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Jest to wysokiej jakości 2-komponentowy multifunkcyjny podkład z dodatkiem
środków antykorozyjnych, z możliwością
stosowania w 3 wersjach: wypełniającej,
gruntującej oraz „mokro na mokro”.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i wysokiej klasy składników DTM
Primer Sealer posiada bardzo szerokie
spektrum zastosowania. Świetnie sprawdza się zarówno jako podkład wypełniający, jak i grunt izolacyjny.
Może być aplikowany bezpośrednio na
metal, stanowiąc doskonałe zabezpieczenie przed korozją dla miejsc przeszlifowanych do gołej stali. Bardzo dobrze izoluje
trudne podłoża i miejsca szpachlowane
od powłok lakierowych, zabezpieczając je
przed efektem tzw. mapowania. Dodatkową zaletą podkładu jest możliwość aplikacji
techniką “mokro na mokro”, bez konieczności szlifowania.
Podkład występuje w 3 kolorach: szarym,
białym i czarnym.
Zmieszanie dostępnych kolorów w odpowiednich proporcjach pozwala na uzyskanie 2 dodatkowych kolorów, co umożliwia
pracę w pełnym systemie szarości widmowych i dobór rekomendowanego koloru
podkładu dla docelowego koloru bazy.
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W naprawach powłok lakierowych podkłady stosowane są jako warstwa izolacyjna powierzchni od szpachli
i szpachli od lakierów oraz jako warstwa o właściwej przyczepności dla lakierów. Dodatkowo podkłady
wypełniające wykorzystujemy do wyrównywania niewielkich wgłębień w naprawianej powłoce.
Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski

Jak prawidłowo stosować podkłady wypełniające?
Podkład kładziemy przed szpachlowaniem na przeszlifowany, wyczyszczony z rdzy i odtłuszczony naprawiany element. Chodzi o
to, aby skutecznie odizolować powierzchnię metalu od później nakładanych warstw szpachli. Szpachle mają własności higroskopijne
i położone bezpośrednio na blachę nie tylko nie zatrzymają postępującej korozji, ale ją przyspieszą. Natomiast szpachle położone na
podkład, który ma własności izolacyjne i antykorozyjne oraz jest
przyczepny, pozwolą na uzupełnienie ubytków i wyprowadzenie
pożądanego kształtu powierzchni.

Na pokrytą podkładem powierzchnie można nakładać szpachlę.
Po szpachlowaniu i odpowiednim przygotowywaniu powierzchni,
usuwamy z niej pozostałości pyłów oraz odtłuszczamy. Tak przygotowany element możemy odpowiednio okleić w zależności od
wielkości naprawy i rozpocząć nakładanie natryskowo dwóch lub
trzech warstw podkładu. Należy pamiętać o nakładaniu kolejnej
warstwy szerzej od poprzedniej w celu cieniowania warstw podkładu do krawędzi miejsca naprawianego.
Cała powłoka lakierowa nakładana na miejsca pokorozyjne powinna spełnić wymagania: podłoże ma być zabezpieczone antykorozyjnie, wszelkie wgłębienia należy wypełnić do odzyskania pierwotnego kształtu (szpachlami bądź mniejszych wgłębień podkładami
wypełniającymi) oraz pokryć całość odpowiednią warstwą koloru i
ewentualnie warstwą lakieru bezbarwnego. Cały ten „dywanik” posiada grubość 120-180 µm lub więcej w miejscach wymagających
szpachlowania. Dla przypomnienia grubość powłoki fabrycznej to
około 100-140 µm czyli 0,100-0,140 mm. Oznacza to, że taka
grubość powłok lakierowych jak fabryczna, w zupełności wystarczy dla zabezpieczenia nadwozia przed korozją lecz nie przed erozyjnym oddziaływaniem piasku i innych naturalnych czynników jak
ptasie odchody, pozostałości po owadach itp. A na tak wykonaną
naprawę można dać gwarancję trwałości. Proces naprawy oczyszczonego z korozji miejsca jest uzależniony od wybranej techno-
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logii, co wymusza stosowanie odpowiednich produktów. Należy
pamiętać, iż jedynie na odpowiednio wykonaną naprawę można
dać gwarancję trwałości. Powstrzymanie procesów korozji jest
jednym z kluczowych elementów, a w tym pomogą odpowiednio
stosowane podkłady.
Najlepsza technologia naprawy to stosowanie podkładu epoksydowego bezpośrednio na przeszlifowane i oczyszczone podłoże.
Musimy pamiętać o słabej przyczepności szpachli z włóknem do
tego podkładu, natomiast pozostałe szpachle można stosować
bez obaw. Oznacza to, że jeżeli perforację podłoża będziemy
chcieli zasklepić szpachlą z włóknem lub tkaniną szklaną z żywicą,
to najpierw będziemy musieli zlikwidować perforację, a dopiero
później pokryć naprawiany fragment np. podkładem reaktywnym,
a następnie wypełniaczem akrylowym. Jeśli zastosujemy podkład
reaktywny z podłożem – washprimer poliwinylowy – to nie będziemy mogli nakładać szpachli na jego powierzchnię, co ograniczy
możliwości wypełniające tylko do podkładów akrylowych. Jeszcze
słabszą ochronę podłoża będą miały produkty jednokomponentowe posiadające niskie wypełnienie zazwyczaj oznaczane symbolem
1K. Zawartość w nich agresywnych rozcieńczalników powoduje
silne oddziaływanie na podłoże i może powodować z nimi silną
reakcję – tzw ważenie się podłoża. Niekiedy możemy zastosować
podkłady wypełniające poliuretanowe na nośniku wodnym – przed
ich nakładaniem podłoże i technologia stosowania muszą spełniać
odpowiednie warunki – dobrze izolujące i wypełniające.
Z wypełniaczami posiadającymi dodatki antykorozyjne spotykamy
się w codziennych działaniach czy to przy lakierowaniu przysłowiowego płotu, podczas zabezpieczania codziennie użytkowanych
sprzętów czy urządzeń w warsztacie czy gospodarstwie.
Wszelkie urządzenia, które będą eksploatowane w ciężkich warunkach, już na etapie ich konstruowania są przygotowywane
do zabezpieczania przed negatywnymi oddziaływaniami. Dobrym
przykładem są specjalne produkty antykorozyjne stosowane w
stoczniach, w przemyśle lotniczym czy przy produkcji urządzeń
dla rolnictwa. Analogicznie w przemyśle motoryzacyjnym oddziaływania erozyjne, zarówno na etapie projektowania, jak i w produkcji
zostały przewidziane, i obecnie produkowane samochody są dobrze zabezpieczone.

Współczesne youngtimery w czasach ich produkcji wymagały
stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. W polskich warunkach były to podkłady miniowe, farby antykorozyjne
zdobywane ze stoczni. Wadą była niemożność otrzymania powłoki
estetycznie zbliżonej do lakieru fabrycznego tak kolorystycznie,
jak z otrzymaniem właściwej gładkości. Dziś już tego problemu
nie ma, jak wcześniej wspomniano, destrukcyjne skutki eksploatacji są przewidziane już na etapie projektowania, a współczesne
technologie pozwalają na stosowanie naprawdę skutecznych zabezpieczeń. Tym bardziej istotne jest, aby naprawy powypadkowe
przeprowadzane były tak, aby ich trwałość i jakość nie odbiegała
od fabrycznych. Dlatego ważne jest stosowanie właściwych produktów zgodnie z ich charakterystyką. Odpowiednie podkłady
mają tu bodaj czy nie kluczowe znaczenie.

DTM Primer Sealer to wysokiej jakości 2-komponentowy
multifunkcyjny podkład akrylowy z dodatkiem środków
antykorozyjnych, z możliwością stosowania w 3 wersjach:
wypełniającej, gruntującej oraz „mokro na mokro”.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i wysokiej
klasy składników DTM Primer Sealer posiada bardzo szerokie
spektrum zastosowania. Świetnie sprawdza się zarówno jako
podkład wypełniający, jak i grunt izolacyjny.
Więcej informacji na troton.pl

Kolejne pozycje z cyklu
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII
SAMOCHODOWEJ”
Jak wspomniano „Blacharstwo Samochodowe” to I tom cyklu o technologiach naprawczych. Kolejne tomy będą wydawane
sukcesywnie według wstępnego planu
wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewiduje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem
a Lakiernictwem” będzie wydany pod koniec przyszłego roku, ale realizacja planów
uzależniona jest między innymi od niestety
dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
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Informacja prasowa Automobilklubu Polski, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Doradców
i Pośredników Odszkodowawczych, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
z dnia 22 lipca 2021

PZU DĄŻY DO OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI
W OBSZARZE LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH?
Branża wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A. do zaprzestania działań niezgodnych z prawem
W dniu 28 czerwca 2021 roku PZU skierowało do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC. Zgodnie z pismem koszty
naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej
na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących
w zakładach tzw. sieci preferowanej (działających na podstawie
umów o współpracy zawartych z wybranymi przez PZU zakładami
naprawczymi) w regionie najbliższym klientowi. PZU wskazało, że
od 1 lipca szkody nie będą zlecane przez PZU S.A. i PZU Pomoc
S.A. do zakładów sieci naprawczej PZU Pomoc, które nie należą
do tzw. sieci preferowanej, a szkody OC obsługiwane w zakładach
sieci naprawczej mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym
uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego
kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów. Jednocześnie
zakłady naprawcze nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej, czego warunkiem jest uzgodnienie warunków finansowych.

W naszej ocenie praktyka PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. jest jawnym
aktem nieuczciwej konkurencji oraz próbą zastraszenia serwisów
nie będących członkami tzw. sieci preferowanej. Działania, które
podejmuje PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. zostały opisane w polskiej
literze prawa jako zabronione i podlegające odpowiedzialności.
Obowiązkiem Związku Dealerów Samochodów jest ochrona interesów autoryzowanych serwisów. Jeżeli PZU S.A. oraz PZU Pomoc
S.A. nie wycofa się ze swojego stanowiska, będziemy dochodzić
praw serwisów oraz ich klientów przed sądem. – mówi Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów.
Związek Dealerów Samochodów uważa, że opisywana praktyka to
akt nieuczciwej konkurencji, a forma przedstawionej „optymalizacji” doprowadzi do ograniczenia dostępu do rynku warsztatom,
zwłaszcza autoryzowanym. Znanym jest fakt, że ubezpieczyciel
serwisom spoza swojej sieci preferowanej oferuje stawki odbie-

Jak wynika z opinii przygotowanej przez zespół prawny Związku
Dealerów Samochodów działanie takie stanowi naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa poprzez naruszenie art. 15 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, który wprowadza zakaz praktyk utrudniających innym
przedsiębiorcom dostęp do rynku. Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję czynu nieuczciwej
konkurencji, którym jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 tej ustawy zawiera otwarty katalog
stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród tych stypizowanych czynów wymienia utrudnianie dostępu do rynku.
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gające od rzeczywistych kosztów realizowanych napraw. W kontekście omawianego pisma doprowadzi to do sytuacji, w której
„brak możliwości uzgodnienia kosztów naprawy” stanie się regułą
prowadzącą do blokowania możliwości realizowania napraw w
warsztatach spoza tzw. sieci preferowanej.
Taka praktyka nie tylko doprowadzi do powstania nieuczciwej
konkurencji, ale również naruszy interesy konsumentów, którzy
nie otrzymają świadczeń, do których są uprawnieni, co stanowi
podstawę do zastosowania art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wszczęcia postępowania przez UOKiK.
W związku z tym ZDS wystosował do PZU wezwanie o zaprzestanie naruszenia niezgodnych z prawem praktyk i wezwał do
wycofania się z pisma z dnia 28 czerwca 2021 roku. W przypadku
braku skierowania do serwisów pisma, w którym zostanie zawarta
informacja o wycofaniu się z anonsowanych zmian przez PZU S.A.
oraz PZU Pomoc S.A. Związek Dealerów Samochodów podejmie
adekwatne kroki prawne.
Opisywana sytuacja będzie miała realne przełożenie na sytuację
prawną i finansową podmiotów likwidujących szkody w pojazdach oraz samych poszkodowanych. Nie tylko zawężenie dostępu
do oferowanych przez nich usług, ale powiększająca się skala
niedopłat do kosztów naprawy pojazdu stanowić będzie konsekwencję wprowadzanych działań – wyjaśnia adwokat Magdalena
Rok – Konopa, pełnomocnik Polskiej Izby Pośredników i Doradców
Odszkodowawczych. Ubezpieczyciel pozostając bowiem w poczuciu spełnionego obowiązku biernie będzie oczekiwał na wszczęcie
przez serwis lub osobę poszkodowaną postępowania sądowego.
Z perspektywy wyżej wymienionych wiązać się to będzie zaś
z koniecznością zaangażowania czasu i środków finansowych
na obsługę rosnącej liczby spraw sądowych. Zważając w jakim
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tempie obecnie proceduje jedną sprawę polskie sądownictwo,
sugerować można wystąpienie realnej patologii na rynku usług
odszkodowawczych, związanej z narastającą sumą niedopłat do
odszkodowań na rzecz uprawnionych.
Polska Izba Motoryzacji wskazuje z kolei, że problem jest znacznie
szerszy i nie dotyczy tylko pisma PZU z 28 czerwca 2021 roku.
Praktyki budzące szereg wątpliwości lub wprost gwałcące prawo
każdego obywatela do należnego mu odszkodowania są w ostatnich latach nasilane i zaliczyć do nich można chociażby:
masowe narzucanie fikcyjnie kreowanych na potrzeby ubezpieczycieli nieprzystających do rynku stawek za wykonywanie
napraw (rbg), usług assistance, czy najmu pojazdów zastępczych,
ingerencję w technologię naprawy (pośrednio i bezpośrednio)
poprzez bezpodstawne korekty zakresów naprawy,
wymuszanie łamania tajemnicy handlowej poprzez żądanie
faktur pierwokupu części zamiennych mimo wystawienia czytelnej i zgodnej z wytycznymi KNF faktury za naprawę,
stosowania podwójnych standardów oraz abuzywnych zapisów
w umowach o współpracy,
uporczywe nieuznawanie opinii niezależnych rzeczoznawców
co wprost prowadzi do paraliżu systemu wymiaru sprawiedliwości ilością spraw sądowych (w ostatnim tylko roku ponad
180 tyś. nowych) oraz powoduje zapaść na rynku napraw dla
tysięcy małych firm,
wspieranie rozwiązań zaniżających odszkodowania, istotnie
wzmacniających funkcjonowanie szarej strefy i obniżających
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zdaniem Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji Romana Kantorskiego
- Obserwowane praktyki nijak się mają w rzeczywistości do wniosków z informacji Najwyżej Izby Kontroli z 2019 roku, które m.in.
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nakazywały wzmocnienie ochrony i praw konsumenta. Zgadza
się z tym Prezes Automobiklubu Polski - Romuald Chałas dodając
również - To pominięcie praw poszkodowanych wynikających chociażby z art. 363 KC.
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego (OKRM ZRP) od dawna przygląda się i analizuje
postępowanie ubezpieczycieli na rynku likwidacji szkód w tym
również PZU. Nasze wątpliwości budzi fakt, iż zakłady ubezpieczeń
zapominają lub celowo nie chcą pamiętać, co to jest działalność
ubezpieczeniowa określona w stosownej ustawie i metodą siły w
sposób często, w naszej opinii, niezgodny z prawem próbują ograniczać prawa poszkodowanych zawartych w przepisach Kodeksu
cywilnego. – komentuje Daniel Trojak v-ce przewodniczący OKRM
ZRP. Tworzone sieci naprawcze przez ubezpieczycieli nie tylko powodują naruszenie zasady pełnej kompensacji szkody, ale również
w sposób niezrozumiały naruszają gospodarkę wolnorynkową i
ograniczają swobodę konkurencji. Także poprzez promowanie
swoich firm „złapanych do sieci” ubezpieczalnie reklamują te
podmioty co z pewnością nie jest już działalnością ubezpieczeniową. – tłumaczy dalej Daniel Trojak. W związku z takim działaniem
towarzystw ubezpieczeniowych OKRM ZRP proponuje w ramach
konsolidacji branży przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla
poszkodowanych informującej o tym jakie naprawdę przysługują
im prawa w związku z uszkodzeniem ich pojazdu. Po drugie proponujemy zbadać za pomocą odpowiednich organów mających
kontrole i nadzór nad ubezpieczycielami, czy aby umowy zobowiązujące firmy naprawcze do działania w tzw. sieciach naprawczych ubezpieczyciela nie ograniczają praw poszkodowanych
(osób trzecich) – kontynuuje wiceprzewodniczący OKRM ZRP.
Sytuacja na rynku napraw pojazdów ze względu na agresywną
politykę towarzystw ubezpieczeniowych pogarsza się z dnia na
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dzień. Nie dość, że w procesach likwidacji szkód nagminnie łamane
są prawa poszkodowanych, to na dodatek zakłady ubezpieczeń
wykorzystując pozycje dominującą zaczynają bezkarnie łamać
przepisy prawa cywilnego, czy przepisy chroniące konkurencję i
konsumentów. Dlatego też apelujemy do branży o niezwłoczne
powiadomienie odpowiednich organów o stwierdzonych przypadkach działań TU celem wspólnego działania mającego na celu
wyeliminowanie tych bezprawnych działań ubezpieczycieli z rynku.
Jako przedstawiciele kilku tysięcy podmiotów z branży zrzeszonych
w strukturach ZRP na bieżąco otrzymujemy sygnały o nowych coraz bardziej wyrafinowanych metodach towarzystw Ubezpieczeniowych, które ograniczają swobodę działalności gospodarczej poprzez nieuczciwą konkurencję – apelujemy, aby krajowe instytucje
nadzorcze pomogły w rozwiązywaniu tego typu problemów. Jeśli
zaś to stanie się nieskuteczne zmuszeni będziemy prosić o pomoc
instytucje unijne czy międzynarodowe – bo niedopuszczalnym jest
by w państwie prawa zakłady ubezpieczeń dopuszczały się notorycznego jego łamania i czuły się w obliczu nadzoru bezkarne. Tym
bardziej, że większość z nich to podmioty prywatne. Wysokość nakładanych na instytucje ubezpieczeniowe kar jest niewspółmierna
z dochodami jakie te instytucje osiągają omijając prawo. Czynią
tak bowiem nadal, bo omijanie prawa w dalszym ciągu w Polsce
przynosi im więcej dochodu niż jego przestrzeganie, co jest nie do
zaakceptowania w kraju należącym do struktur Unii Europejskiej.
- dodaje Andrzej Duch przewodniczący OKRM ZRP.
O ostatnim działaniu PZU został również poinformowany Rzecznik
Finansowy, do którego ustawowych zadań należy ochrona interesów ubezpieczonych.
Więcej informacji:
Paweł Tuzinek (Związek Dealerów Samochodów)
tel. 694-246-921
p.tuzinek@zds.org.pl
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Nie zawsze celem naprawy lakierniczej jest gładki, pięknie lśniący lakier. Samochody przeznaczone do wypraw
nie muszą być piękne, za to ich powłoki lakiernicze powinny być odporne na uszkodzenia i skutecznie chronić
karoserię przed korozją. W samochodach terenowych naprawę powłoki można wykonać korzystając z
materiałów w sprayu.

Czy powłoki lakierowe samochodów
terenowych można naprawiać sprayami?
Naprawiamy samochód z bogatą przeszłością. Przez kilka lat był
biały i odbywał służbę w misjach pokojowych ONZ. Potem trafił
w do Polski. Biały lakier zastąpiła matowa powłoka w kolorze kawy
z mlekiem, zderzaki pomalowano na szaro. Wyposażony w sprzęt
biwakowy przez długie lata jeździł wszędzie. Wszędzie oznacza
wyprawy latem i zimą w Bieszczady czy na Mazury, podróże przez
Syberię, Murmańsk na NordCup, przez Rodopy do Grecji, do Rumunii, czy na Ukrainę...
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Po kilkunastu latach przepraw przez błota, krzaczory, szutry i bezdroża, tu i tam pojawiła się rdza. Rdzę trzeba wyeliminować; ma
być to zrobione skutecznie i tanio. Właściciel zdecydował, iż będzie
naprawiał defekty samodzielnie, demontując jedynie te elementy,
które bezwzględnie zdemontować trzeba. Chodzi o to, że w samochodzie przygotowanym do wypraw jest zamontowanych mnóstwo dodatkowego wyposażenia biwakowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Demontaż tego wszystkiego byłby bardzo
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praco- i czasochłonny, a w sytuacji jedynie miejscowej naprawy
zderzaków i blaszanej atrapy na wlocie powietrza, niepotrzebny.
Jako że w tym przypadku estetyka nie miała większego znaczenia,
to nie było potrzeby używania profesjonalnego sprzętu; kabiny
lakierniczej, pistoletu i naprawa mogła być wykonana przy użyciu
materiałów dostępnych w sprayu. W mieszalni lakierów przygotowany został pojemnik z kolorem, pozostałe preparaty, również w
sprayu, zostały kupione w sklepie dla lakierników.
Przygotowanie powierzchni do lakierowania zaczęło się od usuwania rdzy. Korzystano ze szczotki mosiężnej, włókniny, papieru
ściernego i „koksika”, czyli kostki ściernej, która ma tę zaletę, że
usuwa starą warstwę powłoki nie naruszając metalu. Po dokładnym odpyleniu całość odtłuszczono. Papierem zostały osłonięte
elementy nie wymagające naprawy i ponownie wszystko odpylono
i odtłuszczono. Po co, skoro zostało to już zrobione kilkanaście minut wcześniej? Dowiedziałem się, że lepiej dwukrotnie odtłuścić to
samo miejsce, niż coś przegapić. To samo dotyczy gruntów i podkładu, bo chodzi o skuteczne i pewne izolowanie metalu od lakieru
i wpływów atmosferycznych. Na odtłuszczone elementy nałożono
grunt reaktywny. Dlaczego reaktywny? Wbrew dość częstej opinii
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grunt reaktywny nie usuwa, ani też nie łączy się z rdzą. Dodatek
kwasu fosforowego powoduje, iż grunt reaktywny, dzięki reakcji
chemicznej, bardzo dobrze łączy się z powierzchnią stalową. Dzięki
temu dobrze izoluje i jednocześnie zapewnia dobrą przyczepność
kolejnych warstw. Po wysuszeniu gruntu nałożony został epoksydowy podkład wypełniający. Jako że estetyka i idealna powierzchnia
nie była celem naprawy na podkład nie była nakładana szpachla,
lecz metodą „mokre na mokre” baza. Jako finish wykorzystany
został bezbarwny lakier matowy. Wszystkie preparaty nakładane
były sprayem. W jednym przypadku okazało się, że w puszcze z
podkładem plastikowy kapturek był felerny i źle rozpylał materiał za
to sporo wyciekało bokiem. Wystarczyło zmienić kapturek, jednak
wypływa z tego wniosek – zawsze przed rozpoczęciem natryskiwania z puszki, warto sprawdzić, jak działa końcówka. Naprawa trwała
dwa dni, a jej koszty zamknęły się w kwocie 300 złotych.
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Renowacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych wymaga nowego podejścia do napraw lakierniczych (zdjęcie: Shutterstock).

Według danych firmy konsultingowej McKinsey, w 2019 roku, w porównaniu do roku poprzedniego sprzedaż
samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in wzrosła w Europie o 44% do ponad 600 000
pojazdów. Warsztaty muszą być zatem przygotowane na pojawianie się tych pojazdów oraz – zależnie od
wymagań producenta – nowych ograniczeń dotyczących temperatury suszenia lakieru.

Bezpieczna renowacja pojazdów
elektrycznych i hybrydowych
Podczas napraw samochodów elektrycznych i hybrydowych lakiernicy dążą do uzyskania idealnego efektu. W przypadku niskiej
temperatury muszą jednak kierować się konkretnymi wytycznymi.
Harald Klöckner, Standox Training Leader na Europę, Bliski Wschód
i Afrykę: „Przed rozpoczęciem pracy trzeba odłączyć instalację
wysokiego napięcia od akumulatora. Mogą to robić wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby”.

najczęściej stosowanych ogniw litowo-jonowych skrajne temperatury powodują przedwczesne zużywanie się akumulatora. A
podczas suszenia wymuszonego osiągnięcie temperatury 60°C,
która jest wartością graniczną dla akumulatorów, to nic trudnego.
„Zależnie od producenta trzeba przestrzegać różnych wymagań
dotyczących maksymalnej temperatury w kabinie lakierniczej i
czasu suszenia” – dodaje Harald Klöckner.

AKUMULATORY WRAŻLIWE NA DZIAŁANIE
WYSOKICH TEMPERATUR
„W tych pojazdach przede wszystkim akumulatory są wrażliwe na
działanie skrajnych temperatur” – wyjaśnia Klöckner. W przypadku

PROFESJONALNA RENOWACJA Z SYSTEMEM XTREME
Jedynie systemy lakiernicze gwarantujące najwyższej klasy efekt
nawet przy niskiej temperaturze suszenia pozwalają bezpiecznie
pracować z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi. „Za sprawą
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Systemy umożliwiające suszenie w niskiej temperaturze oszczędzają energię
oraz pozwalają chronić akumulatory pojazdów elektrycznych i hybrydowych (zdjęcie: Axalta).
produktów z serii Xtreme System marka Standox oferuje warsztatom system lakierniczy do profesjonalnych renowacji zgodnych z
wymaganiami producentów. Ponadto system pozwala oszczędzać
energię, ponieważ suszenie trwa zaledwie 45–60 minut w 20°C lub
15 min w 40°C” – mówi Harald Klöckner.
Jednak pełny potencjał Systemu Xtreme można wykorzystać stosując wszystkie produkty z tej serii, które wzajemnie się uzupełniają. Tak samo jak lakier bazowy Standoblue, produkty należące
do Systemu Xtreme – w tym wypełniacz mokro-na-mokro VOC
Xtreme Wet-on-Wet filler U7650 lub wypełniacz VOC Xtreme Filler
U7600 – można aplikować w jednym cyklu. W przypadku wypeł-

niacza VOC Xtreme Filler U7600 można nałożyć nawet cztery
warstwy bez odparowania międzywarstwowego. Natomiast nowy
lakier bezbarwny VOC Xtreme Filler U7600 pozwala na elastyczną
pracę, ponieważ można aplikować dwie lub półtorej warstwy – także bez odparowania międzywarstwowego. Dodatkową korzyścią
dla warsztatów stosujących ten system jest obniżenie kosztów
energii elektrycznej nawet o 70%.
Więcej informacji na temat Standox Xtreme System na stronie
www.standox.pl/xtreme-system oraz u przedstawicieli handlowych Standox.

Stosowanie produktów z tej samej serii pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet Systemu Xtreme (zdjęcie: Axalta).
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Rude plamy na karoserii i niepokojące dziury w blachach to widoczne oznaki korozji, jednej z najgorszych i
najczęstszych przypadłości atakujących samochody. Problem ten dotyka pojazdy bez względu na wiek, choć
bardziej na jej „infekcję” narażone są samochody starsze oraz te intensywniej eksploatowane – w szczególności zimą na miejskich drogach. Czy można uniknąć tego problemu?

KOROZJA - jak chronić swoje auto
CO TO JEST KOROZJA?
Korozja jest zjawiskiem niszczenia materiału. Procesowi temu
mogą poddawać się nie tylko metale, ale również:
beton i żelbeton- procesy fizykochemiczne, chemiczne i fizyczne (niszczenie spoiwa, kruszywa) oraz elektrochemiczne
(korozja zbrojenia)
drewno- procesy mikrobiologiczne (grzyby, bakterie, szkodniki)
i chemiczne
szkło, tworzywa sztuczne- procesy chemiczne (ługowanie, rozpuszczanie) oraz fizyczne (topnienie, erozja mechaniczna).
W przypadku tworzywa metalicznego korozja charakteryzuje
się głównie ubytkiem materiału na skutek reakcji z agresywnymi
składnikami środowiska (głównie środowiska kwaśnego). W efekcie
mogą powstawać lokalnie wżery o różnej wielkości i głębokości.
Korozja wżerowa jest z reguły wynikiem oddziaływania szkodliwych
czynników w miejscach ubytków na karoserii. W motoryzacji popularna jest także korozja szczelinowa. Narażone są na nią szczególnie
miejsca łączenia powierzchni.
A co wywołuje korozję? W przypadku blach samochodów jest to
najczęściej połączenie wody i wysokiej temperatury lub soli.
Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne jest zabezpieczeniem
bardzo dobrym i nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Producenci samochodów zabraniają wręcz jakiegokolwiek
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dodatkowego zabezpieczenia. Nie wyrażają także zgody na jakąkolwiek konserwację nałożonego fabrycznie zabezpieczenia. Jednocześnie wydłużają gwarancję na trwałość karoserii, ale jest ona
obłożona wieloma warunkami, jak np. korozja do perforacji blachy,
coroczne przeglądy i uzupełnianie ubytków powłok antykorozyjnych. Każda powłoka antykorozyjna jest powłoką porowatą. Także,
wcześniej czy później, powstają na jej powierzchni mikropęknięcia
prowadzące do mikroognisk korozyjnych i korozji blach nadwozia.
Żadna powłoka antykorozyjna nie jest zabezpieczeniem wiecznym,
w celu przedłużenia jej żywotności wymaga okresowej konserwacji.
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Zakaz konserwacji fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego
ma tylko jedno uzasadnienie: konserwacja wydłuża żywotność
nadwozia, co w konsekwencji powoduje spadek sprzedaży samochodów nowych.
Brak konserwacji powoduje wcześniejsze skorodowanie karoserii, a
zastosowanie do konserwacji materiałów woskowych nie powoduje żadnych ujemnych skutków na lakierze, podwoziu i w profilach
zamkniętych. Są to najlepsze środki do konserwacji. Na powierzchniach zewnętrznych, czyli lakierowanych, każda rysa czy uszkodzenie lakieru jest zauważone i może być szybko usunięte. Podobnie
uszkodzenie powłoki ochronnej na podwoziu jest względnie szybko
zauważone, chociażby podczas corocznej obsługi technicznej.
Natomiast uszkodzenia powłoki ochronnej w profilach zamkniętych nie jesteśmy w stanie sprawdzić. A jest ona najważniejszym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Każdy samochód koroduje od
wewnątrz, a nie od zewnątrz. Dlatego należy zwrócić uwagę na
konserwację tego zabezpieczenia oraz na zabezpieczenie profili
zamkniętych podczas naprawy. Powstały w profilach zamkniętych
proces korozji rozwija się powoli, ale przez cały czas eksploatacji
pojazdu. Nawet w samochodach wykonanych z blach ocynkowanych. Dlatego brak konserwacji doprowadza do szybkiego skorodowania nadwozia. Bez względu na to co mówią producenci, każdy
samochód wykonany z metalu będzie korodował. Jeśli zauważone
zostały już pierwsze ślady korozji, należy działać jak najszybciej.
Ogromnym błędem jest pozostawienie wżerów lub rdzawych plam
bez interwencji na okres jesieni i zimy.

na działanie wielu agresywnych związków chemicznych, ale krótkotrwale. Częste mycie nadwozia i jego woskowanie wydłuża estetyczną i antykorozyjną funkcję powłoki lakierowej. Szczególnie, gdy
samochód garażowany jest pod chmurką. Dla powłoki lakierowej
najgorszym momentem jest poranna rosa, w której rozpuszczają
się różne, zawarte w powietrzu związki chemiczne.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zwykłe, naturalne czynniki
mogą spowodować uszkodzenie lakieru. Najważniejsze z nich to:
roztwory alkaliczne: wapno, cement, agresywne środki myjące;
opady kwaśnego deszczu;
miodowa, lepka substancja kapiąca z drzew, a produkowana
przez mszyce;
odchody pszczele;
komary i insekty rozbijające się na przednich elementach karoserii;
ekstrementy ptasie;
żywice drzew itp.;
metaliczne osady z kominów kotłowni w postaci drobnych opiłków metalu wbitych w powłokę lakieru.
Nawoskowanie czystej powłoki lakierowej daje dodatkową ochronę
nadwozia.

POWŁOKA LAKIEROWA
Powłoka lakierowa jest jedną z trzech antykorozyjnych powłok
nadwozia samochodu. Jest ona bardzo ważna ze względu na jej
estetyczne walory. Nieczyszczona i nie myta, bez konserwacji
preparatami woskowymi, ulega bardzo szybko zniszczeniu, staje
się matowa, porysowana i szorstka. Także te powłoki, które pokrywane są warstwą twardego lakieru bezbarwnego. Jest on odporny
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POWŁOKA NA PODWOZIU
Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia narażone jest na działanie
silnego strumienia wody spod kół i rozpuszczonych w niej różnych
związków chemicznych, uderzeń kamieni i piasku oraz innych
mechanicznych uszkodzeń. Powłoka antykorozyjna podwozia
samochodu mimo braku widocznych uszkodzeń mechanicznych
ulega powolnemu procesowi starzenia, twardnienia i ścierania. Na
jej powierzchni powstają mikropęknięcia, które z upływem czasu
pogłębiają się i w konsekwencji prowadzą do ognisk korozji. Inaczej
postępujemy, gdy na podwoziu została uszkodzona powłoka antykorozyjna, a powierzchnia blachy karoseryjnej jeszcze nie zaczęła
korodować. Przed nałożeniem powłoki konserwującej konieczne
jest zabezpieczenie odsłoniętej blachy masą kauczukową lub kauczukowo-bitumiczną.
Proces konserwacji komplikuje się, gdy uszkodzona powłoka
antykorozyjna podwozia została uszkodzona i blacha zaczęła już
korodować. Masy konserwującej, a tym bardziej masy zabezpieczającej antykorozyjnie, nie można nakładać na pokryte rdzą blachy
nadwozia. Dlatego też, wcześniej usuwamy luźną rdzę za pomocą
szczotki drucianej lub papieru ściernego o małej ziarnistości. Rdzę
zalegającą głęboko neutralizujemy za pomocą tzw. odrdzewiaczy.
Pomimo szybkiego wysychania takiego preparatu na powierzchni
zewnętrznej, należy odczekać min. 14 godzin, aż do zakończenia
pełnej reakcji chemicznej w ogniskach korozji. Po całkowitym wyschnięciu preparatu odrdzewiającego, usuwamy resztki, które nie
zareagowały chemicznie. Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię surowej blachy, z ogniskami korozji związanymi chemicznie,
nakładamy podkład antykorozyjny i właściwą masę zabezpieczającą
podwozie przed korozją.

POWŁOKA W PROFILACH ZAMKNIĘTYCH
W profilach zamkniętych panuje prawie zawsze wilgoć. Rozpuszczone w niej związki chemiczne w powolny, ale ciągły sposób
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działają destruktywnie na powłoki ochronne. W nowoczesnych
samochodach coraz więcej elementów i powierzchni podwozia jest
osłoniętych, np. plastikowymi nadkolami, osłonami układu wydechowego, zbiornikiem paliwa i różnymi innymi. Te osłonięte części
i elementy podwozia traktuje się jako profile zamknięte. Można
powiedzieć, że w nowych samochodach zwiększa się przestrzeń
profili zamkniętych, a zmniejsza powierzchnia zabezpieczonych
antykorozyjnie powierzchni podwozia.
Profile zamknięte to miejsca trudno lub w ogóle niedostępne.
Konieczne jest zatem zastosowanie takich preparatów, które
równomiernie pokryją wszystkie powierzchnie blach, wnikną w
szczeliny połączeń blach i zabezpieczą antykorozyjnie. Zadania takie spełniają tylko woskowe środki konserwujące, które mogą być
także stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego po naprawie
blacharsko-lakierniczej.
Od mas do profili zamkniętych wymaga się, aby spełniały następujące
właściwości:
zdolność wypierania wilgoci z podłoża;
zdolność penetrowania w złącza i szczeliny między blachami;
odporność na korozję i starzenie;
przyleganie do powierzchni lakierowanych i surowej blachy;
hamowanie rozpoczętych procesów korozyjnych;
odporność na podwyższoną temperaturę;
zawierają inhibitory korozji.

Nawet najlepsze powłoki antykorozyjne nie wytrzymują próby czasu. Konieczna jest ich konserwacja. Nie wszystkich właścicieli samochodów stać na to, aby sprawdzać słuszność tego stwierdzenia na
własnym samochodzie. A jeżeli konserwacja, to przede wszystkim
profili zamkniętych. Należy pamiętać, że samochód koroduje od
wewnątrz na zewnątrz, a nie odwrotnie.
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Jeśli przyjrzeć się samochodom opuszczającym fabryki, najpopularniejsze kolory na świecie to biały,
szary i czarny. I choć większość kupujących wybiera kolory raczej standardowe, popularność nietypowych
odcieni powoli, ale nieustannie rośnie. Dzięki nim ulice stają się nieco mniej ponure, ale dla lakierników
przeprowadzających naprawy mogą stanowić wyzwanie. Z pomocą przychodzi bogate doświadczenie
Cromax®, globalnej marki renowacyjnej firmy Axalta, której pigmenty, receptury i lakiery bazowe Cromax®
Pro Basecoat pozwalają odtworzyć nawet najbardziej nietypowe kolory.

Cromax uważnie śledzi
trendy kolorystyczne
NIESTANDARDOWO
Nietypowe kolory – jasnożółty, jaskrawy
pomarańczowy, neonowy zielony, błyszczący purpurowy – stają się na rynku
samochodów coraz bardziej popularne.
„Większość nabywców wybiera kolory
metalizowane lub nie - ze standardowej
palety producenta. Niektórzy jednak chcą
się wyróżnić w tłumie samochodem o
nietypowym kolorze. W takim przypadku
kolor nadwozia jest równie ważny co model auta” – wyjaśnia Thomas Cool, Cromax
Training and Technical Service Leader na
Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
Renowacja lakieru w taki sposób, aby nie
pozostawić śladu po naprawie, to spore
wyzwanie, które w przypadku nietypowych
kolorów staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Cromax oferuje warsztatom przewagę nad konkurencją w postaci lakieru
bazowego Cromax Pro Basecoat. Stanowi
on część zaawansowanego technologicznie
systemu, na który składają się pigmenty,
żywice oraz dodatki. Umożliwia on precyzyjne dobieranie kolorów – nawet tych
najtrudniejszych.
„Nieustannie uzupełniamy paletę Cromax
Pro Basecoat o nowe pigmenty, również
te specjalne. Dodajemy też nowe pigmenty
do barwienia lakierów bezbarwnych. Dzięki
bliskiej współpracy firmy z producentami
jesteśmy w stanie przewidywać trendy
kolorystyczne i opracowywać nowe pigmenty oraz receptury. Lakiernicy mają do
nich dostęp za sprawą zaawansowanego
oprogramowania kolorystycznego - ChromaConnect” – dodaje Thomas Cool.
ChromaConnect zapewnia warsztatom
maksymalną swobodę i elastyczność
pracy dzięki bezprzewodowej obsłudze
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wszystkich cyfrowych procesów – od dobierania koloru po mieszanie. Umieszczenie
systemu w chmurze oznacza, że lakiernicy
mogą kontrolować każdy etap zarządzania
kolorem za pośrednictwem urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi – także bezprzewodowych wag i drukarek – jak również
najbardziej zaawansowanego spektrofotometru Cromax – ChromaVision® Pro
Mini – oraz platformy ChromaWeb, czyli
kompleksowej bazy danych kolorów w
chmurze.
Co więcej, na firmowym kanale YouTube
dostępne są nagrania z serii Let’s get to
work, na których nasi eksperci pokazują
prawidłowe metody stosowania produktów Cromax podczas typowych renowacji
oraz prezentują rozwiązania dla codziennych wyzwań, z jakimi spotykają się lakiernicy w pracy.
Więcej informacji na temat marki Cromax i
systemu Cromax Pro Basecoat można znaleźć na stronie www.cromax.pl/cromaxpro.
Nagrania z serii Let’s get to work są dostępne na stronie www.Youtube.com/cromaxofficial.
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Bartosz Kaźmierczak

Nie tylko szpachlówka, podkład i lakier
– materiały uzupełniające „non-paint” w refinishu
O tym, jak ważna jest jakość oraz właściwy dobór szpachlówki,
podkładu czy lakieru podczas przeprowadzania naprawy lakierniczej nie trzeba nikogo przekonywać. Większość fachowców
w naszej branży rozumie, że przekłada się to na optymalizację
technologii w warsztacie oraz zadowolenie klienta. Obecnie,
szczególnie istotna jest każda oszczędzona roboczogodzina, a
dobra opinia w wyszukiwarce internetowej lub mediach społecznościowych potrafi przyciągnąć wielu potencjalnych zleceniodawców. Każdy warsztat dba przecież o to, aby klient był gotów
polecić nasze usługi kolejnym osobom. Niestety znacznie mniej
lakierników zdaje sobie sprawę, że w refinishu równie ważny jest
dobór odpowiednich materiałów uzupełniających – tzw. nonpaintów. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości nie tylko
wpłynie na doskonały efekt końcowy naprawy, ale również pozwala uniknąć potencjalnych błędów i poprawek, które generują
koszty i zajmują cenny czas.
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Lakierowanie w garażu, szopie lub nawet przed garażem powoli i
nieuchronnie odchodzi do lamusa. Coraz powszechniejszym wyposażeniem warsztatu lakierniczego w Polsce są kabiny i profesjonalny sprzęt lakierniczy. Podobne zmiany zachodzą w świecie
tzw. non-paintów. Obecnie mamy coraz większą świadomość, że
błąd w pracy i konieczność wykonania poprawki przekłada się na
realne straty. Poza tym, świadomi lakiernicy zdają sobie sprawę,
że mądra oszczędność nie polega na wybieraniu jak najtańszych
produktów, ale na uwzględnieniu tego, jak wybór produktu
wpłynie na całkowity koszt wykonania naprawy. Jeśli zastosowany produkt ma wyższą cenę, ale pozwala nam przyspieszyć daną
operację, wykonać daną czynność bez pomocy drugiej osoby lub
pomoże zminimalizować ryzyko praco- i czasochłonnych poprawek, to w rzeczywistości jego całkowity koszt może być niższy
niż produktu, który pozornie wydaje się tańszy. Z tego powodu
warto stosować nowoczesne produkty uzupełniające.
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Jeszcze do niedawna maskowanie auta przed lakierowaniem
kojarzyło się z oklejaniem przy pomocy starych gazet lub w
najlepszym razie taśmy i folii malarskiej z marketu budowlanego.
Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której spędziliśmy wiele godzin na zamaskowaniu auta, położeniu zabezpieczenia antykorozyjnego, szpachlówki i odpowiednim wyprofilowaniu elementu.
Kolejnym etapem pracy jest nakładanie lakieru bazowego. Nagle
od podmuchu z pistoletu podczas natryskiwania, odkleja nam
się kiepskiej jakości taśma i lakier bazowy dostaje się pod folię
maskującą. Czy koszt wykonania poprawek zrekompensuje nam
różnicę w cenie taśmy malarskiej i profesjonalnej taśmy lakierniczej? Kolejna sytuacja – zamaskowaliśmy auto folią malarską, w
trakcie jej rozklejania złuszczony lakier spadnie na lakierowany
przed chwilą element i przyklei się do świeżej warstwy. Jeśli
chcielibyśmy pominąć niecenzuralne słowa, które wyrzuci z siebie lakiernik w takim momencie, pozostanie nam zapewne tylko
niepokojąca cisza.

www.lakiernik.com.pl

Rozpatrując pozornie prosty i nieistotny produkt, jakim dla całości naprawy wydaje się być folia maskująca, możemy pójść o
krok dalej. Obecnie profesjonalne folie maskujące nie tylko łatwo
i szybko mogą być rozłożone z rolki przez pojedynczą osobę,
same przylegają do karoserii nie odpryskuje z nich lakier. Topowe
warianty folii premium mają również właściwości oddychające
oraz podwyższoną elastyczność. Do czego potrzebne nam „oddychanie” folii? Choćby do przyspieszenia procesu technologicznego. Niejednokrotnie zdarza się, że maskowany jest element z
nie do końca doschniętym lakierem. Zablokowanie możliwości
odparowania za pomocą zwykłej nieprzepuszczalnej folii może
spowodować powstanie odparzeń na świeżym lakierze. Podobna
sytuacja może mieć miejsce, jeśli zamaskujemy wilgotne elementy karoserii i spróbujemy wygrzać auto w kabinie lakierniczej.
Powstanie nieestetycznych odparzeń narazi nas na konieczność powtórnego lakierowania. Folia oddychająca pozwala na
swobodne odprowadzenie wilgoci i zapobiega powstaniu plam.
Dodatkowo niektóre folie klasy premium posiadają specjalnie
zwiększoną elastyczność. Lepiej dostosowują do nierówności
karoserii i nie rozrywają się podczas maskowania nawet przy zahaczeniu o ostry element. To tylko jeden przykład, jakie znaczenie może mieć jakość przy wyborze pozornie prostego produktu
pomocniczego.
Dobry lakiernik organizuje swoją pracę tak, aby była jak najłatwiejsza i zajmowała jak najmniej czasu. Chodzi przecież o to,
aby zrobić bardzo dobrze i się przy tym nie narobić, prawda? Tutaj również ważne jest wykorzystanie współczesnych technologii
okołolakierniczych. Pomyślmy, ile czasu tracimy na każdorazowe
mycie i czyszczenie kubka przy pistolecie. Rozwiązaniem tego
problemu jest system wymiennych, elastycznych kubków, przy
których nie trzeba tracić czasu na mycie. Dodatkowo kubek,
który kurczy się w miarę zużycia materiału, nie dopuszcza do
jego kontaktu z powietrzem i zapobiega wysychaniu – możemy
więc np. przechowywać pozostałą część bazy lub lakieru do czasu ich ponownego wykorzystania. Posiadanie takiej możliwości
z czasem przekłada się na spore oszczędności. Najlepsi producenci takich kubków dodatkowo oferują produkt, który pomoże
nam w utrzymaniu czystości i porządku w naszym warsztacie.
Ergonomicznie zaprojektowany karton, zawierający elementy
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systemu (kubki, wieczka, sitka, zaślepki itd.) może służyć jako
wygodny organizer i dyspenser, stając się użytecznym elementem wyposażenia warsztatu.
Bardzo istotnym etapem naprawy refinish jest szlifowanie podkładu oraz szpachlówki. Praca ta zajmuje dużo czasu i dlatego
ważnym jest, aby używane materiały ścierne były wysokiej jakości. Porządny papier ścierny znacznie przyspieszy czas wyprowadzenia pożądanego kształtu elementu, ale również nie zapycha
się pyłem i nie zużywa tak szybko jak produkty o najniższej cenie.
Zastosowanie nowoczesnych materiałów ściernych w dłuższej
perspektywie przynosi istotne oszczędności czasu i redukcję
kosztów naprawy.

Dodatkowo na etapie szlifowania pomocne okazują się produkty
pomocnicze takie jak np. puder kontrolny. Dzięki wysokiej zdolności wnikania w najdrobniejsze nierówności powierzchni oraz
kontrastowemu zabarwieniu (najpopularniejszym kolorem pudru
na rynku jest czarny, ale zdarza się również pomarańczowy lub
biały do obróbki ciemniejszych materiałów), puder szybko i skutecznie wskazuje wszelkie niedoskonałości obrabianego elementu. Stosowanie pudru przyspiesza czas obróbki i pozwala uniknąć
niespodzianek w postaci ujawnienia nierówności powierzchni np.
po lakierowaniu. Pomaga to lakiernikowi uzyskać doskonalszy
efekt końcowy.
Zakres współczesnych produktów pomocniczych w lakiernictwie
i postęp w ich opracowywaniu jest bardzo duży. Gdybym chciał
opisać choćby połowę z nich, nie wystarczyłoby miejsca w tym
artykule. Liczę jednak, że na kilku zaledwie przykładach udało mi
się zwrócić uwagę świadomych lakierników dlaczego oszczędzanie na tzw. non-paintach może okazać się oszczędnością tylko z
pozoru.

dają najbardziej optymalny stopień ochrony w codziennej pracy.
Bardzo ważne jest, aby pamiętać o okresowej wymianie filtrów,
bez której maska nie spełnia swojej funkcji ochronnej. Nie każdy
lakiernik ma świadomość, że przy szlifowaniu podkładu i szpachlówki również należy stosować ochronę dróg oddechowych.

Powinna nią być co najmniej maseczka przeciwpyłowa o stopniu
ochrony FFP2. Pamiętajmy, że wdychanie pyłu ze szpachlówek
oraz podkładów jest szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również odpowiedni kombinezon lakierniczy
oraz odporne na rozcieńczalniki rękawiczki ochronne. W branży
lakierniczej najlepiej sprawdzają się rękawiczki wykonane z nitrylu. Posiadają one wysoką odporność na rozerwanie oraz na
działanie rozcieńczalników.
Podsumowując, wysoka jakość stosowanych materiałów uzupełniających non-paint w branży lakierniczej jest równie ważna
jak jakość użytego podkładu czy lakieru. Wykorzystanie odpowiednich materiałów pomocniczych na każdym etapie naprawy
pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wykonywania kosztownych
poprawek. Odpowiednio dobrane produkty pomogą nam szybciej wykonać dany etap pracy oraz dadzą podstawę do tego, aby
kolejny etap prac przebiegał bez niepotrzebnych problemów i
opóźnień.
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Efekt pracy lakiernika jest bardzo ważny, jednak najważniejsze
jest nasze zdrowie. Powinno ono być najcenniejszym zasobem
dla każdego z nas i z tego powodu na środki ochrony osobistej
należy zwracać szczególną uwagę. Prace przy natryskiwaniu
substancji chemicznych bezwzględnie powinny być wykonywane
stosując ochronę dróg oddechowych. Na szczęście, nie trzeba
już w Polsce do tego nikogo przekonywać. Do pracy ze środkami nanoszonymi za pomocą pistoletu (podkłady, lakiery) należy
używać półmaski lakierniczej, najlepiej z filtrami A1P2, które
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Współpraca z pasjonatami innowacji technologicznych to cel nowego partnerstwa Paint the Future pomiędzy
AkzoNobel i „sercem technologii”, serwisem TNW (The Next Web).

Partnerstwo AkzoNobel i TNW
dodaje Paint the Future technologicznej atrakcyjności
W ramach współpracy skupionej wokół globalnego konkursu dla
startupów Paint the Future, obie firmy będą dzielić się wiedzą i
swoimi doświadczeniami, aby dotrzeć do jak największej liczby
startupów przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń do
trwającej kolejnej edycji programu, czyli przed 20 lipca.
– Ekosystem innowacji AkzoNobel łączy w sobie to, co najlepsze w
świecie startupów i korporacji: elastyczność i innowacyjne technologie z doświadczeniem i potencjałem inwestycyjnym – mówi Ally
van der Boon, Paint the Future Program Manager w AkzoNobel.
– Cieszymy się z możliwości współpracy z nowatorskimi startupami technologicznymi, które chcą ożywiać wygląd powierzchni, a
TNW jest idealnym partnerem do realizacji tego celu.
Misją TNW jest łączenie ludzi pasjonujących się technologiami.
Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży mediów i wydarzeń, ta
globalna marka cyfrowa zwiększy zasięg zaproszenia AkzoNobel
do udziału w Paint the Future, największym ekosystemie innowacji w branży farb i powłok.
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– AkzoNobel zobowiązuje się do współpracy ze zwycięzcami
konkursu, dlatego kluczowe jest zebranie wysokojakościowych
zgłoszeń, które przełożą się na wypracowanie zrównoważonych
rozwiązań dla biznesu – wyjaśnia Wopke Dost, Head of Delivery
TNW. – Zespół specjalistów TNW zajmujących się wyszukiwaniem
i analizą startupów pomoże dotrzeć do młodych firm, które
spełniają kryteria konkursu i zachęci je do udziału w wyzwaniu,
które da im szansę rozwoju.
Konkurs Paint the Future, zainicjowany przez AkzoNobel w
2019r., realizuje szereg programów mających na celu przyspieszenie innowacji. Dynamiczny ekosystem obejmuje startupy, środowiska akademickie, instytuty badawcze oraz dostawców. Do tej
pory zostało wdrożonych 18 rozwiązań.
Więcej informacji na temat globalnego konkursu dla startupów
na stronie: letspaintthefuture.com
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Rusza druga edycja międzynarodowego konkursu dla startupów – Paint the Future 2021. Wszystkie
nowatorskie rozwiązania z obszaru farb i lakierów zgłoszone do programu między 18 maja a 20 lipca
otrzymają wsparcie ekspertów z branży. Najlepsze projekty mają szansę na globalne wdrożenie w ramach
umowy partnerskiej z AkzoNobel. Finał planowany jest na koniec roku.

AkzoNobel zaprasza startupy
do kolejnej edycji programu Paint the Future
– Tworzeniem pionierskich technologii i rozwiązań dla naszych
klientów zajmujemy się od stuleci – mówi Klaas Kruithof, Chief
Technology Officer w AkzoNobel. – Obecnie, w czasach szybkiego
rozwoju technologii w tak wielu dziedzinach, zapraszamy inne
firmy do wspólnego działania w celu dalszego przesuwania granic – poza obecne oczekiwania, wyobrażenia i pokolenia. Paint
the Future to nasz sposób na rozwój innowacji w branży farb i
powłok specjalistycznych we współpracy z innymi podmiotami.
Wyjątkowe podejście AkzoNobel do innowacji, oparte na obopólnych korzyściach, naprawdę działa. Nowe technologie i zaawansowane rozwiązania dzięki współpracy powstają znacznie szybciej, co potwierdza doświadczenie z pierwszej edycji konkursu. W
ciągu zaledwie dwóch lat inicjatywa Paint the Future przyniosła
18 udanych projektów.
– Możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia, zasobów i
globalnego zasięgu AkzoNobel, a także know how 2 220 członków naszego ekosystemu, to dla startupów niesamowita szansa, by dużo szybciej wdrożyć swoje rozwiązania. Razem możemy
dojść o wiele dalej – mówi Ally van der Boon, Paint the Future
Program Manager.
Tegoroczne wyzwanie obejmuje pięć kategorii:
Ulepszona funkcjonalność: Jakie ekscytujące nowe funkcjonalności i/lub możliwości transformacyjne może przynieść
zgłoszona technologia, by ożywić malowane powierzchnie?
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Doświadczenie klienta: W jaki sposób proponowane rozwiązanie może polepszyć doświadczenie czerpane przez klientów z
produktów i usług AkzoNobel?
Inteligentna aplikacja: W jaki sposób nowe rozwiązanie może
zmienić lub ulepszyć sposób stosowania farb i lakierów?
Rozwiązania circular system: W jaki sposób zgłoszone rozwiązanie umożliwia powtórne wykorzystanie materiałów w
dowolnym etapie działalności biznesowej (value chain)?
Inteligentna produkcja i łańcuch dostaw: W jaki sposób nowatorskie rozwiązanie pomoże tworzyć i wdrażać inteligentniejsze rozwiązania w produkcji i łańcuchu dostaw?
Paint the Future zainicjowany został przez AkzoNobel w 2019 r.
jako globalny ekosystem tworzenia innowacji poprzez współpracę. To śmiała inicjatywa, która ma przyspieszać rozwój, testować,
wdrażać i odpowiednio dostosowywać idee i rozwiązania przeznaczone dla branży farb i lakierów. W ramach Paint the Future
producent realizuje różnorakie programy mające przyspieszyć
rozwój technologiczny. Początkowo konkurs przeznaczony był
dla startupów, jednak szybko dołączyły do niego uczelnie wyższe, instytuty badawcze i dwie duże grupy dostawców. Dzięki
nieustannemu wzrostowi i rozwojowi ekosystemu zasilanego
sukcesami każdego z programów, Paint the Future stał się największym przedsięwzięciem tego rodzaju w branży.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
letspaintthefuture.com
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Przyszłość, w której opakowania do żywności są bardziej ekologiczne – i wolne od aluminium
– jest o krok bliżej, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzanym z udziałem AkzoNobel.

Na progu rewolucji w obszarze farb
i lakierów do opakowań
Doktorantka Jiaying Li, pracująca w Dutch Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC), we współpracy z Uniwersytetem Twente, Uniwersytetem w Wageningen, BASF
i AkzoNobel, dokonała ważnego odkrycia. Jej badania skupiają się
na nowej, nadającej się do recyklingu powłoce, która ma zastąpić
opakowania „metaliczne” (blokujące dostęp tlenu), stosowane powszechnie do takich produktów jak chipsy czy kawa.
Obecnie tego rodzaju opakowania składają się z wielu warstw, z
których każda pełni odrębną funkcję. Ich produkcja pochłania dużo
energii, a recykling jest bardzo utrudniony. Opracowano więc proces, który w inteligentny sposób łączy dwa rozpuszczalne w wodzie
polimery (polielektrolity), dzięki czemu niezbędną funkcjonalność
może zapewnić pojedyncza i nadająca się do ponownego przetworzenia warstwa.
– Wykorzystywanie polielektrolitów w branży farb i lakierów nie jest
niczym nowym. Powłoki te jednak tworzone są zwykle wieloetapowo, przez co przemysłowe zastosowanie tej metody byłoby zbyt
czasochłonne i drogie – twierdzi Andre van Linden, Dyrektor Coatings Technology w AkzoNobel. –Nowa metoda, którą opracowuje
ARC CBBC, przybliża zastosowanie polielektrolitów na dużą skalę.
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Li, doktorantka na Uniwersytecie Twente, dodaje: – Pierwsze uzyskane przez nas wyniki pokazują, że tego rodzaju powłoka ma
ogromny potencjał w produkcji opakowań chroniących żywność
przed utlenianiem. Skupiamy się również na ulepszaniu jej właściwości, takich jak wodoodporność i wytrzymałość.
AkzoNobel, jako jeden z wiodących dostawców farb i lakierów dla
przemysłu opakowaniowego, jest z oczywistych względów zainteresowany prowadzonymi badaniami, zwłaszcza w zakresie korzyści
dla środowiska i klientów, jakie może zaoferować nowa powłoka.
Odejście od rozpuszczalników organicznych oraz prostszy recykling
opakowań idealnie wpasowują się w podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i jej program People. Planet. Paint.
Następny etap badań obejmuje zastosowanie polielektrolitów pochodzenia biologicznego. Polielektrolity te są w 100% naturalne,
pozyskiwane na przykład ze skorup krewetek czy odpadów z przemysłu drzewnego.
– Dzięki wszechstronności naturalnych polielektrolitów wkraczamy
w erę, w której będziemy mniej zależni od polimerów syntetycznych – kontynuuje Li. – Powłoki polielektrolityczne, nad którymi pracujemy, mogą mieć mniejszy połysk, lecz będą równie funkcjonalne,
a przy tym ich recykling będzie znacznie łatwiejszy.
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Bardziej zrównoważony przemysł jachtowy i pomoc w ochronie oceanów to główne cele partnerstwa
pomiędzy Yacht Coatings AkzoNobel a organizacją Water Revolution Foundation.

Yacht Coatings AkzoNobel rozpoczyna
współpracę z Water Revolution Foundation
W ramach podjętego przez firmę długofalowego zobowiązania do
wprowadzania pozytywnych zmian w branży, AkzoNobel podzieli
się z Water Revolution Foundation swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem, które zdobył podczas wielu dziesięcioleci pracy nad
pionierskimi rozwiązaniami dla klientów na całym świecie.
Założona w 2018 roku Water Revolution Foundation jest organizacją
non-profit, która działa na rzecz ochrony oceanów, pomagając przemysłowi jachtowemu w zmniejszeniu jego wpływu na środowisko.
– To naturalne połączenie w dążeniu do wspólnego celu. Zarówno
nam, jak i fundacji zależy bowiem na stworzeniu bardziej świadomego ekologicznie i zrównoważonego przemysłu jachtowego
– wyjaśnia Jean-Michel Gauthier, Dyrektor AkzoNobel Marine and
Protective Coatings – Jesteśmy dumni z naszych zrównoważonych produktów, a dzięki temu partnerstwu zaangażowaliśmy się
również w ochronę oceanów. Cieszymy się na bliską współpracę i z
radością czekamy na efekty naszych wspólnych działań.
Robert van Tol, Dyrektor Water Revolution Foundation, dodaje:
– AkzoNobel od wielu lat udowadnia, że jest liderem w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju. Łączy nas pasja i dążenie do budowania sektora bardziej przyjaznego dla środowiska, dlatego jest nam
niezmiernie miło powitać ich na pokładzie jako oficjalnego part-

www.lakiernik.com.pl

nera. Z wielką przyjemnością angażujemy się w działania na rzecz
stymulowania i przyspieszania zmian w przemyśle superjachtów.
AkzoNobel podzieli się w szczególności wiedzą zdobytą podczas
opracowywania jednych z najbardziej innowacyjnych podkładów,
wypełniaczy, farb nawierzchniowych i podwodnych powłok kadłubowych dostępnych na rynku – dostarczanych w ramach linii
International i Awlgrip.
W ramach nowego partnerstwa Water Revolution Foundation
– oraz szersze rynki jachtowe – będą również korzystać z bogatego doświadczenia AkzoNobel w zakresie technologii w wielu
sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i farb
proszkowych.
Dzięki pomyślnemu wdrożeniu programu People. Planet. Paint. w
zakresie zrównoważonego rozwoju, wyniki firmy w tym obszarze
są mocno doceniane przez wpływowe agencje ratingowe. AkzoNobel przez sześć lat z rzędu otrzymywał najwyższą możliwą ocenę
MSCI (AAA) i figuruje w rankingu Clean 2000, który wyróżnia firmy
o najwyższych przychodach osiąganych ze zrównoważonych rozwiązań.
Więcej informacji na stronach: www.international-yachtpaint.com/
en/gb/ i https://waterrevolutionfoundation.org/
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Zmiany klimatyczne pozostają wyzwaniem dla wszystkich, ale szczególnie duża odpowiedzialność jest po
stronie biznesu. Jedną z firm, która od lat świadomie podchodzi do zrównoważonego rozwoju z myślą o
ochronie środowiska, jest AkzoNobel, producent farb i specjalistycznych powłok. Jak koncern realizuje swoje
cele, które ogłosił w ramach strategii People. Planet. Paint.?

Zrównoważony rozwój
oparty na konkretnych celach i działaniach
Zrównoważone podejście jest jednym z podstawowych czynników
przekładających się na sukces AkzoNobel w branży. Wyraźnie
widać to w przyjętej przez firmę strategii People. Planet. Paint.,
która skupiona jest na minimalizowaniu negatywnego wpływu
biznesu na środowisko. Producent konsekwentnie dąży do zmniejszenia zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, LZO i odpadów,
przy jednoczesnym zwiększaniu wykorzystania energii i materiałów odnawialnych.
Firma w swoich działaniach kieruje się Celami Zrównoważonego
Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) i
podkreśla ich znaczenie dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorstw. – Ta międzynarodowa agenda jest kluczowym czynnikiem
napędzającym innowacje, a także rozwój biznesu w określonym
kierunku. Wyznaczone przez ONZ cele stały się ponadnarodową
inspiracją i motywują do tego, aby zrównoważony rozwój pozostawał w centrum myślenia o przyszłości Ziemi. Chcemy, aby pro-
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wadzone przez nas działania w ramach jednego z filarów naszej
strategii, czyli Planet. stanowiły realny wkład w realizację tego
wyzwania – mówi Katarzyna Kowalczyk, Communications Manager
AkzoNobel.
OGRANICZENIE EMISJI I ZUŻYCIA ENERGII
W ramach działań na rzecz klimatu AkzoNobel planuje do 2030
roku zredukować o połowę emisję własną CO2. Chce to osiągnąć,
obniżając zużycie energii o 30% i przechodząc na odnawialne jej
źródła. Już teraz koncern w 34 swoich lokalizacjach (w 11 krajach)
bazuje całkowicie na odnawialnych źródłach energii, a w 17 zakładach posiada instalacje fofowoltaiczne. Stara się również zmniejszać ilość węgla zawartego w produktach poprzez ograniczenie
stosowania LZO na rzecz rozwiązań na bazie m.in. wody.
Przedsiębiorstwo stale pracuje też nad rozwiązaniami, które mają
podnieść efektywność energetyczną procesów produkcyjnych
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klientów i ich produktów końcowych, a tym samym pomogą
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. – Dobrym przykładem są nasze innowacyjne powłoki, do utwardzenia którym wystarczą niskie
temperatury, jak farby low bake oraz te utwardzane promieniami
UV – wymienia Katarzyna Kowalczyk. – Nasze specjalistyczne technologie wykorzystywane w produktach mogą nadawać również
pomalowanym powierzchniom właściwości, które przyczyniają się
m.in. do ograniczenia zużycia paliwa (ochrona przeciwporostowa)
czy energii (odbijanie promieniowania słonecznego chroniące
przed przegrzewaniem się metalowych powierzchni i budynków,
czyli redukcja tzw. wysp ciepła). Nie ustajemy jednak w poszukiwaniach nowatorskich i zrównoważonych rozwiązań.
MNIEJ ODPADÓW I PONOWNE ICH WYKORZYSTANIE
AkzoNobel przygotowuje się również do poradzenia sobie z takimi
wyzwaniami, jak efektywne zarządzanie zasobami oraz prawidłowe gospodarowanie nimi w ramach obiegu zamkniętego. Podtrzymuje dążenie do zerowej ilości odpadów nieodnawialnych. Do
2030 r. planuje ponownie wykorzystywać wszystkie generowane
przez siebie odpady, a we wszystkich zakładach o największym zapotrzebowaniu na wodę – również ten surowiec. W ubiegłym roku
producentowi udało się ponownie zagospodarować aż 58% odpadów, wodę odzyskuje już w 11 fabrykach. Z ciekawostek, zakład
AkzoNobel w Wietnamie, Binh Duong Deco, opracował sposób na
przekształcenie osadu ściekowego w cegły i płytki.
Producent wprowadza także rozwiązania, które mają umożliwić
ograniczenie ilości aplikowanego produktu przy zachowaniu wydajności, trwałości i długość ochrony podłoży. Już teraz większość
farb i powłok AkzoNobel wymaga nałożenia jedynie 2 warstw, co
znacząco ogranicza zużycie produktu oraz ilość generowanych
odpadów. Sam proces aplikacji farb proszkowych uznawany jest za
jedną z najbardziej zrównoważonych opcji powłok, przy minimalnej
produkcji odpadów. Wszelkie rozpryski można bowiem odzyskać,
poddać recyklingowi lub ponownie przetworzyć. – Chcemy, aby
nasi klienci mogli uzyskać jeszcze lepsze efekty przy wykorzystaniu mniejszej ilości materiałów. Dzięki współpracy z Qlayers, jednym ze zwycięzców programu dla startupów „Paint the Future”,
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opracowaliśmy zautomatyzowaną technologię natryskową, która
zmniejsza straty podczas aplikacji farby – podkreśla Katarzyna
Kowalczyk.
Dążenie do zapobiegania marnotrawstwu zasobów widać również
w innych obszarach biznesowych. W Wielkiej Brytanii powstała już
farba, która w 35% pochodzi z recyklingu.
LOKALNE INICJATYWY W POLSCE
Koncern podkreśla, że swoją strategię zrównoważonego rozwoju
People. Planet. Paint. chce opierać na konkretnych działaniach.
W Polsce producent w swoim zakładzie w Pilawie właśnie rozpoczyna realizację bardzo ważnej inwestycji, a mianowicie montaż
paneli fotowoltaicznych. To ważny krok w kierunku oszczędzania
energii. Kolejne inicjatywy koncentrują się w dużej mierze na
programach promujących oszczędzanie wody (ponowne wykorzystanie wody stosowanej przy produkcji) oraz segregowanie śmieci
(nieustanne poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na ponowne
użycie odpadów powstałych podczas produkcji, np. związanych z
etykietowaniem). Ciekawą inicjatywą jest coroczna „Zbiórka elektrośmieci – bratki na rabatki”, która zachęca do recyklingu. Akcja
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a setki ton elektrośmieci
przekazywane są, aby wesprzeć działania Fundacji „Nasza Ziemia”. To ważny punkt w budowaniu świadomosci, jak ważna jest
segregacja i że każdy ma wpływ na kondycję planety. W ramach
wewnętrznej odsłony „Czyste Powietrze” AkzoNobel uświadamia
natomiast pracownikom, jak smog wpływa na zdrowie człowieka.
Zwraca tym samym uwagę na szkodliwość nieefektywnych i wysokoemisyjnych pieców tzw. kopciuchów, które niestety wciąż są
częścią rodzimego krajobrazu.
LIDER W BRANŻY
Zaangażowanie AkzoNobel w zrównoważony rozwój zaowocowało wiodącą pozycją w branży farb i powłok w wielu kluczowych
rankingach 2020 r. Najwyższą pozycję w sektorze przyznały firmie
agencje Corporate Knights, Sustainanalytics, MSCI czy ChemScore.
Producent znajduje się także w czołówce zestawień FTSE4Good
czy EcoVadis. Wymieniany jest również na liście Clean200.
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Mercedes-Benz i Axalta wspólnie wygłaszają prezentację na temat optymalizacji systemów lakierniczych
i powłok do tworzyw sztucznych pod kątem radarów działających z częstotliwością 77 GHz

Axalta prezentuje zaawansowane, nowatorskie lakiery do pojazdów
autonomicznych na targach SURCAR 2021 w Cannes
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych, prezentuje swoje lakiery samochodowe dla rozwijającego się rynku pojazdów autonomicznych podczas 31. konferencji SURCAR, poświęconej lakiernictwu samochodowemu. Wydarzenie odbywa się w Cannes w dniach 1–2 lipca 2021 r. i gromadzi
ekspertów i influencerów z branży motoryzacyjnej i lakierniczej z
całego świata. W ramach globalnego zaangażowania w tworzenie
coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań transportowych motywem przewodnim tegorocznej konferencji SURCAR są pojazdy
elektryczne oraz autonomiczne.
Hassine Sioud, Group Vice President, Mobility w Axalta na Europę,
Bliski Wschód i Afrykę: „Wraz z ewolucją mobilności pojawia się potrzeba stosowania zaawansowanych lakierów, które poza walorami
estetycznymi i ochroną sprzyjają także ekonomii pracy silników i
podzespołów elektrycznych, a także m.in. ułatwiają projektowanie
pojazdów, nawigację oraz dbają o bezpieczeństwo pasażerów”.
Marka Axalta Mobility Coatings, która narodziła się w kwietniu
2021 roku i skupia się na nowych rynkach transportowych, m.in.
pojazdach autonomicznych i elektrycznych, aktywnie uczestniczy
w konferencji SURCAR. Eksperci firmy prezentują zaawansowane
właściwości lakierów Axalta dla ewoluującej branży transportowej.
Pokazują również jak najnowsze technologie powlekania wpływają
na działanie czujników stosowanych w pojazdach autonomicznych.
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Dr Neil Murphy, Color Science Team Manager w Axalta, który
specjalizuje się w produktach dla samochodów autonomicznych,
wygłasza wraz z ekspertami firmy Mercedes-Benz prezentację na
temat systemów lakierniczych i powłok do tworzyw sztucznych
dopasowanych do czujników radarowych operujących z częstotliwością 77 GHz. Prelegenci podkreślają, jak ważne jest modelowanie wielowarstwowe do szacowania skuteczności radarów, maksymalizacji transmisji fal emitowanych przez radar i minimalizacji
refleksyjności powłok. Omawiają także zagadnienie optymalizacji
powlekanych części z tworzyw sztucznych pod kątem bezpiecznej
i skutecznej pracy czujników.
Czujniki w samochodach stanowią kluczowy element różnych
systemów, np. asystenta pasa ruchu, systemu wykrywania kolizji,
aktywnego tempomatu czy systemu ostrzegania o pojazdach w
martwym punkcie. Axalta blisko współpracuje z ekspertami firmy
Mercedes-Benz: fizykami, chemikami, projektantami i kolorystami
nad systemami modelowania pracy radarów, dzięki którym możliwe będzie tworzenie narzędzi zaspokajających coraz bardziej
złożone potrzeby rynku pojazdów autonomicznych.
Wyniki badań nad systemami lakierowania nadwozia i tworzyw
sztucznych zostały zaprezentowane podczas warsztatów: Nowe
materiały i procesy lakiernicze, które odbyły się 1 lipca w Hotelu
Barriere Le Majestic. Raport będzie też dostępny online. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.surcar-europe.com.
Więcej informacji na temat marki Axalta Mobility Coatings można
znaleźć na stronie www.axalta.com/mobility.
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W zakładzie w Kantonie zainstalowano już prawie 3000 paneli PV

AkzoNobel finalizuje w Chinach dwa duże projekty instalacji około 8000 paneli fotowoltaicznych, które pomogą
firmie przyspieszyć realizację wyznaczonego celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku.

AkzoNobel wdraża projekty solarne w
Chinach i przyspiesza realizację celów
w zakresie zrównoważonego rozwoju
Instalacja paneli w dwóch fabrykach farb dekoracyjnych – ponad
5000 w zakładzie w Szanghaju i prawie 3000 w Kantonie – jest ważnym krokiem w realizacji planów firmy dotyczących prowadzenia
produkcji w jeszcze bardziej ekologicznej formule.
– Zwiększanie ilości wykorzystywanej przez nas energii odnawialnej
jest kluczową częścią naszego programu People. Planet. Paint.
skupionego wokół zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie biznesu – wyjaśnia Wijnand Bruinsma, Program Manager ds.
zrównoważonego rozwoju w AkzoNobel. – Nowe instalacje będą
stanowić istotny wkład w nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym
zakresie w Chinach i pomogą nam w realizacji ogólnego celu firmy,
jakim jest przejście na wykorzystanie 100% energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych do 2030 roku.
Nowe instalacje fotowoltaiczne staną się podstawowym źródłem
energii w każdej lokalizacji. Inwestycje są już prawie ukończone i
docelowo będą wytwarzać około 1,66 mln KWh w Szanghaju oraz 1
mln KWh w Kantonie.
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– Cieszymy się z pomyślnej realizacji tych dwóch projektów – mówi
Mark Kwok, Dyrektor łu AkzoNobel Decorative Paints w Chinach/
Azji Północnej. – Zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkiego,
co robimy. Stale dążymy więc nie tylko do zmniejszenia wpływu
naszych zakładów na środowisko, ale też zaspokajania potrzeb
ekologicznych naszych lokalnych klientów i całych społeczności.
Kwok dodaje, że istnieją również plany zainstalowania większej liczby
paneli słonecznych w zakładach AkzoNobel produkujących farby dekoracyjne w Changzhou, Langfang i Chengdu. – Dzięki zainstalowaniu dodatkowych paneli w Chinach będziemy w stanie zmniejszyć
zużycie energii w całym procesie produkcyjnym – mówi.
Na koniec 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez AkzoNobel wyniósł 40%,
przy czym 34 lokalizacje i 12 krajów korzysta już w 100% z energii
ze źródeł odnawialnych.
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Klienci oczekują kolorów o wysokim połysku kojarzących się z elegancją i stabilnością.
Badanie preferencji konsumentów w zakresie kolorów samochodowych firmy Axalta na rok 2021 r. pokazuje,
jakie kolory wybierają właściciele pojazdów w czterech krajach o największej produkcji samochodów (Chiny,
Niemcy, Meksyk i USA).

Badanie firmy Axalta dowodzi,
że kolor nadwozia ma kluczowy wpływ na 88%
decyzji zakupowych
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny
dostawca lakierów ciekłych i proszkowych,
opublikowała wyniki ankiety preferencji
konsumentów w zakresie kolorów samochodowych na rok 2021. Badanie potwierdziło,
że kolor nadwozia ma istotne znaczenie przy
zakupie pojazdu. Ponad 4000 respondentów
w wieku 25–60 lat w czterech krajach o największej produkcji samochodów – Chinach,
Niemczech, Meksyku i USA – zadeklarowało,
że kolor ma kluczowy wpływ na decyzję zakupową w 88% przypadków.
„Kolor ma ogromny wpływ na decyzję o
zakupie samochodu. Często odzwierciedla
on osobowość właściciela pojazdu” – tłumaczy Nancy Lockhart, Axalta Global Color
Manager, Mobility Coatings. „Co ciekawe,
respondenci najczęściej poszukiwali w kolorze elegancji, stabilności i pozytywności”.
Aby zrozumieć, jak będą kształtować się
trendy w ramach ankiety zbadano, jakie
kolory są preferowane przez konsumentów. Choć kupujący mogą poszukiwać
różnorodnych kolorów, w poszczególnych
krajach widać wyraźne tendencje.
W ramach badania analizowano również opinie na temat efektów i wykończeń powłok
lakierniczych. Wykończenia o wysokim połysku cieszyły się największą popularnością
na niemal wszystkich rynkach. Wyjątek stanowiły Chiny, w których wysoki połysk jest
niemal równie popularny co lakiery matowe
(48% wysoki połysk, 52% wykończenie matowe). W przypadku efektów różnice były
dużo większe. W USA i Chinach najczęściej
wybiera się kolory solidowe, podczas gdy
niemieccy respondenci wolą efekt perłowy,
natomiast w Meksyku dominują gruboziarniste lakiery perłowe i metaliczne.
Axalta opracowuje kolory na potrzeby
obecnych i przyszłych właścicieli samochodów na całym świecie. Dlatego też firma

www.lakiernik.com.pl

analizuje zmiany w preferencjach dotyczących kolorów dla różnych krajów oraz różnych kategorii pojazdów, aby przewidywać,
co klienci będą wybierać w przyszłości.
„Rozwój nowych i unikalnych kolorów dopasowanych do potrzeb naszych klientów i
preferencji konsumentów to klucz do zrozumienia trendów rynkowych. Niezmiernie cieszymy się z rosnącej popularności
śmiałych kolorów wśród konsumentów.
Coraz częściej wybierają oni samochody
czerwone i niebieskie. Całkiem możliwe, że
w niedalekiej przyszłości będziemy widzieć
na drogach więcej kolorów z naprawdę
wyjątkowymi efektami” – mówi Nancy
Lockhart.
Od 68 lat Axalta opracowuje i publikuje doroczny raport na temat popularności kolorów samochodowych, bazujący na danych
sprzedażowych producentów samochodów. Badanie preferencji konsumentów w
zakresie kolorów samochodowych to naturalne przedłużenie tej tradycji. Zapewnia
ono świeże spojrzenie na temat kolorów,
efektów i wykończeń powłok lakierniczych
z perspektywy konsumentów.
Najważniejsze wnioski z ankiety preferencji
konsumentów w zakresie kolorów samochodowych:
Chiny: Kolor jest ważnym czynnikiem podczas zakupu samochodu dla 99% respondentów w Chinach. Preferowane kolory to
biały (29%) i czarny (26%). Czerwony i niebieski zajęły miejsca piąte i szóste. Nawet
64% ankietowanych zmieni producenta samochodu, jeśli nie znajdzie preferowanego
koloru. Wśród tych respondentów 93%
samodzielnie podejmuje decyzje o kolorze
kupowanego pojazdu, a 7% korzysta z pomocy innych osób.
Niemcy: Wśród konsumentów w Niemczech
83% ankietowanych deklaruje, że kolor jest

ważny przy zakupie pojazdu. W Niemczech
63% respondentów podejmuje decyzje o
kolorze samochodu samodzielnie, a 37%
konsultuje tę kwestię z rodziną. Czarny jest
kolorem preferowanym (32%), a niebieski
zajmuje drugie miejsce (16%). Niemieccy
konsumenci uznają czarny, za kolor symbolizujący elegancję, a niebieski – stabilność.
W tym regionie nieco ponad jedna czwarta
respondentów (27%) ma samochód kompaktowy w kolorze czarnym.
Meksyk: Dla 90% respondentów w Meksyku kolor jest kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie pojazdu. Czerwony jest
kolorem preferowanym (22%) i najczęściej
wybieranym zarówno przez kobiety, jak i
mężczyzn. Czworo na 10 ankietowanych w
Meksyku deklaruje, że zmieni producenta,
jeśli nie znajdzie koloru, którego szuka.
W Meksyku 64% respondentów deklaruje
posiadane modelu typu sedan. Według
respondentów w Meksyku czerwony symbolizuje elegancję, a niebieski – pozytywne
nastawienie.
USA: Kolor jest istotnym czynnikiem podczas decyzji zakupowej dla 79% ankietowanych w USA. Prawie połowa respondentów
(46%) deklaruje, że kolor jest niezwykle
ważny. W USA 82% ankietowanych deklaruje, że sami decydują o kolorze, a 53% gospodarstw ma więcej niż jeden samochód.
Choć największą popularnością cieszy się
czarny, właściciele pickupów i vanów wybierają bardziej śmiałe odcienie niebieskiego (2. miejsce) i czerwonego (3. miejsce). W
opinii ankietowanych z USA niebieski symbolizuje pozytywne nastawienie, a czerwony kojarzy się z poczuciem przygody.
Więcej informacji na temat badania preferencji konsumentów z zakresie koloru
samochodowego na 2021 r. lub wyniki z
poszczególnych krajów znajdziesz na stronie www.axalta.com/color.
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Słowo aplikacja ma wiele znaczeń. Może to być jakiś wzorek na koszuli, może być program komputerowy,
aplikować można o pracę, oznacza też praktykę świeżo upieczonego prawnika... Aplikować można lekarstwo,
terapię, ale także lakier, zatem aplikator to na przykład strzykawka albo pistolet lakiernika. Dla autodetailerów
aplikatory to specjalne gąbki oraz wełny naturalne i sztuczne służące do polerowania powłoki lakieru.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Mućko i Mirosław Rutkowski

Kiedy gąbka staje się aplikatorem
Aplikator, ogólnie rzecz ujmując, jest narzędziem służącym do
polerowania. Aplikatory mają średnice odpowiadające maszynom
polerskim (80 mm lub 150 mm), a dokładniej padom, na które
są nakładane. O sposobie mocowania nie ma co się rozpisywać
– obecnie powszechnie znany rzep jest bardzo skuteczny i właściwie niezniszczalny.
W branży meblarskiej czy w przemyśle pasty polerskie najczęściej
nakłada się na powierzchnię, natomiast w praktyce lakierniczej
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czy autodetailingowej pasty polerskie zaleca się nakładać na
aplikator. Chodzi o to, że pasty mogą (choć nie zawsze muszą)
wchodzić w reakcję z lakierem. Im świeższy lakier, tym większe
niebezpieczeństwo pojawienia się przebarwień, uszkodzenia powierzchni, niespodzianki mogą sprawić pasty, które mają wypełniacze. Dlatego niewielką ilość pasty nakłada się na wybrany do
danej pracy aplikator.
W branży motoryzacyjnej dość często używane są aplikatory z
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wełny sztucznej lub naturalnej. Najlepiej pracują te naturalne,
dlatego, że każdy włos rozprowadza materiał. Przy sztucznych
trzeba pracować na konkretnych pastach, które pracują z syntetycznym włosem. Zasada jest taka, że dobiera się aplikator do
pasty. W przypadku wełny naturalnej włos może być nieco inny, i
sprawdzająca się dotychczas idealna pasta, z nowym aplikatorem
nie pracuje już tak doskonale. Aplikatory syntetyczne od tego
samego producenta są identyczne, zatem ze sprawdzoną pastą
zawsze będzie współpracowały tak samo. Wełna naturalna oraz
syntetyczna powszechnie uważana jest za aplikator do pierwszego etapu polerowania. W rzeczywistości maszynami DA doświadczona osoba może jednym aplikatorem wykonać wszystkie etapy
polerowania. Oczywiście dobierając odpowiednio pasty polerskie.
Najpopularniejszymi aplikatorami lakierników i autodetailerów są
gąbki. Zależnie od struktury wyróżnia się otwartokomórkowe,
półotwarte i zamknięte. Najłatwiej rozpoznaje się je wdmuchując
powietrze. Otwartokomórkowe niemal nie stawiają oporu, półotwarte dają lekki opór, przez zamkniętokomórkowe powietrze
nie przechodzi.
Dwie pierwsze odmiany w czasie pracy z polerką lepiej się przewietrzają i lepiej niż zamknięte odprowadzają ciepło i ryzyko
przegrzania jest niewielkie. Drugą zaletą jest to, że w komórkach
takich gąbek gromadzi się materiał pasty ściernej, który w czasie
pracy stopniowo jest uwalniany. Te cechy sprawiają, że naszym
zdaniem oba rodzaje gąbek (otwarte i półotwarte) są szczególnie godne polecenia. Zamkniętokomórkowe pracują tylko powierzchniowo, dlatego należy nakładać znacznie mniej materiału,
bowiem zbyt duża ilość zostanie po prostu rozchlapana. A przecież zawsze materiału, czyli past polerskich należy nakładać na
aplikator niewiele. Rozpoczynając pracę należy nowy aplikator za-
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impregnować nakładając i rozprowadzając materiał (na przykład
drewnianą szpatułką) na całą powierzchnię. Natomiast później, w
miarę wypracowywania pasty, uzupełnia się ją bardzo niewielkimi
porcjami. Żeby pracować maksymalnie efektywnie należy dobrać
odpowiednią pastę do aplikatora. Każdą pastę musimy wypracować na elemencie obrabianym. Jak chcemy ciąć, dodajemy pasty,
a kiedy chcemy wykończyć pierwszy krok, do pasty można użyć
wody, aby uaktywnić resztki pasty będące w aplikatorze.
Znający się na rzeczy detailerzy potrafią za pomocą jednego
aplikatora i jednej pasty wykonać kompletną korektę lakieru,
jednak po coś wymyślono gąbki o różnej twardości i różne pasty
polerskie, aby z nich korzystać. Optymalne są nowe gąbki z oferty
Brayt w połączeniu z preparatami One Step i One Step Premium.
Zanim jednak przyjdą efekty „WOW”, trzeba trochę poćwiczyć. No
i używać odpowiedniej maszyny polerskiej. Temat maszyn poruszymy w kolejnym materiale.
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Firma Troton uzupełnia swoją gamę produktową o nowe gąbki polerskie Brayt. Nowoopracowany kształt
gąbek doskonale współpracuje z systemem polerskim Brayt, sprawiając, że polerowanie staje się jeszcze
skuteczniejsze.

Nowe gąbki polerskie Brayt
Do oferty firmy Troton zostały właśnie wprowadzone nowe gąbki
polerskie. Gąbki zaprojektowano od podstaw, specjalnie dla produktów Brayt, aby zapewnić jak najlepszą współpracę z pastami
polerskimi.
Pady wykonane zostały z innowacyjnej, otwartokomórkowej
pianki poliuretanowej zmniejszającej efekt przegrzewania
powierzchni. Ich unikalny kształt ułatwia polerowanie trudno
dostępnych miejsc. Struktura gąbki oraz środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre odprowadzenie temperatury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy tym odpowiednią
twardość roboczą. Gąbki świetnie nadają się do pracy zarówno z
maszyną rotacyjną jak i orbitalną.
Produkty dostępne są w
dwóch wariantach: gąbka
twarda (żółta) oraz miękka
(szara), a także w dwóch
rozmiarach: o średnicy 150
mm i 80 mm.
Gąbka twarda dedykowana
jest do stosowania z pastami pierwszego i drugiego kroku (od tnących do
polerujących).
Doskonale
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współpracuje z takimi produktami, jak T1 STRONG, ONE STEP
PREMIUM, ONE STEP, T11. Gąbka miękka jest przeznaczona do polerowania wykończeniowego, usuwania hologramów i niewielkich
zarysowań oraz nakładania wosków i powłok ochronnych. Rekomendowana do stosowania z następującymi produktami: ANTIHOLOGRAM&MICROSCRATCH REMOVER, T3 QUICK WAX&SHINE, T4
PROTECT LIQUID, ONE STEP, ONE STEP PREMIUM.
Nowe produkty są już dostępne w sprzedaży. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.troton.pl oraz do
przedstawicieli handlowych.
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Woski naturalne i syntetyczne mimo zmieniających się trendów na rynku nadal pozostają podstawową
formą zabezpieczania lakieru oraz wyrobów skórzanych.

Rola wosków w pielęgnacji aut
(i nie tylko)
Już w średniowieczu wiedziano, że końskie siodła należy natłuszczać aby zapewnić im jak najdłuższą żywotność; wtedy prym
wiodła metoda olejowania, która notabene zachowała się do
dziś w garbarstwie.
Dłuższą chwilę później, w 1888 r. swój początek wzięła Menzerna, 3 lata później zadebiutował Meguairs. Kamieniem milowym
w historii pielęgnacji aut było przedstawienie się światu w 1910r.
George’a Simons’a, który to zaprezentował po raz pierwszy
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wosk carnauba. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego,
kolejne firmy rozwijały naszą branżę przedstawiając nowe rozwiązania korzystając i „kopiąc” coraz to głębiej w poszukiwaniu
surowców odpowiednich dla perfekcyjnego utrzymania powłok
lakierniczych.
Nam nie było dane funkcjonować w tak zamierzchłym czasach,
ale w 2017 roku powstała Manufaktura Wosku – polskie ręcznie
produkowane kosmetyki samochodowe.
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Pomysł na stworzenie marki zrodził się zupełnie przypadkowo po
pierwszej próbie wytworzenia wosku w domowych warunkach.
Czy ten produkt był idealny? Na pewno nie. Ale dał początek kolejnym pomysłom i niesamowitą mobilizację do ciągłego poprawiania receptury. Jeszcze nie posiadając założonej działalności i
bez żadnego przekonania, że aktualna firma może zaistnieć, na
jednej z grup detailingowych przedstawiliśmy zdjęcia z efektów
zastosowania tego wosku; odzew był zaskakująco pozytywny a
rzesza ludzi chętna do przetestowania produktu ogromna jak na
ówczesne możliwości „produkcyjne”. Pierwsza partia wosków,
bodajże koło 80 sztuk została rozlana w puszeczki z cienkiej
blachy – część Klientów pamięta jeszcze jak rozcinała sobie o
nie palce, wosk należało mocno podgrzewać przed aplikacją aby
przybrał postać możliwą do użytku. Jego nazwa mówiła sama za
siebie – HardCore Wax. Częściowo była to lekcja pokory i znak,
że za szybko wypuściliśmy w obieg produkt, z drugiej strony dało
nam to dowód, że ten się nie myli kto nic nie robi. Drugi zaprezentowany przez nas produkt okazał się strzałem w dziesiątkę,
ale o tym opowiemy w kolejnym artykule wraz z kolejną dozą
krótkiej historii Manufaktury.
Na chwilę pomijając pracowite 2 lata, w 2019 roku na polskiej
scenie detailingu pojawił się Neon Night – syntetyczny wosk w
sprayu. Skrupulatnie opracowana receptura i wyważony stosunek aktualnie dostępnych surowców pozwoliły na stworzenie
produktu, który spełnił oczekiwania profesjonalistów, a także
hobbystycznie parających się detalingiem pasjonatów.
Neon Night pozwala na szybkie, wydajne i stosunkowo trwałe
zabezpieczenie lakieru przy minimalnym nakładzie pracy. Jednym
z atutów tego produktu, poza maskowaniem rys powstałych
wskutek codziennego użytkowania, a nawet braku dbania o po-
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włokę lakierniczą, jest uniwersalność zastosowania dla lakierów/
folii połyskowych i matowych – połysk zostanie podbity do maksimum w przypadku metaliców, candy, akryli a mat pozostanie
matem. Badania połyskomierzem wykazały, że lakier w połysku
uzyskuje około 6% więcej blasku , a matowy ma piękną głębię. Ta
wartość jest zauważalna dla ludzkiego oka; czy to jest produkt
2w1? Zdecydowanie Tak.
Średnia trwałość określana jest na około 6-7 tygodni, rekordowo
nawet 3-4 miesiące. Aby osiągnąć maksymalną trwałość należy
możliwie najlepiej przygotować lakier prawidłowo myjąc go jednocześnie usuwając osady smolne i metaliczne oraz aplikować na
suchy lakier minimalną ilość wosku przy pomocy dobrej jakości
mikrofibry nie przekraczając gramatury 500gsm. Czym jeszcze
może zaskoczyć ten spray? Na pewno niesamowitym aromatem
podczas aplikacji, na chwilę obecną oferujemy dwie wersje zapachowe – malina oraz czarna porzeczka.
Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Lakiernika!
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Naprawa panelowa elementów wykonanych ze stopów
aluminium* stanowi osobne zagadnienie. Ze względu
na ryzyko powstania ognisk korozji kontaktowej
stanowisko do napraw elementów ze stopów
aluminium powinno być oddzielone od pozostałych
stanowisk. Podział powinien być wykonany minimum
poprzez możliwość zasłonięcia kotary. Dodatkowym,
ważnym elementem jest konieczność stosowania
specjalizowanego wyciągu do odprowadzania
opiłków aluminium (cząstki drobnodyspersyjne)
podczas szlifowania, ponieważ zbyt duże stężenie ich
w powietrzu grozi wybuchem.

Jak prawidłowo
naprawiać aluminiowe
elementy karoserii
samochodowej?
O ile w przypadku napraw elementów stalowych, lekkie podgrzanie
może ułatwić naprawę, to podczas usuwania odkształceń w karoserii aluminiowej, podgrzewanie jest niezbędne.
Wykluczona jest praca „na zimno”, ponieważ zazwyczaj element
pęka podczas próby naprawy, a jeżeli nawet pęknięcia nie są widoczne „gołym okiem” to zapewne struktura w miejscu prostowania jest na tyle uszkodzona, że pękniecie może nastąpić w każdym
momencie.
SPOTER DO ALUMINIUM
Spoter do elementów stalowych nie nadaje się do zastosowania
podczas naprawy elementów aluminiowych. Powodem jest różnica w metodzie przygrzewania końcówki roboczej lub całkowicie
inne parametry tego przygrzewania. Na rynku aktualnie można
spotkać dwa rodzaje spoterów do karoserii aluminiowych:
metodą przez gwałtowne rozładowanie kondensatorów,
automatyczne spawanie łukowe.

Narzędzia oraz urządzenia do napraw elementów wykonanych
ze stopów aluminiowych, nie mogą być stosowane zamiennie
do obróbki innych materiałów, a szczególnie stalowych. W obu
przypadkach spotery służą do zastosowania jedynie przy napra-
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wach aluminium. W momencie powstawania tego opracowania
wdrażane na rynku są spotery wykorzystujące metodę „spawaną”,
które wydają się znacznie łatwiejsze w stosowaniu i obsłudze. Inne
narzędzia takie jak tzw. wyciągarki, tarniki, młotki itp. w zasadzie są
takie same. Jedynie w przypadku kowadeł oraz łyżek zachodzi konieczność specjalnego doboru narzędzi. Muszą być one izolowane
np. tworzywem sztucznym lub gumą.
NAPRAWA PANELOWA WGNIECENIA – TZW. METODA „SPAWANA”
1. Ocena uszkodzenia oraz opracowanie planu naprawy. Po ustaleniu odpowiedniej metody, należy przygotować wszystkie potrzebne narzędzia.
2. Odpowiednie podgrzanie elementu w celu redukcji powstałego
naprężenia i poprawy jego plastyczności. Naprawy panelowe karoserii aluminiowych powinny być zawsze wykonywane na częściach
podgrzanych do temperatury 200-300°C. Należy uważać, aby nie
przekroczyć temperatury 660°C, ponieważ w tej temperaturze
aluminium topi się.

3. Kontrola temperatury. Można ją prowadzić dzięki specjalnym
markerom lub termometrom bezdotykowym - pirometrom. Najlepiej w tej kwestii sprawują się mierniki bezdotykowe oparte na
laserze i pozwalające na stałą kontrolę temperatury. Stały monitoring ciepła jest bardzo ważny, gdyż aluminium jest bardzo dobrym
przewodnikiem ciepła i nagrzewa się szybciej niż stal. Należy jednak
pamiętać o poprawie po wykonanej naprawie połączeń klejonych w
pobliżu obszaru grzania oraz miejsc, w których zastosowano masy
antykorozyjne. Bardzo wysoka temperatura może negatywnie odbić się na jakości tego typu połączeń i zabezpieczeń.
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4. Pozostawienie elementu do ostygnięcia. Można schłodzić panel
stosując sprężone powietrze lub wilgotną szmatkę. Po schłodzeniu elementu widoczne jest zmniejszenie uszkodzenia powstałe w
wyniku skurczu termicznego.
5. Usunięcie powłoki lakierniczej w miejscu naprawy papierem
ściernym o gradacji 80, założonym na szlifierkę rotacyjną z opcją
odsysania pyłów.

aluminium. Po osiągnięciu zadanej temperatury staramy się jak
najszybciej wyciągnąć wgniecenie za pomocą wyciągarki, ponieważ
aluminium bardzo szybko odprowadza ciepło do otoczenia.
9. Przygrzanie bitów aluminiowych i przełożenie przetyczki ze
stali wysokogatunkowej. Następnie prowadzi się wyciąganie przy
użyciu wybranego oprzyrządowania, ciągle podgrzewając miejsce
naprawy, aby utrzymać temperaturę ok. 200 °C.

6. Dokładne oczyszczenie miejsca naprawy z wszelkich zanieczyszczeń. Nie należy używać do tego celu wody, gdyż tworzy ona silne
środowisko ułatwiające późniejsze tworzenie się ognisk korozji już
po naprawie, pod warstwą nowego lakieru.
7. Przygotowanie spotera do napraw aluminium. W tym przypadku jest to francuski GYSPOT ARC PULL 200 działający podobnie jak
spotery do stali, przygrzewajace tzw. bity. Na wyposażeniu spotera
firmy GYS znajdują się dwa typy bitów, wykonane z najpopularniejszych stopów aluminium stosowanych przy produkcji karoserii:
ALSi12 - aluminium z dodatkiem krzemu,
AlMg3 – aluminium z dodatkiem magnezu.
W tym przypadku doświadczalnie zostało ustalone, że próbny element został wykonany ze stopu aluminium z magnezem (AlMg3).
Podczas spawania bitów wytwarzany jest łuk elektryczny i należy
zabezpieczyć oczy przed uszkodzeniem wzroku, za pomocą masek
spawalniczych z bardzo wysokim czasem reakcji. Należy pamiętać,
że jest to proces spawania elektrycznego, więc należy zastosować
urządzenia zabezpieczające elektronikę zainstalowaną w samochodzie tzw. przepięciówkę. Bardzo dobrym urządzeniem jest EZDENT PETECTOR. Ilość użytych bitów uzależniona jest od kształtu
i wielkości uszkodzenia. Parametry te determinują również dobór
narzędzia zastosowanego do wyciągania wgniecenia. W przypadku
bolców z nakręcanymi uchwytami do ciągnięcia można zastosować
następujące wyciągarki:

10. Ostrożne usunięcie po ostygnięciu przyspawanych bitów i
przeszlifowanie pozostałości grubym papierem ściernym o gradacji 80. Jeżeli zachodzi potrzeba, można sprawdzić płaszczyznę
naprawy przy użyciu tarnika (pilnika) blacharskiego. Do ostatecznego wyrównania można użyć specjalnych mas szpachlowych z
dodatkiem aluminium i zwiększonym przyleganiem do tego typu
powierzchni. Dalsza naprawa to już działania lakiernicze, mające
na celu zabezpieczenie miejsca naprawy i odnowienie powłoki
lakierniczej.
Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA

Easy Puller wyposażony w adapter do napraw aluminium,
Lever Puller – dźwignia jednostronna,
Strong Puller – rozbudowana wyciągarka, również
do likwidacji wgnieceń liniowych.
8. Podgrzanie elementu w celu zwiększenia jego plastyczności oraz
zmniejszenia ryzyka pęknięcia. Przy użyciu opalarki lub palnika gazowego należy nagrzać miejsce naprawy do ok. 200 °C, stale kontrolując temperaturę w celu zapobieżenia przegrzania. Trzeba jednak pamiętać o właściwym skalibrowaniu pirometru do pomiarów
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Proces likwidacji szkody obejmuje wiele etapów i czynności, które muszą być zaplanowane, zorganizowane
oraz wykonane w sposób zgodny z technologią producenta pojazdu oraz wymogami stawianymi przez klienta.
Dla realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia organizacja serwisu napraw powypadkowych, począwszy
od momentu przyjmowania pojazdu po jego wydanie klientowi.

Jak prawidłowo zaplanować organizację
warsztatu blacharsko-lakierniczego?
PLANOWANIE SERWISU
Proces tworzenia warsztatu blacharsko-lakierniczego z prawdziwego zdarzenia należy rozpocząć analizą techniczno – ekonomiczną oraz rynkową. O przyszłe zlecenia należy zadbać już na
etapie pomysłu, czyli trzeba znaleźć zapotrzebowanie na usługi,
które warsztat będzie oferował. Kolejnym etapem jest stworzenie technologii serwisu. Od technologii właśnie będzie zależało w
zasadzie wszystko co zostanie zaprojektowane i wdrożone.
Najczęściej popełnianym błędem w tworzeniu nowego serwisu jest
pominięcie tego etapu lub umiejscowienie go w późniejszych etapach projektowania.
Inna sytuacja jest kiedy serwis ma powstać w istniejących pomieszczeniach, które należy odpowiednio przystosować do
oczekiwań, ale i w tym przypadku konieczne jest stworzenie
technologii, która po części musi zostać dopasowana do zastanych warunków lokalowych.
PROCES TECHNOLOGICZNY
Linia technologiczna napraw powypadkowych pojazdów musi być
wyposażona zarówno w urządzenia do napraw jak i diagnostyki.
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Warto przypomnieć, że nie tylko narzędzia do napraw decydują
o szybkiej, skutecznej i opłacalnej naprawie, ale i trafna diagnoza
potrafi całkowicie zmienić efekty techniczne jak i ekonomiczne
przedsięwzięcia biznesowego jakim jest usługa naprawy powypadkowej. Rys. 1.
Proces technologiczny powinien również uwzględniać szeroko
pojęte sprawy organizacyjne jak: proces przyjmowania pojazdów
do naprawy, wydawania pojazdów, pozostałych etapów obsługi
klienta, obiegu dokumentacji i zleceń, kontaktów z przedstawicielami ubezpieczycieli itp. Nie do przecenienia jest również
zaplanowanie odpowiedniej przestrzeni do parkowania pojazdów
oczekujących na naprawę jak i parkingu dla klientów oraz pracowników serwisu.
Projekt technologii serwisu to zbiór wszystkich zamierzeń związanych z planowaną działalnością oraz wskazanie sposobów ich
realizacji.
INSTALACJE
Poza technologiami naprawczymi oraz pomiarowymi należy odpowiednio zaprojektować oraz wykonać instalacje. Podstawowe
to instalacja sprężonego powietrza oraz elektryczna. Warto
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Rys. 1 - Przykładowy projekt serwisu pojazdów do 3,5 t.

raatz.pl
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tak zaplanować wydajność oraz rozmieszczenie przyłączy, aby
zminimalizować ilość ewentualnych przedłużaczy, zapewniając
jednocześnie odpowiednią wydajność we wszystkich ważnych
strefach warsztatu. Wiele narzędzi stosowanych w blacharstwie
karoseryjnym jest zasilane sprężonym powietrzem. Narzędzia te
wymagają odpowiedniego ciśnienia oraz wydajności instalacji
zasilającej. Rys. 2.
Powietrze musi być również odpowiednio przygotowane, tak
aby narzędzia nadmiernie się nie zużywały. W przypadku instalacji elektrycznej jest podobnie. Warto pamiętać, że współczesne

urządzenia do zgrzewania blach karoseryjnych to potężne maszyny o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
Większość zgrzewarek o wysokich parametrach pracy sięgających
nawet 15 000 A, wymaga doprowadzenia osobnej linii zasilania
przewodami o odpowiednim przekroju oraz zabezpieczenie bezpiecznikiem zwłocznym o charakterystyce „D”.
Przewidywanie takiego przyłącza jest konieczne już na etapie
wstępnego planowaniu warsztatu. Dodatkowo niezbędne jest
zaprojektowanie odpowiedniej ilości gniazd 400V, 16A oraz 32A.
Bogusław Raatz / raatz.pl

Rys. 2 - Przykładowy projekt
rozmieszczenia gniazd
zasilania elektrycznego

raatz.pl
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Rynek likwidacji szkód komunikacyjnych podlega ciągłej ewolucji. Czy to może rewolucja? W pewnych aspektach tak.
Warto śledzić na bieżąco co dzieje się w tej bardzo ważnej części rynku napraw pojazdów.

Czy na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych
mamy do czynienia z rewolucją?
ORGANIZACJA RYNKU
Część usług, które stanowią tak naprawdę o pozycji branży blacharsko-lakierniczej to te związane bezpośrednio z rynkiem ubezpieczeniowym. Usługi naprawcze zlecane bezpośrednio przez firmy ubezpieczeniowe lub floty pojazdów to najbardziej rentowny i
stabilny segment usług. Decyduje o tym system rozliczania kosztów napraw oraz części według określonych reguł. Reguły te są
oczywiście często kwestionowane i dyskutowane ale są. Dodatkową zaletą jest wypłacalność klienta czyli firmy ubezpieczeniowej co
gwarantuje zapłatę za zlecone usługi. Segment ten stał się już od
wielu lat obiektem zainteresowania wielu podmiotów działających
w tej branży, ale powstają i nowe firmy czy też sieci zakładane w
celu zaistnienia na rynku. Od dawna własne sieci naprawcze posiadają ubezpieczyciele. Zdarza się również, że firmy ubezpieczeniowe nie tworzą własnej sieci lecz
korzystają z już istniejących.
Dużą część segmentu likwidacji
stanowią serwisy blacharsko-lakiernicze działające w serwisach
autoryzowanych przez producentów samochodów. Lecz
rynek napraw powypadkowych
to nie tylko zorganizowany
system likwidacji szkód. Nadal
znaczna jego część stanowią
warsztaty niezależne działające
legalnie oraz oraz „na czarno”.
Przejęły one naprawy pojazdów
uszkodzonych importowanych
z zagranicy oraz najczęściej
usuwanie średnich i niewielkich
uszkodzeń karoserii na zlecenie klientów indywidualnych. Ważną
częścią przepływu finansowego, o którą walczą sieci i inne bardziej
zorganizowane formy likwidacji szkód to szkody likwidowane według kosztorysów poprzez wypłatę poszkodowanemu ekwiwalentu za naprawę. Sprawa ta budzi ciągle wiele kontrowersji i znaczna
część uczestników rynku upatruje w niej źródło swojej porażki lub
sukcesu.
TECHNOLOGIE
Nie da się omawiać sytuacji rynku napraw powypadkowych bez
wskazania podstawowych kierunków zmian technologii napraw.
Zmiany najczęściej wynikają ze zmian konstrukcyjnych w budowie
karoserii samochodowych, ale nie tylko. Bardzo istotnym czynnikiem
wpływającym na rozwój technologii i wdrażanie ich w warsztatach
blacharsko-lakierniczych jest konieczność skracania czasu napraw i
podwyższanie ich jakości. Jeszcze na dobre nie zagościły w polskich
serwisach: zgrzewanie przy bardzo wysokich parametrach pracy, lutospawanie czy też naprawy panelowe, a już wchodzą masowo takie
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jak: nitowanie, klinczowanie czy klejenie. Na rynku coraz częściej
można usłyszeć o audytach i certyfikacji warsztatów naprawczych
gdzie wymagane są określone technologie i umiejętności pracowników. Jest to bardzo dobry sygnał, który wskazuje, że nie ma innej
drogi jak inwestowanie w najnowsze technologie i szkolenia dla
pracowników serwisów. Poza technologiami naprawczymi pojawiły
się równie inne problemy, które wymagają od serwisów kolejnych
zmian i szkoleń. Przykładem może być rosnąca ilość pojazdów o
napędzie elektrycznym i hybrydowym. W naprawie tych pojazdów
stosowane są dodatkowe procedury związane z zagrożeniem porażeniem prądem. Polegają one między innymi na umiejętnym rozłączeniu układów zasilania oraz sprawdzeniu czy szkodzony pojazd
nie zagraża bezpieczeństwu pracowników serwisu.
PERSPEKTYWY
Na początek można sparafrazować słynne słowa Marka
Twaina: „Informacje o zmierzchu napraw powypadkowych są
mocno przesadzone”. Jeszcze
kilkanaście lat temu znaczna
część ASO pozbywała się części napraw powypadkowych
podpisując np. umowy z podwykonawcami, uważając je za
niezbyt ważne i nie do końca
perspektywiczne dla autoryzowanych serwisów. Od kilku lat
widać dokładne odwrócenie
tego trendu. ASO oraz sieci
naprawcze zbroją się na potęgę,
zarówno w technologie jak i zmieniają struktury organizacyjne
tak, aby lepiej dopasować się do ewoluującego wciąż rynku. Co
prawda ilość wypadków śmiertelnych w Polsce nieco maleje, ale
ilość kolizji pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie. Jednym z czynników powodujących stabilność dopływu zleceń dla
serwisów blacharsko-lakierniczych jest gwałtowny wzrost ilości
pojazdów na polskich drogach. Nie bez znaczenia zapewne dla
ilości kolizji drogowych pozostaje coraz większa wiara niektórych
kierowców, że ich „wypasione” w nowoczesne systemy auta dadzą
sobie radę nawet w najtrudniejszych warunkach i sytuacjach, a
ostrożna jazda to w ich przypadku trochę tzw. „obciach”. Wystarczy przejechać się po polskich autostradach. Mgła, deszcz, śnieg,
a lewym pasem jadą z dużą prędkością samochody bez respektu
dla panujących warunków, często łamiąc podstawowe przepisy
ruchu drogowego jak i zdrowego rozsądku. Pracy w branży likwidacji szkód na razie (niestety) raczej nie zabraknie.
Bogusław Raatz
magazyn KAROSERIA
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Nie tylko kolizje są przyczyną uszkodzeń karoserii samochodu, ale i naturalne zużycie w wyniku eksploatacji
oraz wpływu czynników zewnętrznych takich jak woda, sól lub zniszczenie zmęczeniowe. Osobnym tematem
jest renowacja oraz odbudowa pojazdów użytkowych, których karoseria uległa zniszczeniu na przestrzeni
wielu lat użytkowania oraz niewłaściwego przechowywania i konserwacji. Diagnozowanie samochodów, w
szczególności pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ciągle aktualne. Integracja Polski z Unią Europejską, otwarcie granic, a w tym na import używanych samochodów spowodowały, że rośnie lawinowo ilość
poruszających się po polskich drogach samochodów kilku jak i kilkunastoletnich. Ocena zakresu uszkodzeń
może służyć zarówno wyeliminowaniu wad w pojazdach, jak i w zwiększeniu skuteczności naprawy karoserii
samochodowej. Ten drugi aspekt jest ciągle niedoceniany przez serwisy napraw powypadkowych.

Uszkodzenia karoserii (c.d.)
ORGANOLEPTYCZNA OCENA USZKODZEŃ
Wstępna ocena zakresu uszkodzeń powypadkowych odbywa się
bez specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Po zdemontowaniu uszkodzonych elementów zewnętrznych karoserii takich
jak: zderzak, maska, błotnik, osłony i odsłonięciu w ten sposób
części nośnych karoserii, które w wyniku kolizji prawdopodobnie
uległy odkształceniu, możliwe jest dokonanie wstępnej oceny
zakresu uszkodzeń. Następnie rozpoczyna się proces oględzin
powypadkowych, które mogą być wykonywane w obecności
właściciela pojazdu, jego użytkownika lub przedstawiciela firmy
ubezpieczeniowej. Ocena zakresu uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji drogowej w sposób opisany powyżej stanowi jedynie
etap wstępny prac diagnostyczno-naprawczych. Pozwala on wyłącznie na bardzo ogólną ocenę zakresu przewidywanych napraw
i ich szacunkowego kosztu. Wiele uszkodzeń pozostaje nadal nieznanych i możliwe są do zidentyfikowania podczas dalszych czynności naprawczych, takich jak demontaż kolejnych elementów
samochodu oraz przeprowadzenie dokładnych trójwymiarowych
pomiarów punktów bazowych karoserii.

www.lakiernik.com.pl

DOBÓR TECHNOLOGII
Usuwanie szkód powstałych podczas kolizji drogowych można
podzielić pod kątem zastosowanych metod i środków na dwie
zasadnicze grupy:
bez zastosowania ramy naprawczej,
z zastosowaniem ramy naprawczej.

Oceny, którą z metod należy zastosować dokonuje się poprzez
wykonanie oględzin przy pomocy pomiaru trójwymiarowego
położenia punktów bazowych karoserii. O zastosowaniu danej
metody niejednokrotnie przesądzają również posiadane do dyspozycji środki techniczne. Z wieloletnich doświadczeń wynika, że
warto taką analizę wykonać starannie, gdyż pozwoli to uniknąć
często niepotrzebnych dodatkowych kosztów. Zarówno zastosowanie zbyt prostych metod jak i zbyt złożonych do konkretnego
przypadku może przynieść wymierne straty lub znacznie zmniejszyć spodziewane zyski.
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BEZ ZASTOSOWANIA RAMY NAPRAWCZEJ
Jeżeli trójwymiarowy pomiar karoserii wykaże, że uszkodzeniu
uległy jedynie elementy poszycia karoserii, elementy konstrukcji
nośnej zostały nienaruszone, a naprawa jest z jakiegoś powodu
uzasadniona, można bez obaw dokonać naprawy bez montażu na
ramie naprawczej. We wszystkich innych przypadkach wskazane
jest zastosowanie ramy naprawczej ze współpracującym z nią
systemem pomiarowym.

Do napraw bez ramy wykorzystuje się między innymi różnego
rodzaju narzędzia do napraw panelowych oraz hydrauliczne lub
elektryczne zestawy rozpierające. Mogą być one wyposażone w
napęd hydrauliczny o maksymalnej sile 100 kN lub 40 kN. Zestawy rozpierające można stosować również jako wyposażenie pomocnicze podczas niektórych napraw dokonywanych na ramach
naprawczych. Mogą one w niektórych przypadkach z powodzeniem zastąpić dodatkową wieżę ciągnącą oraz inny standardowy
osprzęt. Naprawy panelowe karoserii to bardzo opłacalna technologia stosowana najczęściej do usuwania uszkodzeń elementów trwale związanych z karoserią takich jak. np. tylny błotnik,
próg czy dach. Osobną grupę stanowią naprawy typu PDR, które
w zasadzie nie należą bezpośrednio do blacharstwa, lecz powinny
być traktowane jako osobny dział.

wraz z urządzeniem pomiarowym. Rama naprawcza nie jest
może obecnie najczęściej wykorzystywanym sprzętem blacharskim, ale w przypadku znacznych uszkodzeń konstrukcji pojazdu
jest niezbędna. Co prawda nie zawsze są wymogi stosowania ram
naprawczych do napraw powypadkowych, lecz właściciele sami
wyposażyli swoje warsztaty w te urządzenia w wyniku analizy
wymagań techniczno-ekonomicznych lub zostali niejako zmuszeni przez działające od kilkunastu lat prawa wolnego rynku.
Na zwiększenie ilości profesjonalnych urządzeń naprawczych w
polskich warsztatach wpływ ma również nacisk towarzystw ubezpieczeniowych oraz sieci naprawczych.

Uchwyt progowy. Pewne mocowanie pojazdu do naprawy. (raatz.pl)

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wszelkie publikacje prasowe
na ten temat, targi oraz inne akcje medialne przyczyniły się do
przybliżenia tej tematyki użytkownikom samochodów, ci zaś często wybierając warsztat, w który naprawiać będą swój samochód,
oceniają również pod kątem jego wyposażenia w urządzenia
specjalistyczne. Współczesne urządzenia do napraw powypadkowych powinny spełniać następujące kryteria:

Z ZASTOSOWANIEM RAMY NAPRAWCZEJ
Konstrukcje współczesnych nadwozi samochodowych, a w szczególności płyt podłogowych, są wykonywane z dużą dokładnością
i stanowią bazę do mocowania poszczególnych elementów oraz
zespołów samochodów. Jednym z ważniejszych są elementy
zawieszenia kół, którego ustawienie czyli tzw. geometria układu
jezdnego (nie: zbieżność!) bezpośrednio wpływa na sposób poruszania się pojazdu oraz bezpieczeństwo.
Aby uniknąć późniejszych problemów powstałych w wyniku źle
przeprowadzonej diagnozy oraz naprawy uszkodzeń, wskazane
jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu: ramy naprawczej
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pewne mocowanie wszystkich typów karoserii,
wielokierunkowe oddziaływanie na naprawiane elementy,
jednoczesny pomiar trójwymiarowy punktów bazowych.
Na rynku europejskim aktywnie działa kilkanaście firm oferujących urządzenia do naprawy i pomiaru karoserii. Decyzja o
wyposażeniu warsztatu w tego typu sprzęt musi być zawsze
poprzedzona analizą techniczno – ekonomiczną, która pomoże
podjąć racjonalną decyzję. Inaczej będzie podchodził do zakupu
właściciel serwisu samochodowego, w którym naprawy blacharskie stanowią margines wykonywanych na co dzień usług, a inaczej warsztatu o specjalizacji blacharsko-lakierniczej.
Bogusław Raatz / raatz.pl
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Rynek samochodów użytkowych jest bardzo
interesujący nie tylko ze względu na ilość pojazdów
poruszających się po naszym kraju, ale i pozycję
Polski jako jednego z czołowych przewoźników
towarów w Europie.

tworzenia niepotrzebnej infrastruktury, rozbudowanych stanowisk wyposażonych w suwnice itp. Gdyby jednak w planach było
stworzenie centrum napraw powypadkowych obsługującego
znaczny obszar terenu lub grupę firm transportowych czy też
wykonującego zlecenia firm ubezpieczeniowych, należy podejść
do problemu znacznie bardziej kompleksowo. Oto kilka przykładów. Rys. 1.
kratownica nośna
Standardowo wykonuje się jedną kratownicę nośną o długości 16
m i szerokości 4,5 m. Przeznaczona ona jest zarówno do montażu pojazdów podczas naprawy ram jak i osprzętu mocującego
kabiny kierowcy, które będą naprawiane po ich demontażu z pojazdu. Aby zwiększyć przepustowość stanowiska można wykonać
dodatkową kratownicę o tych samych wymiarach, ale równie
dobrym, sprawdzonym rozwiązaniem jest wykonanie kratownicy
16 m x 4,5 m oraz dodatkowej kratownicy do naprawy kabin o
wymiarach 4,5 m x 4,5 m.
urządzenia naprawcze
Standardowy zestaw osprzętu naprawczego do ram to dwie
prasy poziome, dwie prasy pionowe, cztery podpory, prasa typu
„C” oraz uchwyty łańcuchowe mocujące ramę. Należy zwrócić
uwagę na system zasilania siłowników hydraulicznych, który napędzany jest sprężonym powietrzem z instalacji serwisu. Są dwa
systemy: z przetwornikiem (pompą) wielodrogową umożliwiającą
jednoczesne podłączenie i sterowanie kilkoma urządzeniami oraz
opcja zasilania oddzielnymi pompami poszczególnych urządzeń
naprawczych.

Naprawa kabin
pojazdów
użytkowych
Fot. 2. Rama zespolona do naprawy kabin MultiCab (HERKULES).
PLANOWANIE STANOWISKA DO NAPRAW POWYPADKOWYCH
Kratownica nośna w posadzce hali stanowi najlepszą bazę do
prowadzenia napraw powypadkowych użytkowych. Dotyczy to
zarówno naprawy ram jak i kabin. Bardzo istotny jest odpowiedni, przemyślany wybór lokalizacji stanowiska, ponieważ w tym
przypadku ma ono charakter „wybitnie stacjonarny” i nie będzie
możliwa łatwa zmiana jego lokalizacji w przyszłości.
Jak zawsze wiele zależy od specyfiki serwisu oraz planowanej
przepustowości działu napraw powypadkowych. W przypadku
zamiaru prowadzenia napraw doraźnych nie ma konieczności
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Narzędzia systemu do napraw kabin montowane są do kratownicy podobnie jak w przypadku naprawy ram. Kabina mocowana
jest na systemie uchwytów z trawersami oraz uchwytami pośrednimi, do których zainstalowane są uchwyty specjalizowane
do montażu kabin poszczególnych marek i modeli pojazdów lub
też montuje się ją w uchwytach uniwersalnych. W skład zestawu
podstawowego jako główne elementy systemu wchodzą dwia
trawersy mocujące wraz z osprzętem, dwie wieże wysokiego
ciągnięcia oraz zestaw uchwytów mocujących.
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Rys. 1. Przykładowe
rozmieszczenie
urządzeń w serwisie
dla użytkowych.
Jest to wariant z
zaplanowaną osobną
szesnastometrową
kratownicą do ram
i mniejszą do kabin.

SYSTEM NAPRAWY MULTICAB
Proces naprawczy uszkodzonej kabiny jest zbliżony do technologii
napraw pojazdów osobowych. Konieczne jest zastosowanie nowoczesnych metod rozłączania i łączenia elementów, a podczas
napraw panelowych, systemów wyspecjalizowanych narzędzi.

Kabiny mocowane są do systemy uchwytów podłogowych wyposażonych w specjalne oprzyrządowanie kotwiące, które pasuje do
poszczególnych modeli kabin.

Rys. 2. Naprawa kabin. Nowy system MultiCab. (HERKULES)

Fot. 3. Mocowanie kabiny VOLVO (HERKULES).
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Możliwe jest też zamocowanie kabiny w uchwytach uniwersalnych.
Najnowsze urządzenie do naprawy kabin o nazwie MultiCab skonstruowane jest w formie zwartej ramy naprawczej z ruchomymi
elementami mocowania pozwalającymi na płynne przepychanie
uszkodzonych miejsc płyty podłogowej.

W gniazdach mocowania uchwytów specjalizowanych mocuje się
zestawy specjalizowane do poszczególnych marek i modeli kabin.
Jest to najlepszy system, który doskonale sprawdza się w serwisach specjalizujących się w określonych marek pojazdów. Możliwe
jest jednak stosowanie uchwytów
uniwersalnych co
pozwala na naprawę wszystkich modeli. Do ciągnięcia
stosuje się te same
wieże HighTower
jak w przypadku
systemu CabRam.
Fot.4. Ustawianie
kabiny wykonywane jest zwykle
przy pomocy
urządzeń suwnicowych lub wciągarek. (HERKULES)

Rys. 3. Naprawa kabin. System ruchomych punktów mocowania.
(HERKULES)
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Bogusław Raatz
Specjalista w dziedzinie technologii napraw i diagnostyki powypadkowej pojazdów. Autor bardzo wielu publikacji i książek
o tematyce serwisowania samochodów. Prowadzi szkolenia w
centrum szkoleniowym CSH HERKULES oraz zajmuje się wyposażanie serwisów samochodowych.

www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Pierwsza, publiczna prezentacja odrestaurowanego zabytku – Muzeum Narodowe w Szczecinie, koniec sierpnia 2020 r. (Foto: Łukasz Gładysiak).

Broń prawdopodobnie pamiętająca czasy kampanii wrześniowej przez 75 lat spoczywała na dnie Świny. Przy
współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie odnaleźli ją kołobrzescy muzealnicy. To tylko połowa sukcesu,
drugą przyniosła błyskawiczne zabezpieczenie metalowych elementów i renowacja obiektu, niezbędna w
przypadku obiektów wydobytych z wody. Dziś odnowiony Zwillingssockel 36 to jedyny taki zabytek w Polsce.
Łukasz Gładysiak

Zestaw przeciwlotniczy
prosto z dna Odry
Oprócz działań realizowanych w Kołobrzegu, tutejsze Muzeum
Oręża Polskiego angażuje się w szereg projektów poza granicami
miasta i regionu. W ostatnich latach specjaliści przede wszystkim z
zakresu historii wojskowej, razem z kolegami z Muzeum Narodowego w Szczecinie służą pomocą tamtejszemu Urzędowi Morskiemu,
który realizuje jedną z największych inwestycji w kraju – moderni-

zację i pogłębianie do 12,5 m toru wodnego Szczecin-Świnoujście.
Jak się szybko okazało, dno Świny to prawdziwy skarbiec reliktów
przeszłości.
- Eksponaty, które udało się nam pozyskać w trakcie tej inwestycji
liczyć można w setkach sztuk i dziesiątkach ton. Są to nie tylko
zabytki morskie, ale także pamiątki militarne z ostatnich stu lat a na-

Niemiecki zestaw przeciwlotniczy wydobyty z kanału Szczecin-Świnouście
w pełnej okazałości (Foto: Łukasz Gładysiak)

Muzealnicy z Kołobrzegu uzupełnili zabytek o oryginalne elementy, które
zwykle były z nim połączone: karabiny maszynowe MG34, taśmę amunicyjną oraz przeznaczoną na nią skrzynkę (Foto: Łukasz Gładysiak).
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wet więcej – mówi „Lakiernikowi” dyrektor kołobrzeskiego muzeum,
Aleksander Ostasz. Latem 2020 r. w ręce przedstawicieli placówki
trafiła prawdziwa, wojenna ciekawostka – złożony z dwóch sprzężonych karabinów maszynowych, niemiecki zestaw przeciwlotniczy
Zwillingssockel 36.
Był to klasyczny oręż służący do walki z samolotami, przydzielany
pododdziałom Wehrmachtu w początkowym okresie II wojny światowej. – W jaki sposób znalazł się w rejonie Świnoujścia i trafił do
wody, dokładnie nie wiadomo. Przypuszczam, że stanowił uzbrojenie którejś z jednostek pływających Kriegsmarine i został zniszczony podczas walk toczonych w regionie zimą lub wiosną 1945 r.
Nie można wykluczyć, że do wody wrzucili go Rosjanie, dla których,
najpewniej wobec braku odpowiedniej amunicji, nie przedstawiał
żadnej wartości – informuje nasz rozmówca.
Jak się okazało, pomimo spoczywania przez ponad siedem dekad
w wodzie, jest niemalże kompletny. Ku zaskoczeniu kołobrzeskich
muzealników, w gnieździe systemu blokady spustu nadal tkwił
mosiężny kluczyk z łańcuszkiem. – Podstawowym problemem było
uchronienie oryginalnego materiału, przede wszystkim metalu,
przed degradacją wynikającą z gwałtownej zmiany środowiska. Generalnie zasada jest taka, że przedmioty wydobyte z wody, jeśli nie
zamierza się od razu poddać ich konserwacji, należy przechowywać
w pojemnikach nią wypełnionych – opowiada dyrektor MOP.
W tym przypadku decyzja o oczyszczeniu oraz renowacji zapadła
natychmiast. W pierwszej kolejności, korzystając między innymi
z myjek ciśnieniowych, usunięto osad naniesiony z nurtem rzeki.
Wszystkie prace realizowano ręcznie dbając o to, by nie naruszyć
bądź, co bądź delikatnej i naruszonej przysłowiowym zębem czasu konstrukcji. Po zabezpieczeniu części stalowych przed korozją
obiekt został pomalowany. – Zgodnie z realiami historycznymi wybraliśmy barwę ciemnoszarą, RAL 7021, w nomenklaturze niemieckiej noszącą nazwę Dunkelgrau, czasami – Panzergrau. To właśnie
taki kolor miał sprzęt bojowy Wehrmachtu na początku wojny. W
ten sposób postanowiliśmy nawiązać do czasów działań na terytorium naszego kraju we wrześniu i październiku 1939 r., kiedy
to Zwillingssockel był wykorzystywany naprawdę w sporej liczbie
– wyjaśnia Aleksander Ostasz.
Oprócz tego, bazując na dokumentacji archiwalnej, odtworzono
brezentowe poszycie fotela strzelca oraz mocowany sznurem do
specjalnej ramy worek chwytający łuski. Całość uzupełniły oryginalne karabiny maszynowe MG34 kalibru 7,92 mm, taśma nabojowa
oraz specjalny model skrzynki amunicyjnej, przeznaczony właśnie

Największym zaskoczeniem okazał się mosiężny kluczyk systemu blokady
spustu, który mimo upływu 75 lat znajdował się nadal na miejscu (Foto:
Łukasz Gładysiak).
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Zwillingssockel 36 zainstalowany na przyczepie MG-Wagen 36. W takim
wariancie zestaw wykorzystywany był najczęściej (Foto: Bundesarchiv).

dla tego rodzaju zestawów. – W
przyszłości chcielibyśmy wykonać, albo, jeśli będzie to możliwe,
pozyskać epokowe detale wyposażenia tej broni, w tym charakterystyczny celownik – kończy
nasz rozmówca.
Pod koniec sierpnia ubiegłego
roku odnowiony zabytek oficjalnie zaprezentowano w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Stamtąd zestaw przyjechał do
Kołobrzegu. Umieszczono go Autor artykułu i Zwillingssockel
na wystawie głównej oddziału 36, sierpień 2020 r. Ze Szczecina
obiekt został przewieziony do
militarnego, zlokalizowanej w Kołobrzegu. Dziś stanowi element
pawilonie przy ul. Emilii Gierczak wystawy głównej militarnego
oddziału MOP (Foto: Radosław
5. Znalazł się tuż obok gabloty z
Horanin).
innymi artefaktami pochodzącymi z pomorskich pobojowisk – w części ekspozycji poświęconej archeologii militarnej. To jedyny tego rodzaju, praktycznie kompletny
i publicznie pokazywany zabytek w Polsce.
Zwillingssockel 36 produkowano Niemczech od 1936 do 1940 r.
Pierwotnie przeznaczony był do zwalczania samolotów operujących
przede wszystkim na niskim pułapie, z czasem zaczęto wykorzystywać je jako typową broń wsparcia. Podczas walk na terenie Polski,
we wrześniu oraz październiku 1939 r. każda dywizja piechoty
Wehrmachtu wyposażona została w 75 sztuk tego typu broni.
Pozostawały na pierwszej linii
co najmniej do czasu Operacji
Barbarossa czyli drugiej połowy
1941 r. Najczęściej instalowane
były na jednoosiowych przyczepkach MG-Wagen 36 połączonych
z przodkami i przeznaczonych
do trakcji konnej. Montowano je
także na platformach kolejowych
oraz jednostkach pływających.
Ciekawostkę stanowi fakt, że
część podstaw z karabinami po- Ilustracje z wydanej w drugiej
łączona została z samochodami połowie lat trzydziestych, w Niemczech instrukcji użytkowania zeStoewer R180 i R200, produko- stawu przeciwlotniczego Zwillingssockel 36 (Foto: Bundesarchiv).
wanymi do 1945 r. w Szczecinie.
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Jednym z najtrudniejszych tematów w technice airbrush jest portret. Dzisiejszy przykład ilustruje poszczególne
etapy jego malowania. Trudność polega na wiernym oddaniu podobieństwa konkretnego człowieka. W tym
przypadku aktora, biorącego udział w kampanii reklamowej. Dodatkowo zadanie trzeba wykonać na kilku
samochodach z identycznym efektem końcowym. W takiej sytuacji najważniejsze staje się opracowanie
uproszczonego systemu powtarzalnych szablonów oraz wykonanie pracy w jak najmniejszej ilości kroków.

Portret na samochodzie
- technika airbrush
Nie będę opisywał malowania innych części obrazu. Przystąpię od
razu do portretu przyjmując, że całe jego otoczenie jest już gotowe. W złożonym projekcie warto portret zostawić na koniec, aby
móc dostosować kolorystykę i kontrast do całości. Po zeszlifowaniu
krawędzi głównego obrysu postaci, maskujemy dotąd wykonaną
pracę odsłaniając tylko biały obszar. Będziemy stopniowo zajmować
się poszczególnymi częściami portretu. (fot. 1)

2

1

Zaczynamy od sombrero, gdyż jego dolna część, znajdująca się w
cieniu, będzie zawierać barwy łączące nakrycie głowy i twarz. Za
każdym razem, gdy kończymy malować jeden element, staramy się
zlikwidować, zeszlifować powstałe po maskowaniu krawędzie farby.
Tak opracowany element obrazu można ponownie zamaskować i
zająć się dalszą pracą. Malując koszulę, postępujemy podobnie jak
przy sombrero. Uwzględniamy kolorystyczne połączenie koszuli z
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twarzą i dłonią. Znów czeka nas likwidacja powstałych krawędzi
po maskowaniu materiałem samoprzylepnym. Wreszcie przyszedł
czas na twarz i na dłoń. Malujemy je jednocześnie, aby pilnować
identycznej kolorystyki i światłocienia. (fot. 2)

cą prześwitywania. Pamiętajmy o jak najcieńszych warstwach farby
w kolejnych krokach. Nie wyrzucajmy także zdemontowanych szablonów, przyklejmy je obok. (fot. 6)

6

Kluczem do sukcesu jest poprawny rysunek, stanowiący podstawę
szablonów. Jak wcześniej wspomniałem, szablony należy upraszczać
na ile jest to możliwe. Szukamy zatem podstawowych elementów
konstrukcyjnych twarzy, które malujemy sepią z pomocą samoprzylepnego maskowania krawędziowego. Resztę dokończymy malując
z wolnej ręki zarówno gdy szablony jeszcze nie są zdemontowane
oraz po ich demontażu. (fot. 3 i 4)

3
Mimo, że elementy szablonów są jednorazowe, mogą przydać się
w najbliższym czasie do różnych korekt lub naprawy uszkodzonego
fragmentu. Kolory starajmy się dobierać tak, aby już do nich nie powracać. Nakładajmy kolor o kilka tonów słabszy od oczekiwanego.
Ponieważ proces malowania polega na ciągłym dodawaniu farby,
intensywność barw ciągle rośnie. W tym i kolejnych krokach używamy odcieni pomarańczowych i żółcieni. (fot. 7)

7
4

Gdy światłocień ma być głęboki, a całość skontrastowana, zadanie jest ułatwione. W opisywanym dzisiaj przykładzie celem było
uzyskanie popołudniowego światła zachodzącego słońca. Wtedy
pada ono pod dużym kątem i wyraźnie rysuje rzeźbę twarzy. Na
tej właśnie podstawie oraz po wnikliwych obserwacjach wykonujemy rysunki i szablony. Dodatkowo można pomagać sobie dobrym
zdjęciem. Na tym etapie dodajemy umbry, sieny palone i odrobinę
czerwieni. (fot. 5)

Największe zagrożenie na tym etapie pracy sanowi przyciemnienie
obrazu. Jest to wada nie do naprawienia. Nie pomoże żadne rozjaśnianie za pomocą bieli. Po wykonaniu na portrecie w maksymalnie
czterech krokach poprawnych plam konstrukcyjnych, demontujemy pierwsze maskowania. Oceniamy rezultat. Czy rysunek i
stopień kontrastu są poprawne. Ewentualne korekty wykonujemy
od razu.(fot. 8)

8

5

Po wycięciu najciemniejszych miejsc i pokryciu ich najgłębszym
tonem, odejmujemy kolejne szablony nie zasłaniając poprzednich
barw. Chodzi o to, aby kolejne kolory mieszały się ze sobą za pomo-
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Gdy wszystkie maskowania są zdjęte, przygotowaną postać nadal
malujemy aerografem od ręki. Pozostawiamy jednak ciągle zakryte
zęby i bielma oczu. Będą to końcowe akcenty portretu. Malując,
staramy się stopniowo likwidować kontury kolorów. Staramy się
wszystko łączyć i zlewać w całość. (fot. 9)
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9

10

kontrast będzie drastyczny, za duży. Z tego względu sięgamy po
kolory z naszej dotychczasowej palety, które gromadziliśmy w słoiczkach. Adekwatnie do konkretnego fragmentu portretu wszystko łączymy aerografem. Delikatnie cieniujemy i zlewamy oczy oraz
zęby z resztą twarzy. Te same czynności wykonujemy na ręce i
dłoni. (fot. 10 i 11)
Po odsłonięciu absolutnie wszystkich maskowań i szablonów łącznie
z obrysem postaci dokonujemy korekt, mających na celu osadzić
portrety w całej kompozycji. Sprawdzamy, czy postać wraz z ręką i
kubkiem „siedzi” kolorystycznie w tle. Czy nie odcina się sztucznie
od całości. Obraz powinien być wykonany w spójnej gamie kolorystycznej, z miękkimi przejściami, a co najważniejsze powinien być
zgodny z projektem. W opisywanym dzisiaj przykładzie cel został
osiągnięty. (fot. 12, 13)

12

11
13

Farbę nakładamy powoli, ciągle kontrolując poziom powstającego kontrastu. Pomiędzy sesjami, za pomocą miękkiego pędzla i
strumienia powietrza, usuwamy regularnie powstający odkurz
malarski. Oddalamy się i pracę oceniamy z większej odległości. Aby
wzrok mógł odpocząć i aby z dystansem czasowym spojrzeć na
powstający obraz, należy robić przerwy. Starajmy się nie wykorzystywać do malowania czystej bieli, ani czystej czerni. W miejscach
najjaśniejszych i najciemniejszych stosujmy zawsze kolor, a nie
biel lub czerń. To najskuteczniejszy sposób uzyskania głębokiego,
soczystego światłocienia. Dopiero po osiągnięciu zadowalającego
rozkładu kolorów, możemy delikatnie spotęgować najjaśniejsze
miejsca czystą bielą. W trakcie malowania portretu gromadźmy
np. w małych słoiczkach wszystkie mieszane odcienie lakieru. Będą
przydatne aż do końca malowania pracy. Nawet jeśli nie używamy
lakierów bazowych lecz zwykły lakier akrylowy, to utwardzacz nie
zadziała na tyle szybko, że lakier po kilku godzinach będzie zupełnie
bezużyteczny. Dzieje się tak dlatego, że do malowania artystycznego używamy mieszanki mocno rozcieńczone. Dlatego też warto
utwardzacz dodawać bezpośrednio do aerografu lub pistoletu tuż
przed malowaniem. Biel nakładana laserunkowo nie będzie czysta
lecz subtelnie zmiesza się z barwą znajdująca się pod spodem. A w
portrecie o to właśnie chodzi, aby barwy przenikały się wzajemnie.
Przyszedł czas na odsłonięcie maskowania oczu i zębów. Zapewne
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Pan Zbigniew Grochal, aktor Teatru Nowego z Poznania, został
powtórzony nie tylko na trzech stronach opisywanego pojazdu,
ale na kilku samochodach austriackiej firmy Union Cooffe Poland
(następnie Elite Café, a obecnie Strauss Cafe Poland). Jednym z
aut jeździł po całej Polsce zespół peruwiańskich muzyków Pedrosi, którzy wraz z wizerunkiem aktora stanowili element kampanii
reklamowej producenta i dystrybutora kawy Pedro`s. Natomiast
pomysłodawcą i projektantem oprawy reklamowej był znany, poznański fotografik Maciej Mańkowski.
Andrzej Karpiński / www.airbrush.com.pl
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Nie uważam się za artystę – mówi Szymon Orzeszko, właściciel Orzech Custom Painting . - Staram się być
dłońmi kogoś, kto sam nie potrafi pracować farbami czy aerografem. Nie oceniam go, nie cenzuruję. Jeśli
mogę spełnić jego marzenie, to sprawia mi to wielką przyjemność. Jeśli do mnie wraca i mówi, że będzie czekał nawet 1,5 roku aż znajdę dla niego czas, szczerze się wzruszam. Jak więc nie lubić takiej pracy? – dodaje
z uśmiechem.

Rodzina i malowanie,
czyli historia naszego kolejnego bohatera
– Szymona Orzeszko z Nysy
ŻADNYCH WOJEN RELIGIJNYCH
Jego talent można podziwiać np. wchodząc na Facebooka i fanpage „Szymon Orzech Orzeszko”.
Gdy naszych rozmówców pytamy o najbardziej zaskakujące
zlecenia, zwykle potrzebują czasu na zastanowienie. Szymon
Orzeszko wypalił od razu: - Pierwszy Harley Davidson, którego
miałem przyjemność malować. Dla Polaka mieszkającego w

Paryżu. Chciał mieć z jednej
strony husarię, z drugiej scenę nawiązującą do bitwy pod
Grunwaldem. Zrobiłem swoje,
klient był zachwycony. Zabrał
motocykl ze sobą do Francji,
ale nawet tydzień się nim nie
nacieszył. Okazało się, że gdy
zajechał pod turecki kebab,
jakiś muzułmanin, najwyraźniej
biegły w XVII – wiecznej historii
Odsieczy Wiedeńskiej, chwycił
za palnik i motocykl spalił. Opalił malunki, spalił siodło, kanapę, reflektor… Katastrofa! Motocykl
wrócił do Polski, malowałem go drugi raz.
- Jakie motywy tym razem? - pytamy pozostając pod wrażeniem
opowieści. - To samo! - odpowiada. - Tylko klient zażądał żeby tym
razem koń husarza … deptał Koran – nasz rozmówca łapie się za
głowę. - Zaprotestowałem! Ja tam nie chcę wszczynać żadnych
wojen religijnych. Daleko mi do tego, podobnie jak do mieszania
się w politykę. Właściciel motocykla prosił: „to namaluj choć mały
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prostokąt pod końskim kopytem, a ja już będę wiedział swoje”.
Na szczęście kopyta tym razem w ogóle nie były widoczne. Ta
historia jest ciekawa również dlatego, że osoba, która zniszczyła
motocykl pozostała bezkarna, za to ukarano właściciela Harleya.
Za to, że nie wytrzymał i przyłożył muzułmaninowi, a dodatkowo
również za prowokację religijną. Sam jestem ciekaw, w jakim stanie jest dziś jego motocykl.

swój rower spreyami w kolory BP, naniosę znaczki i zrobię taką
rowerową reklamę. No i przejęty pojechałem zaprezentować ten
rower na stację. Pamiętam ile stresu mnie to kosztowało! A tam
byli przecież zwykli, zapracowani sprzedawcy czy kasjerzy, których taki chłopak jak ja niewiele obchodził. Zignorowali mnie. No
i zawstydziłem się okropnie. Z czerwonymi uszami wróciłem do
domu waląc się z łepetynę: „po co ci to było?!”

BP PRZEPUŚCIŁO TAKĄ REKLAMĘ

TO KTO JEST ARTYSTĄ?

Szymon Orzeszko sypie swoimi opowieściami jak z rękawa, a jego
barwne wspomnienia sięgają lat szczenięcych. Bo jako dzieciak
zawsze lubił malować, rysować, co jak zaznacza, wcale nie oznacza, że w szkole był w tym najlepszy. - Ci z szóstkami na lekcjach
wychowania plastycznego dziś nie robią niczego związanego z
plastyką, a moje zarysowywanie każdego skrawka zeszytu - nawet jeśli służył do matematyki – rysowanie na wychowaniu muzycznym i na innych lekcjach, za co zresztą obrywałem, zaprowadziło mnie tu gdzie dziś jestem – dodaje z uśmiechem.
Malowanie pojazdów, zaczął od swojego roweru. Miał jakieś 14
lat, gdy w rodzinnej Nysie powstała pierwsza stacja paliw BP:
- To było duże wydarzenie, bo do tej pory mieliśmy w Nysie
stare, pomarańczowe CPN-y. Przyszło mi do głowy, że pomaluje

To, że mieszka w Nysie, a ojciec pracował w fabryce samochodów
walnie przyczyniło się do „podkręcenia” pasji. Bo na przykład pojechał z tatą na targi motoryzacyjne i tam jak zahipnotyzowany
utknął na kilka godzin przy boksie, w którym malowano aerografem na żywo. Zanim kupił własny sprzęt, dalej zdobił swoje komarki czy MZ-ki spreyami. Nawet motocykl suzuki, którym wbrew
woli rodziców, mając 20 lat pojechał z ukochaną dziewczyną
(dziś niezmiennie ukochaną żoną) do ślubu. - Żona od zawsze
ma ogromny wpływ na to co robię – podkreśla. - Po studiach na
Politechnice, poszedłem jeszcze na pedagogikę resocjalizacyjną,
bo tak mi się podobało to co robiła w ośrodku wychowawczym
dla młodzieży. Pracował jako pedagog, ale i tam przemycał swoje
malowanie, zdobiąc np. kajaki do których chciał zachęcić mło-
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Zlecenie z Niemiec zainspirowało go do serii motywów japońskich: - Malowałem kask starszemu mężczyźnie. Pan był dobrze
po 70-tce. Chciał mieć na kasku wizerunek nieżyjącego psa. Zrobiłem, był zachwycony. Potem ku mojemu zaskoczeniu wyskoczył
z tymi japońskimi tematami. Gdy namalowałem podobnie kask
także dla siebie, ktoś zobaczył i pomysł poszedł dalej w świat.
Zlecenia czasem nieoczekiwanie się „mnożą”. Jak maski samochodu, który najpierw został ozdobiony motywem filmowego
Venoma. - Podpowiedziałem właścicielowi, że gdyby miał ze
cztery różne, wymienne maski na kolejne zloty, zrobiłby o wiele
mocniejsze wrażenie. Bardzo mu się ta myśl spodobała.
dzież. Nie tylko kajaki, ale i jakieś przedmioty codziennego użytku. Robił co mógł, ale młodzież średnio to interesowało.
- Chciałem mieć pracę, etat, stały dochód i czas na malowanie
– tłumaczy. - Absolutnie nie miałem tyle wiary w swoje umiejętności, żeby sądzić, że utrzymam się tylko z malowania. Chociaż
cały czas korciło mnie żeby poddawać się czyjejś ocenie, pokazywać co umiem, czego się właśnie nauczyłem. Próbowałem
np. wystawić swoje obrazy w galerii, na sprzedaż. Zadzwoniłem,
zapytałem czy mógłbym. Pani grzecznie odpowiedziała, że bierze
tylko prace artystów. „Czyli czyje?” drążyłem temat. „Kogoś, kto
skończył szkołę artystyczną” - usłyszałem. No to lipa. Przeczucia
mnie nie myliły, okazało się jeszcze zanim cokolwiek pokazałem,
że artystą nie jestem – rozkłada ręce ze uśmiechem.
Mówi, że w swoim CV może wpisać jakieś 15 pozycji. - Zewsząd
się zwalniałem – wzdycha. - Byłem m.in. specjalistą od wag na
przenośniki taśmowe. Jeździłem z nimi i ciągle miałem z tyłu głowy, że można by je fajnie pomalować. Przed ważną konferencją i
prezentacją tych wag, powiedziałem o tym szefowi. Tłumaczyłem, że jakby tak rzucić na te wagi jakieś płomienie czy czaszki,
klient by się nawet n ie zastanawiał czy dobrze ważą. Szef skonsultował się z jakimś lakiernikiem, a ten powiedział, że owszem,
można np. całość polakierować na niebiesko, dać żółte uchwyty…
Tak oto mój pomysł szlag trafił.
GDY NIE MOŻE, ODEŚLE DO KONKURENCJI,
BO TO NIE PROBLEM

Wśród opowieści Szymona Orzeszko ważne miejsce zajmuje
motocykl, który jeździ po USA. - Właściciel chciał żeby motywy
Dywizjonu 303 malował mu ktoś z Polski. Trafił do mnie. Działało
mi na wyobraźnię, że ta rozłożona na części maszyna wracała
samolotem do Ameryki. A jakim zaskoczeniem było, gdy mój
zleceniodawca przyjechał do mnie, do Nysy! Chciał poznać człowieka, który zrobił mu motocykl. Potem pojechałem za granicę,
do pracy na budowie – bo i tak bywało. Wtedy dostałem list z
zamówieniem na malowanie sakw. Przeprosiłem, opowiedziałem
jak jest, że chętnie, ale n ie mogę. Gdy odpisał mi, że nikt inny nie
będzie jego maszyny malował, że poczeka jeśli trzeba nawet rok,
albo dłużej, rozmiękczyłem się zupełnie. Popłakałem się.
Swoją drogą, Szymon Orzeszko przyznaje, że to amerykańskie
zlecenie budzi w nim dodatkową refleksję: - Bo ten motocykl to
niemieckie BMW, które zdobi brytyjski samolot z polskimi insygniami. Nieźle zakręcona historia.
Całkiem niedawno przez przypadek trafił w rynkową niszę: - Pomalowałem znajomemu butelkę na wieczór kawalerski. Klimaty
moro i ukryty, bo cały w zawijasach napis: „No to ch..”, taki żart,
że koniec kawalerskich szaleństw. Tak się to spodobało, że posypały się zlecenia. Ale nie mam na nie czasu, a gdyby nawet,
zrobienie takiej butelki zgodnie ze sztuką, z podkładem, matowieniem, grafiką i klarem, musiałoby słono kosztować.
MOTOCYKLEM DO SZKOŁY

Pierwszy motocykl, który malował był szczególny, bo należał
do nieżyjącego młodego mężczyzny. - Przyprowadził tę hondę
ojciec chłopaka. Malowałem go częściowo na stacji paliw, częściowo na działce i na czwartym piętrze, w mieszkaniu. Bo wtedy nie
miałem jeszcze warsztatu. Malowałem ręcznie, bez ploterów, ale
włożyłem w tę pracę serce. Gdy potem widziałem ten motocykl
jadący przez miasto, czułem satysfakcję i wzruszenie.
Nie robi wizualizacji projektu. - No nie. Grzecznie odmawiam. Gdy
ktoś nalega, potrafię odesłać do kogoś, kto taką wizualizację zrobi. Nie mam też problemu z wskazaniem kogoś innego, gdy po
prostu nie mam czasu, albo gdy uważam, że ktoś zrobi coś lepiej
ode mnie. A z klientem najpierw długo rozmawiam, poznaję go,
dowiaduję się jak chciałby zindywidualizować swój motocykl czy
samochód, bo przecież samochody również maluję. Mogę nasz
wstępny projekt naszkicować i po dogadaniu się przystępuję do
pracy, która nadal jest dla mnie również dobrą zabawą. Pracuję
przy muzyce, czasem trochę jak w transie – uśmiecha się nasz
rozmówca. - Naprawdę nie czuje się artystą, już bardziej kompozytorem obrazu.
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Malowanie to jego pasja, także źródło dochodu, ale całym jego
życiem jest rodzina. Ma trójkę dzieci. Najstarszy Wiktor ma 19 lat
i to na jego modelach samochodów ojciec przed laty ćwiczył rękę
z aerografem. W 2010 roku urodził się Adam. Pięć lat później na
świat przyszła Jagódka.
- Gdyby nie moja żona, czyli recenzentka wszystkich moich prac,
pierwsza konsultantka i gdyby nie moje dzieci, nie byłoby tego
mojego malowania. Bo malowanie daje mi możliwość bycia na
miejscu, z dzieciakami, które czasem garną się do pomagania,
więc wymyślam dla nich zadania. Moje motocyklowe „zloty” ograniczają się do odwożenia Jagódki do przedszkola i przywożenia
z powrotem. I to sama przyjemność. Bo gdy mi taka panienka
wydaje dyspozycje, że nie chce jechać w swoim różowym, brokatowym kasku, który jej zrobiłem, tylko w kasku najstarszego
Wiktora, bo jest problem - muszą się jej gumki i spinki pomieścić,
znowu się rozmiękczam. Dla takich chwil się żyje.
Iwona Kalinowska
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Pasty polerskie dla stoczni i szkutników
Znakomita większość produkowanych jachtów i łodzi jest wykonana z laminatu poliestrowo szklanego. Jest to materiał, który
wymaga polerowania zarówno modelu, formy jak i na etapie
wykończeniowym gotowego wyrobu. Najlepszym rozwiązaniem
przy polerowaniu jachtu będzie użycie past i aplikatorów do tego
przeznaczonych. Świetnym wyborem mogą być pasty Sea-Line,
których receptury zostały opracowane przez laboratorium ba-

dawczo-rozwojowe we współpracy z polskimi stoczniami jachtowymi. Dzięki wsłuchaniu się w potrzeby pracowników stoczni
jachtowych, pasty Sea-Line są dokładnie takie jakie są potrzebne
w przetwórstwie laminatów i żelkotów. Mogą być również użyte
do odświeżenia zmatowiałego czy żelkotu porysowanego w trakcie eksploatacji. Z uwagi na różnorodność potrzeb użytkowników
powstało wiele receptur.

JAKĄ PASTĘ WYBRAĆ DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA?
O wyborze pasty polerskiej decydują następujące elementy:
twardość i typ podłoża
stan powierzchni i rodzaj uszkodzeń
pożądany efekt wykończenia

Poniższa tabela pomoże znaleźć produkt, dzięki któremu osiągniemy
najskuteczniej i najszybciej zamierzony efekt.

Kombinacji typu pasty, rodzaju aplikatora i poziomu przygotowania
powierzchni jest wiele. Niejednokrotnie obrabiana powierzchnia
wymaga dobrania indywidualnych rozwiązań. Specyficzne potrzeby wymagają zróżnicowanego poziomu siły cięcia czy połysku. Dla
osób szukających prostych rozwiązań lub polerujących incydentalnie marka Sea-Line proponuje proste instrukcje ułatwiające
wybór systemu. Instrukcje polerowania jasnego, ciemnego żelko-
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tu, powierzchni porysowanych, zżółkniętych lub zmatowiałych są
dostępne na stronie internetowej http://www.sea-line.eu/pl/instrukcja-polerowania/
Zidentyfikuj swoje potrzeby i wybierz jeden z proponowanych
systemów polerowania żelkotu, aby najskuteczniej i najszybciej
osiągnąć zamierzony efekt.
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Krzyżówka Lakiernicza

Poziomo: A1 mieszanka z drożdży. A3 zgorzelina powstająca przy
walcowaniu metalu na gorąco. A5 przyprawa do pizzy. A7 podawany do
sushi. A9 klub piłkarski z Amsterdamu. A11 sekcja zwłok. A13 duża ilośc
zachorowań na chorobę zakaźną. A15 asystent pana młodego. A18
pałeczka dyrygenta. F8 część ciała z pępkiem. H1 zrzekanie się władzy
królewskiej. H10 produkcyjna lub sportowa. H18 jacht wyścigowy 2osobowy. I6 chodzą w spódniczkach w kratę. I16 Bajor, piosenkarz. J13
inaczej pretekst, wykręt. K3 nieprzyjemny typ. M8 święty opiekun. M11
jednostka kąta płaskiego. N18 mecz pilkarski między dwoma druzynami
z tego samego miasta.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób,
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 71
JAROSŁAW SZADROWSKI
DOMINIK JASIŃSKI
DANIEL SZMYTKOWSKI

PAWEŁ ZIELKE
RAFAŁ GRABCZYŃSKI

Pionowo: A1 cząstki ciała stałego w cieczy. A11 filia jakiegoś urzędu. C5 opakowanie na pastę. C11 starorzymska gmina. F13 tkanka w
kanale zęba. G5 „dom” dla bydła. H11 podstawowa pozycja w jodze. I1
stołowy lub kuchenny. I6 zmysł potrzebny muzykowi. K8 inaczej fantazje,
nieprawdziwe obrazy. L1 cienka, sucha kiełbasa. N1 kontrola autentyczności. N13 forma zajęć na uczelni. P1 ostre w magazynku. P8 pozostałość poekstrakcyjna. P16 przepaścista dolina. R1 rozpuszczalnik,
pochodny benzenu. R13 potocznie o psach znalezionych na ulicy.
Agnieszka Karnecka

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