot. Łu-
kasz Gładysiak).

Dwa niemieckie samochody tere-
nowe Volkswagen Typ 82 podczas 
widowiska historycznego w Gry-
finie, wrzesień 2018 r. Mimo, że 
oba pojazdy zostały profesjonalnie 
odrestaurowane, odcienie ich far-
by bazowej są różne (Fot. Łukasz 
Dyczkowski).

Detale eksponowanego na zam-
ku w Oslo, niemieckiego działa 
przeciwlotniczego kalibru 88 mm, 
pomalowanego farbą koloru Pan-
zergrau w ciemniejszym odcieniu 
(Fot. Łukasz Gładysiak).

Niemiecki kanister na paliwo, wy-
produkowany na początku 1943 
r. Na przedmiocie zachowało się 
ponad 90% oryginalnej farby Pan-
zergrau w bardzo ciemnym odcie-
niu (Fot. Łukasz Gładysiak).
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podwozia – czerń. Warto w tym momencie zaznaczyć również, że 

pierwsza z wyżej wymienionych nanoszona była przy wykorzystaniu 

farby błyszczącej, druga – matowej, o czym współcześnie, pod-

czas wciąż nielicznych prób odtwarzania wozów bojowych okresu 

Republiki Weimarskiej zwykle się nie pamięta (powszechnym jest 

malowanie całkowicie matowe). Ostateczna zmiana na półmatowy 

„pancerny szary” następowała stopniowo, począwszy od 1935 r., 

czyli okresu przywrócenia w państwie rządzonym już dyktatorsko 

przez Hitlera powszechnej służby wojskowej by nabrać tempa po 

jego oficjalnym zatwierdzeniu 19 lipca 1937 r. Jako kolor bazowy 

wykorzystywano ją do początku 1943 r., kiedy to szarość zastępo-

wać zaczął Dunkelgelb, czyli kolor piaskowy.

Choć dziś przyjmuje się, że Panzergrau w najpopularniejszej palecie 

kolorów, czyli RAL, przyporządkowana ma numer 7021, już analiza 

literatury fachowej stawia tę tezę pod znakiem zapytania. W publi-

kacjach dotyczących pojazdów militarnych III Rzeszy, wydawanych w 

Polsce i zagranicą co najmniej od końca lat siedemdziesiątych spotka-

my informację jakoby „pancerny szary” był odpowiednikiem kolorów 

RAL 7021, RAL 7024, bądź RAL 7026. Różnica między tymi odcienia-

mi szarości nie wydaje się znaczna, jednak przy dużych powierzch-

niach będzie zdecydowanie widoczna. By udowodnić to twierdzenie 

wystarczy zestawić ze sobą choćby dwa skrajne, wymienione wyżej 

kolory: pierwszy jest zdecydowanie ciemniejszy, wpadający w czerń. 

W języku niemieckim, odrywając się od środowiska pasjonatów mili-

tarnych, RAL 7021 to Schwarzgrau, czyli „czarnoszary”, podczas gdy 

RAL 7026 – Granitgrau („szary granitowy”). Z kolei jaśniejszy od obu 

wymienionych RAL 7024 Graphitgrau („szary grafitowy”) znajduje 

poparcie w źródłach pisanych, na przykład oficjalnego zestawienia 

kolorystyki wojskowej III Rzeszy wykorzystywanego w latach 1935-

1945 w malarni stoczni wojennej w Wilhelmshaven. Mimo, że odnosi 

się ono do okrętów Kriegsmarine, część barw ma charakter uniwer-

salny dla całości sił zbrojnych Adolfa Hitlera.

Podstawowym problemem z doborem właściwego koloru jest 

relatywnie niewielka liczba przedmiotów z epoki, nadal pokrytych 

oryginalną farbą. Przeważająca część niemieckich pojazdów woj-

skowych, które przetrwały do czasów współczesnych w stanie 

pierwotnym była przemalowywana w trakcie II wojny światowej 

i najczęściej nosi ślady barwy piaskowoszarej. Poszukiwanie wła-

ściwego odcienia Panzergrau wydaje się nieco prostsze, gdy za-

czniemy przyglądać się drobnym elementom wyposażenia wozów 

bojowych, ponieważ zwykle nie uznawano za konieczne zmieniać 

ich kolor. Pomocą służą zatem metalowe skrzynie i tzw. tuby amu-

nicyjne, pudła serwisowe albo kanistry. 

Nierzadko, rekonstruując cały pojazd lub jego elementy w barwie 

Panzergrau wsparciem służą fotografie archiwalne. Wbrew pozo-

rom nie ułatwia to zadania choćby z powodu zależności między 

uwiecznionym kolorem a światłem. By ją zrozumieć należy przyjrzeć 

się dowolnej fotografii pojazdu niemieckiego z wczesnego okresu II 

wojny światowej, wykonanej w ciągu dnia. Miejsce wyeksponowane 

są o kilka tonów jaśniejsze niż te, które przysłonił cień. W takim 

przypadku trudno jednoznacznie orzec, która z barw jest właściwa. 

Poza tym, co najmniej do połowy roku 1940 na równi z malowa-

niem jednolitym stosowano, zwłaszcza w przypadku wozów gąsieni-

cowych, dwubarwny kamuflaż, którego uzupełnienie stanowił kolor 

ciemnobrązowy. Barwy te w większości przypadków zlewają się na 

fotografiach i dopiero głęboka, cyfrowa obróbka obrazu pozwala je 

wyodrębnić. Takie działanie sprzyja jednak kolejnym, optycznym 

przekłamaniom. O takie nietrudno również w przypadku fotografii 

kolorowych wykonanych w epoce albo koloryzowanych. Zważywszy 

na fakt eksperymentalnego charakteru wielobarwnych filmów do 

aparatów oraz odczynników wykorzystywanych podczas ich wywo-

ływania, uwiecznione kolory należy traktować z dużym dystansem. 

Dodatkowo wozy na fotografiach często pokryte są warstwą zanie-

czyszczeń: kurzu, błota itp.

Na zakończenie warto wziąć pod uwagę fakt, że pomimo, iż prze-

mysł niemiecki pod koniec lat trzydziestych XX w. i krótko po rozpo-

częciu II wojny światowej starał się w pełni odpowiadać wytycznym 

z Berlina, także w zakresie kolorystyki militarnej, z pewnością zda-

rzały się przypadki zróżnicowania kolorów farb (zjawisko to stało się 

powszechne później, gdy barwą bazową dla Wehrmachtu ustano-

wiono kolor piaskowy). Najbezpieczniej będzie zatem poszukiwanie 

choćby niewielkich śladów oryginalnej farby w pojeździe rekonstru-

owanym, albo dobór odcienia w oparciu o inny, odpowiadający mu 

pod względem czasowym przedmiot koloru Panzergrau.

 Koloryzowana fotografia niemieckiego czołgu Pz.Kpfw. III w jednolitym, 
ciemnoszarym malowaniu. Front wschodni, lato 1941 r. (Fot. Bundesarchiv).

Fragment karty kolorów wzorcowych, wykorzystywanej w stoczni wo-
jennej w Wilhelmshaven podczas II wojny światowej. Kolor ciemnoszary 
(numer 2) dziś odczytywany jest jako Panzergrau (Archiwum Studio Hi-
storycznego Huzar).

Niemiecki samochód sztabowy 
uwieczniony na fotografii gdzieś 
na froncie wschodnim, w 1941 r. 
Kolorowy film mocno przekłamuje 
rzeczywisty kolor pojazdu (Fot. 
Bundesarchiv).

Niemiecki czołg Pz.Kpfw. III w 
czasie działań na terenie Polski, 
we wrześniu 1939 r. Warstwa 
kurzu pokrywająca maszynę oraz 
światło słoneczne uniemożliwiają 
właściwe oszacowanie odcienia 
Panzergrau (Fot. Bundesarchiv).
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Marka Sea-Line prezentuje nowości 
produktowe na rok 2021

Szpachlówki żelkotowe, które będą bardzo przydatne w przypad-

ku napraw drobnych uszkodzeń, rys, przetarć, zadrapań nad linią 

wody, znajdziemy w siedmiu kolorach. Jest to jeden ciemny kolor 

niebieski oraz sześć jasnych barw: jasny szary, kość słoniowa, ciepła 

biel, zimna biel, kremowy, czysta biel. Dla ułatwienia doboru koloru 

produkty oznaczono skalą od numeru 01 do 06. Numer 01 oznacza 

najjaśniejszy, a 06 najciemniejszy odcień bieli. 

Dlaczego przy drobnych naprawach warto skorzystać ze szpa-

chlówki żelkotowej Sea-Line i czym różni się ten produkt od kon-

kurencyjnych? 

 Wygodna aplikacja: utwardzacz jest w postaci pasty, która jest 

łatwiejsza do wymieszania z bazą niż utwardzacz w płynie.

 Szybka naprawa: czas utwardzania to tylko 4 godziny gdzie w 

inne produkty potrzebują minimum 12 godzin.

 Łatwa aplikacja:  samowygładzająca się i błyszcząca powierzch-

nia gwarantuje estetyczny efekt naprawy.

 Możliwość polerowania: utwardzona powierzchnia jest możliwa 

i łatwa do wypolerowania.

Pasty polerskie mogą przydać się do usunięcia rys i nadania po-

łysku, ale również do tonalnego wyrównania naprawy wykonanej 

szpachlówką żelkotową. Z uwagi na fakt, iż reperaturki wykonane 

szpachlówką bardzo często są niewielkich rozmiarów to ilość pasty 

potrzebna do przepolerowania jest również bardzo mała. Więk-

szość past polerskich przeznaczonych do powierzchni z laminatu 

jest oferowana w relatywnie dużych opakowaniach na przykład 

500 ml lub 1 litr. Uzupełniając ofertę rynkową Sea-Line proponuje 

buteleczki zawierające 100g pasty polerskiej S1 Premium, która 

jest pastą polecaną właśnie do przepolerowania łatek wykonanych 

szpachlówką żelkotową.

Wraz z nadchodzącą wiosną zbliża się czas intensywnych przygotowań do sezonu żeglarskiego. Marka Sea-Line 
przygotowała nowości, które powinny zadowolić zarówno profesjonalnych szkutników jak i amatorów napraw 
wszelkiego rodzaju łódek. Wśród premier znajdziemy poszerzoną gamę kolorystyczną szpachlówek żelkotowych 
oraz nowe, praktyczne opakowania past polerskich. 
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Jak przy pomocy szpachlówki żelkotowej 
i pasty polerskiej Sea-Line odnowić porysowane 

burty łodzi wykonanej z laminatu? 

PRODUKTY POTRZEBNE DO NAPRAWY:
  szpachlówka żelkotowa 

 DRY FAST Sea-Line

 pasta polerska S1 Premium Sea-Line

 wełna jagnięca

  papier ścierny

  taśma lakiernicza

Przydadzą się również:
 zmywacz Cleaner Sea-Line

  Cleaner S3 Sea-Line

  Quick S5 Sea-Line

WARUNKI NAPRAWY 
Naprawy jachtów mają miejsce zarówno w 

profesjonalnych halach jak i w warunkach 

amatorskich. Jeśli prace wykonywane są 

pomieszczeniach zamkniętych należy za-

dbać o odpowiednią wentylację i przewiew-

ność pomieszczenia. Kiedy pracujemy są na 

zewnątrz, należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia powierzchni na których 

dokonywana jest naprawa. Idealną tem-

peraturą do prac jest przedział 18 - 23°C. 

Niewielkie odchylenia są akceptowalne, ale 

warto znać zagrożenia. Aplikacja szpachló-

wek żelkotowych w niskich temperaturach 

spowoduje znaczne wydłużenie się czasu 

utwardzania. Z kolei znacznie wyższe tem-

peratury otoczenia, a zwłaszcza nagrzana 

powierzchnia naprawy  mogą powodować 

powstawanie wad oraz defektów.  Maksy-

malna wilgotność powietrza nie powinna 

być wyższa niż 75%. Kategorycznie należy 

unikać opadów deszczu czy osadzania się 

mgły na nieutwardzone szpachlówki. 

W pierwszym kroku warto zadbać o warunki w jakich wykonujemy naprawę oraz właściwe przygotowanie 
obiektu naprawy. W drugim kroku usuniemy pajączki, rysy, oraz ubytki powłoki żelkotu za pomocą szpachlówki. 
W trzecim kroku zniwelujemy widoczność łaty i nadamy połysk korzystając z pasty polerskiej. 
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PRZYGOTOWANIE OBIEKTU NAPRAWY
Pracę zaczynamy od dokładnego umycia 

całego elementu. Wykorzystując myjkę 

wysokociśnieniową już na tym etapie prac 

można usunąć z powierzchni uszkodzo-

ne stare powłoki lakiernicze czy luźno 

związane odpadające fragmenty podłoża. 

Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń 

jak piasek czy drobne kamienie, to warunek 

przystąpienia do prac szlifierskich.

W przypadku uszkodzeń występujących 

na dużej powierzchni, można rozważyć 

częściowe zeszlifowanie warstwy uszko-

dzonego żelkotu. Do usunięcia pojedyn-

czych uszkodzeń oraz niewielkich skupisk 

rys można użyć frezu kulowego lub 

dłuta.  Uszkodzenia należy poszerzyć tak 

aby stworzyły kształt litery V, a następnie 

przeprowadzić ukosowanie krawędzi. Za-

wsze wykonując prace szlifierskie należy 

zwrócić szczególną uwagę by nie szlifo-

wać zbyt głęboko i nie uszkodzić warstwy 

nośnej laminatu. Po szlifowaniu wystarczy 

oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego 

i odtłuścić miejsce naprawy używając Cle-

aner Sea-Line, wyznaczyć miejsce naprawy 

i linię aplikacji szpachlówki używając taśmy 

lakierniczej i już można przystąpić do aplika-

cji szpachlówki żelkotowej. 

WYPEŁNIENIE UBYTKÓW
Potrzebną ilość szpachlówki żelkotowej DRY 

FAST należy wymieszać z utwardzaczem w 

stosunku wagowym 100:2.  Warto tak za-

planować prace, aby nie przygotowywać 

większych ilości produktu niż ta, która może 

być jednorazowo zużyta. Czas przydatności 

mieszaniny do stosowania w temperaturze 

20°C wynosi około 6-7 minut. 

Wypełniamy uszkodzenia nakładając od-

powiednią ilość szpachlówki. Warstwy nie 

powinny być grubsze niż 2-3 mm, a w 

przypadku głębszych uszkodzeń powta-

rzamy aplikację. Dla uzyskania jednolitego 

wypełnienia należy wypychać powietrze z 

masy szpachlowej dociskając ją szpachelką. 

Wyrównujemy powierzchnię pozostawiając 

niewielki naddatek, pozwalający po oszlifo-

waniu na wykonanie prac polerskich. Prace 

szlifierskie przeprowadzamy po pełnym 

utwardzeniu szpachlówki żelkotowej. W 

przypadku dużych naddatków do szlifo-

wanie wstępnego można użyć papieru 

ściernego P240 - P400, a do szlifowania 

wykończeniowego papieru ściernego P600 

- P1500 gdzie przed polerowaniem można 

zakończyć na gradacji 1200 lub 1500.

POLEROWANIE
Pasta bezpieczna nawet w użyciu hobby-

stycznym oraz pasta, której można z powo-

dzeniem użyć na wymagających ciemnych 

kolorach jest pasta S1 Premium Sea-Line.  

Najlepsze efekty S1 Premium uzyskamy w 

połączeniu z aplikatorem jagnięcym. Wełna 

jagnięca pozwoli uniknąć zagrożenia jakim 

jest przegrzanie i nieodwracalne przepalenie 

żelkotu. Do pracy przystępujemy nakładając 

niewielką ilość pasty na głowicę oraz na po-

wierzchnię przeznaczoną do polerowania. 

Powinna pokryć całe miejsce przeznaczone 

do polerowania, jednak jej zbyt duża ilość 

spowoduje wydłużenie czasu pracy, obni-

żenie wydajności futra, zmniejszenie siły 

cięcia pasty oraz oczywiście wzrost zużycia 

pasty polerskiej. Reasumując – zastosujmy 

mniejszą ilość produktu, a w razie potrzeby 

powtórzmy operację lub dodajmy w trakcie 

polerowania. Polerowanie maszyną rotacyj-

ną zacznijmy od możliwie najniższych obro-

tów.  Będzie to orientacyjnie  800~1000 

obr/min. Nie dociskając zbyt mocno gło-

wicy do powierzchni i wykorzystując całe 

futro polerskie, polerujemy powierzchnię 

na którą została nałożona pasta. Maszynę 

należy prowadzić równym i bardzo wolnym 

tempem. Zbyt szybkie lub nieregularne ru-

chy zmniejszą efektywność polerowania i z 

pewnością wydłużą czas jaki trzeba poświę-

cić na osiągniecie zadowalającego efektu. Z 

kolei zbyt długa praca w jednym punkcie 

może spowodować przegrzanie i uszko-

dzenie żelkotu.  Na powierzchniach płaskich 

warto wykorzystać całą powierzchnię futra 

polerskiego.  Zwiększenie powierzchni ak-

tywnej futra przyspiesza proces polero-

wania i  pozwala w pełni wykorzystać pastę 

oraz głowicę polerską. Kiedy w trakcie pole-

rowania pasta zaczyna zmienia konsysten-

cję i sprawia wrażenie lekko przeźroczystej 

emulsji należy  stopniowo zwiększać obroty 

maszyny, aż do całkowitego roztarcia się 

pasty i uzyskania połysku na powierzchni. W 

końcowym etapie roztarcia pasty dopusz-

czalne jest zwiększenie obrotów maszyny 

polerskiej do maksymalnie 1800 obr/min. 

Ewentualne pozostałości pasty na po-

wierzchni można usunąć za pomocą mięk-

kiej ściereczki oraz płynu S3 Finish Cleaner 

Sea-Line. Płyn S3 na tym etapie pełni też 

rolę preparatu kontrolnego.

Wypolerowaną powierzchnią warto zabez-

pieczyć przed działaniem promieni UV czy 

uszkodzeniami. Można do tego użyć za-

bezpieczeń ceramicznych lub opartych na 

wosku. Szczególnie polecany jest prosty w 

użyciu wosk Quick Wax Sea-Line S5.
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moja firma

Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT 
- uchwała Sądu Najwyższego

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingo-

dawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Polega na 

tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie le-

asingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co 

miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Leasing 

to jedna z najprostszych i najtańszych form finansowania zaku-

pu, a konkretnie użytkowania samochodu w firmie, choć może 

z niego korzystać także prywatna osoba. Ci którzy korzystali z 

tej formy posiadania samochodu, wiedzą, że w razie wypadku 

komunikacyjnego, mając pojazd w leasingu, nie jest łatwo uzyskać 

pełne odszkodowanie.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23)  

– jeśli pojazd jest wykorzystywany zarówno do celów działalności 

gospodarczej, jak i celów prywatnych podatnikowi przysługuje 

jedynie prawo do odliczenia podatku VAT w kwocie stanowiącej 

50 proc.,  kwoty podatku, wynikającej z otrzymanej faktury za 

naprawę pojazdu. Z kolei zgodnie z art. 86a ust. 3 ww. ustawy, 

podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podlegającą 

opodatkowaniu podatkiem VAT, przysługuje prawo do pełnego 

odliczenia tego podatku od kosztów naprawy powypadkowej, w 

sytuacji, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do prowadze-

nia działalności gospodarczej podatnika.

Do tej pory, większość ubezpieczycieli wykorzystywało pewnego 

rodzaju lukę w przepisach domyślnie traktując leasingodawcę 

jako poszkodowanego. A ponieważ każda firma leasingowa jest 

płatnikiem VAT, to dzięki temu ubezpieczyciele mieli możliwość 

wypłacenia odszkodowania pomniejszonego o ten podatek.  Do 

zmiany w prawie nie przyczyniły się nawet interpelacje poselskie 

nr 16305 z 2017 roku oraz nr 29934 z 2019 roku. Ta praktyka 

ulegnie jednak zmianie, ponieważ w tej sprawie wypowiedział się 

właśnie Sąd Najwyższy.  

Sprawa dotyczyła leasingobiorcy, który po naprawie samochodu 

osobowego w ramach likwidacji  szkody z OC sprawcy, został 

pozbawiony części odszkodowania za zapłacony do warsztatu, a 

nieodliczony w połowie VAT. Sąd I instancji uznał, że ubezpieczyciel 

powinien wypłacić odszkodowa-

nie razem z połową VAT, której 

przedsiębiorca nie miał prawa 

odliczyć. Uznając, że refundacja 

tego podatku należy się poszko-

dowanemu w części, w jakiej 

nie może go obniżyć o kwotę 

podatku naliczonego. Towarzy-

stwo kwestionowało obowią-

zek refundacji tego wydatku. 

Rozpatrując apelację towarzy-

stwa ubezpieczeniowego, Sąd 

Okręgowy w Gdańsku powziął 

wątpliwości i zawarł je w pytaniu 

prawnym do SN: Czy odszkodo-
wanie z tytułu OC posiadaczy 
pojazdów, należne leasingobiorcy, który zlecił wykonanie naprawy, 
a któremu przysługuje prawo do odliczenia wyłącznie 50 proc. VAT 
naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, 
obejmuje VAT w części, w jakiej leasingobiorca nie jest uprawniony 
do jego odliczenia? W rezultacie Sąd Najwyższy ostatecznie orzekł, 

że dotychczasowe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych obni-

żających odszkodowania o VAT były nieprawidłowe. 

11 września 2020 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę o sygn. akt 

III CZP 90/19, który uznał, że „Odszkodowanie z tytułu ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 
przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków 
na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasin-
gu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w 
jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę 
podatku zapłaconego.” Powyższe stanowisko wynika z zasady 

obowiązku wypłaty pełnego odszkodowania ubezpieczeniowego 

za szkodę. Naprawiającemu szkodę w pojeździe także wyleasin-

gowanym należy zrefundować ten wydatek w pełni, a więc z VAT, 

jeśli poszkodowany nie może sam go sobie rozliczyć. Przemawia 

za tym, w szczególności zasada jednakowego traktowania ubez-

pieczonych.

Tym samym, wraz z nową uchwałą SN, upadła dotychczasowa 

argumentacja ubezpieczycieli, którzy jak na ironię powoływali się 

na historyczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Można spodziewać 

się, że w najbliższym czasie zaczną oni zmieniać zasady wypłaty 

odszkodowań z polis OC, w których poszkodowanymi są leasingo-

biorcy. W tym miejscu należy również wspomnieć, że nawet Rzecznik 

Finansowy w reakcji na korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego z 

11 września 2020 r. zachęca obecnie do składania reklamacji tych 

leasingobiorców, którzy w minionych latach otrzymali odszkodo-

wania z OC sprawcy pomniejszone o VAT. Jednak przed podję-

ciem jakichkolwiek działań należy pamiętać o 3 letnim terminie 

przedawnienia roszczeń, liczonym od dnia otrzymania decyzji 

ubezpieczyciela o wypłacie ubezpieczenia bez VAT.

Katarzyna Turcza



Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 góruja w Ameryce Południowej. A4 chaber inaczej. A11 
kwestionariusz  z pytaniami. A15 dawny student. B7 najszybszy bieg konia. 
C9 ciasny, ale własny. C13 pojemność zbiornika wyrażona w litrach. C16 
przyciąga ciała ferromagnetyczne. F1 suma poszczególnych części. F3 otrzy-
many przez wulkanizajcę kauczuku. F6 jadowita kobra indyjska. F18 zasad-
nicza częśc statku. I9 owoce iglaków. I12 jednostka pola powierzchni gruntu. 
J7 zwieńczenie wieży. J15 wydobywany przez górników. M1 gruba tkanina 
wełniana. M3 8 planeta od Słońca. M18 środek antyseptyczny. N11 żółty pig-
ment, odmiana orchy. N13 boisko piłkarskie. O6 wiadomość z ostatniej chwili. 
O8 wartość przedmiotu. P16 system hamulcowy w aucie.

Pionowo: A1 mierzony od północy. A8 drążek linoskoczka. A15 wy-
nagrodzenie żołnierza. C4 tłumik prądu. C13 wskażnik chemiczny. E7 do 
przesyłania sygnałów. F1 broń w postaci siekierki. F13 z niesparownym 
elektronem. G9 w oknie więziennej celi. H3 element mocujący. H15 wydziela 
się z roztworu. J1 rodzaj haftu, szwu. J12 uczniowe szkoły wojskowej. K7 kru-
szywo kamienne o niewielkiej średnicy ziarna. L4 władca na tronie. L12 autor 
sztuk dramatycznych. N1 baba z wozu, koniom… N11 efekt pracy górnika. O6 
komplet strun do gitary. P1 słownie, werbalnie. P11 dom Eskimosa. R1 kot z 
programu „Idź na całość”. R6 kopiuje obrazy do komputera. R13 wywoływana 
w ciemności.

Agnieszka Karnecka

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 
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Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

ŁYSIENKO PRZEMYSŁAW 
HANDEREK TOMASZ 
BANAŚ JADWIGA  

ZABRAMSKI KAZIMIERZ  
JAŚKIEWICZ ANDRZEJ 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 69
5 osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: 5 kompletów 
poliuretanowych powłok 
ochronnych RANGERS.






