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Materiał zawiera wybrane informacje ogólne na temat: 
 

szpachlówek, podkładów, lakierów i materiałów dodatkowych,  
wyposażenia używanego w naprawie lakierniczej. 

 

Przygotowany został w oparciu o materiały szkoleniowe firm: 
NOVOL, 3M, ANEST IWATA, SATA, RUPES 

Treść kierowana jest do uczniów klas lakierniczych i stanowi materiał przygotowawczy  
do rozwiązania testu sprawdzającego. 

 
Czas potrzebny na zapoznanie się z kursem: 2,5-3 h 

Ilość pytań testowych do tematu: 80 
Ilość poprawnych odpowiedzi w każdym pytaniu: 1 lub więcej  

Możesz rozwiązywać: tylko 1 raz. 
Czas na rozwiązanie testu: 60 min 

 
Nawigacja:  

przejście do kolejnej strony – strzałka w prawo  
powrót do poprzedniej strony – strzałka w lewo  

zakończenie kursu – poprzez zamknięcie karty/okna przeglądarki 

> WSKAZÓWKI 



WARTO 
WIEDZIEĆ 



> PODSTAWOWY ZESPÓŁ 
PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 



> ZESPÓŁ PRZYGOTOWANIA 
POWIETRZA Z FILTREM WĘGLOWYM 



> 

Ilość pary wodnej w 1 m³ powietrza;  
sześcian wypełniony powietrzem (z lewej strony) zawiera pewną ilość pary wodnej.  

może w nim utrzymać się mniejsza ilość pary Po schłodzeniu powietrza,  
wodnej (prawa strona).  

W takich warunkach dochodzi do powstawania kondensatu pary wodnej. 

POWSTAWANIE WODY 



> PUNKT ROSY 

Przy obniżającej się temperaturze zmniejsza 
się zdolność powietrza do utrzymywania 
wilgoci.  
Podczas tego zjawiska zawarta  
w pomieszczeniu wilgoć ulega skropleniu na 
zimnej powierzchni: tworzy się kondensat.  
Temperatura graniczna, od której dochodzi 
do tego zjawiska, nazywana 
jest (temperaturą) punktu rosy. 

Im wyższa jest wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu i wyższa temperatura,  

tym wyższa jest również temperatura punktu rosy tzn. tym łatwiej na zimniejszych 

powierzchniach będą tworzyć się skropliny. 

Zależność punktu rosy od wilgotności względnej  
i temperatury powietrza w pomieszczeniu. 

Temperatura punktu rosy zależy od temperatury 

powietrza i od wilgotności powietrza w pomieszczeniu.  



> PUNKT ROSY 

Z tabeli można odczytać, przy jakiej 
temperaturze powierzchni (w 
zależności od temperatury powietrza 
i jego względnej wilgotności) 
występuje kondensacja pary wodnej. 

PRZYKŁADOWO: 

przy temperaturze powietrza 20°C  

i wilgotności względnej 70%  

na niepijących powierzchniach kondensat 

pojawi się w temperaturze podłoża poniżej 

14,4°C  

  



> WADY POWŁOKI 
SPOWODOWANE ZŁĄ JAKOŚCIĄ 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

 
Kratery 

silikonowe 
Wtrącenia Korozja 



> OBLICZANIE PRZEPŁYWU WENTYLACJI 
KABINY LAKIERNICZEJ 

Punkty 
pomiarowe 
na wysokości  
90 cm od 
podłoża 

Średnia prędkości przepływu z 15 punktów pomiarowych (m/s)  
x powierzchnia ssąca w m² (dł. x szer.)  

x 3600 s 

= PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h] 
 

Przykład: kabina 25 200 m3/h = 0,25 m/s x (7 x 4) 28 m² x 3600 s 



> 
UKŁAD WARSTW I GRUBOŚCI 
W LAKIEROWANIU FABRYCZNYM 

Całkowita grubość powłoki powinna wynosić  
ok. 100-130 m 

Coraz powszechniej całkowita grubość powłoki fabrycznej wynosi  
ok. 70-90 m  

1. Stal ocynkowana, 5 -  7.5m 

2. Warstwa fosforanu cynku, 1-2 m 

3. Kataforeza, 18-20 m 

4. Podkład, 35-40 m 

5. Kolor bazowy, 10-25 m 

6. Lakier bezbarwny, 35-40 m  



> SYSTEM RENOWACJI POJAZDÓW 

SZPACHLÓWKA

WYPEŁNIAJĄCA

PODKŁAD

ANTYKOROZYJNY

BLACHA

BAZA

SZPACHLÓWKA Z

WŁÓKNEM SZKLANYM

SZPACHLÓWKA

WYKAŃCZAJĄCA

LAKIER
PODKŁAD

ANTYKOROZYJNY

BLACHA

PODKŁAD

AKRYLOWY



SZPACHLÓWKI 
CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA 



> FUNKCJE I CECHY SZPACHLÓWEK 

Funkcje: 

- wypełnianie i wyrównywanie podłoża w przypadku 

dużych uszkodzeń karoserii. 

Cechy: 

 - pozwalają na nakładanie grubych warstw, 

 - zapewniają szybkie i łatwe szlifowanie, 

 - gwarantują dobrą przyczepność do podłoża. 



> PODZIAŁ SZPACHLÓWEK 

SZPACHLÓWKI 

Wielkość 

napełniacza 

Rodzaj żywicy 

Rodzaj napełniacza 

wypełniające 

multifunkcyjne 

wykańczające 

kulki szklane 

włókno szklane 

pył aluminiowy 



> CO TO JEST SZPACHLÓWKA??? 

ŻYWICA POLIESTROWA 
25-30% szpachlówki 

WYPEŁNIACZE: 
 talki, dolomity, baryty,  

kulki szklane, 
włókna szklane, 
pył aluminiowy 

1-2% BARWNIK 



> WPŁYW WIELKOŚCI NAPEŁNIACZA NA 
GŁADKOŚĆ UZYSKIWANEJ POWIERZCHNI 

blach

a 
Podłoże 

Szpachlówka  
wypełniająca 

Szpachlówka  
wykańczająca 

Szpachlówki WYPEŁNIAJĄCE 
Większy wypełniacz (50-60µm) – łatwiejsza obróbka (szybkie wysypywanie się wypełniaczy) 

 

Szpachlówki WYKAŃCZAJCE 
Mniejszy wypełniacz (20-30µm) – trudniejsza obróbka, lecz doskonalsza powierzchnia 

 

Szpachlówki MULTIFUNKCYJNE (SOFT PLUS) 
Kompozycja dużych i małych wypełniaczy dla uzyskania efektu łatwego szlifowania 

i bardzo dobrej jakości powierzchni po szlifowaniu  
 

blach

a 
Podłoże 

Szpachlówka  
MULTIFUNKCZJNA 



> SIADANIE SZPACHLÓWKI 

SZPACHLÓWKA SKURCZ 

SZPACHLÓWKI POLIESTROWE 
ZGODNE ZE STANDARDAMI 

NOVOL 

Wypełniacze: 
TALKI, BARYTY, 

DOLOMITY 
2-3 % 

SZPACHLÓWKI POLIESTROWE 
SPECJALISTYCZNE 

Wypełniacze: aluminium, 
włókno szklane, kulki 

szklane 

poniżej 
1% 

KAŻDA SZPACHLÓWKA POLIESTROWA MA SKURCZ OBJĘTOŚCIOWY, 
PONIEWAŻ ZAWIERA ŻYWICE POLIESTROWĄ 

NAJTAŃSZE SZPACHLÓWKI Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ ROZCIEŃCZALNIKÓW MAJĄ 
SKURCZE NA POZIOMIE 5-10% !!! 



> WPŁYW GRUBOŚCI NAKŁADANEJ WARSTWY 
NA WIELKOŚĆ SIADANIA SZPACHLÓWKI  

BLACHA 

SZPACHLÓWKA SKURCZ 



> WPŁYW GRUBOŚCI NAKŁADANEJ WARSTWY 
NA WIELKOŚĆ SIADANIA SZPACHLÓWKI  

blacha 

1mm 

2mm 

Skurcz 2% z 1 mm Skurcz 2% z 2 mm < 

BLACHA 

Szpachlówka 

W PRAKTYCE IM GRUBSZA WARSTWA SZPACHLÓWKI TYM WIĘKSZE „SIADANIE” 



> ZMNIEJSZANIE SIADANIA 
SZPACHLÓWKI 

BLACHA 

SZPACHLÓWKA SKURCZ 

Szpachlówka  
z włóknem szklanym 

FIBER MICRO 
lub FIBER 

Włókna szklane w szpachlówkach  
FIBER MICRO i FIBER tworzą  

wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą  
i ograniczającą skurcz (poniżej 1%) 



> DOZOWANIE UTWARDZACZA 

• 2-3 części wagowych utwardzacza na  
100 części szpachlówki 

 

• Nie powinno się regulować szybkości 
utwardzania za pomocą utwardzacza, zimno 
więcej, ciepło mniej. 



> BŁĘDY ZWIĄZANE 
Z DOZOWANIEM UTWARDZACZA 

za dużo za mało 

    Utwardzacz to  
 nadtlenek benzoilu, 

bardzo reaktywny, 
przedawkowanie powoduje 
migrację 
na powierzchnię,  
reakcję z pigmentem 
czerwonym i niebieskim co 
skutkuje pojawianiem się 
żółto-pomarańczowych 
plam. 

    Niebezpieczne dla lakieru 
bezbarwnego, na kolorach 
srebrnych i białych, pod 
wpływem UV powstają żółte 
plamy, naprawa izolacja 
szpachlówki za pomocą 
szpachlówki natryskowej lub 
podkładu epoksydowego. 



PODKŁADY 
CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA 



> Z CZEGO SKŁADA SIĘ PODKŁAD ??? 

 

ROZCIEŃCZALNIK 

 

WYPEŁNIACZE 

 

DODATKI ANTYKOROZYJNE 

DODATKI NA PRZYCZEPNOŚĆ 

 

 

ŻYWICA 



> FUNKCJE PODKŁADÓW 

 
-   IZOLACJA lakierów nawierzchniowych  
    od szpachlówek poliestrowych (zależy od jakości żywicy),  
 
-   WYPEŁNIANIE rys i nierówności podłoża 
    (zależy od stopnia wypełnienia), 
 
-   ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, 
 
-   ADHEZJA (przyczepność do podłoża  
    i przyczepność do samego podkładu), 
 
-   KOLOR PODKŁADU (system szarości widmowych). 
 



> RÓŻNICE MIĘDZY PODKŁADAMI 

20-25µm 10-15µm <5µm 

Grubość suchej warstwy 
200-250µm przy 3 warstwach 

Grubość suchej warstwy 
15-25µm przy 1 warstwie 

Grubość suchej warstwy 
120-150µm przy 3 warstwach 

WYPEŁNIAJĄCE 
WYPEŁNIAJĄCO-
ROZDZIELAJĄCE 

MOKRO NA MOKRO 

ŚWIETNA OBRÓBKA 

 
DO PODKŁADU W WARIANCIE 

MOKRO NA MOKRO UŻYWAMY   
WOLNEGO ROZCIEŃCZALNIKA 

 

BARDZO GŁADKA POWIERZCHNIA 



> LEPKOŚĆ WG FORDA Ø 4MM 

Lepkość wyrażona 
czasem wypływu  
100 ml przez otwór Ø 4mm 
wyrażona w sekundach  

Baza wodna       20-25 s 
Baza konwecjonalna       18-20 s 
Wash primer       18-20 s 
Podkład mokro na mokro  16-20 s 
Lakier bezbarwny       16-20 s  

Ø1.4mm 
Ø1.3mm 
Ø1.2mm 

Podkład w wersji gruntującej   25-35 s
  

Ø1.7mm 
Ø1.6mm 
Ø1.5mm 

Podkład w wersji wypełniającej     40-60 s
  

Ø2.0mm 
Ø1.8mm 
Ø1.7mm 

Ø4 mm 

15 s

16 s

17 s

18 s

19 s

20 s

21 s

22 s

23 s

24 s

25 s

26 s

27 s

28 s

29 s

30 s

31 s

32 s

33 s

34 s

35 s

36 s

37 s

38 s

38 s

39 s

40s

41 s

42 s

43 s

44 s

45 s

46 s

47 s

48 s



> PROPORCJE MIESZANIA 

 

Rozcieńczalnik jest liczony na komponent A 

 

Przykład: 

4+1+20% 
100 ml podkładu 

25 ml utwardzacza 

20 ml rozcieńczalnika 

 

 



ODPORNOŚĆ ANTYKOROZYJNA 



> KOMORA SOLNA 

35°C, 5% roztwór wodny soli 



> ODPORNOŚĆ PODKŁADÓW 
W KOMORZE SOLNEJ 35°C 
5% ROZTWÓR WODNY SOLI 



LAKIERY 
CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA 



> FUNKCJE LAKIERU 
 
 
Funkcje zabezpieczające: 
- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
- promieniowaniem UV,  
- właściwa izolacja przed wodą, 
 
Funkcje dekoracyjne: 
- odpowiedni połysk i głębia lakieru, 
- struktura zbliżona do fabrycznej,  
- przezroczystość. 
 
 



> CZYM RÓŻNIĄ SIĘ LAKIERY? 

MS 
Medium Solid 

HS 
High Solid 

VHS 
Very High Solid 



> PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE LAKIERU 

GRUBOŚĆ WARSTWY  
 
W lakierowaniu OEM (fabrycznym) uzyskuje się grubości lakieru 
bezbarwnego w przedziale 35-45µm.  
 
Podczas lakierowania renowacyjnego zazwyczaj uzyskuje się  
grubości w przedziale 40-50 µm. 
 
Ilość warstw, które należy nałożyć żeby uzyskać taką grubość zależności 
od klasy lakieru i ilości dodawanego rozcieńczalnika.  
 
Przykładowo: 
 
 
   
   
   
 

Klasa lakieru Rozcieńczenie Ilość warstw 

lakier MS  max. 20%  2,5-3 warstwy 

lakier HS max. 10%  2 warstwy 

lakier VHS  bez rozcieńczenia 0% 1,5 warstwy  



> 

 
 
W lakierowaniu fabrycznym struktura lakieru tworzona jest celowo, po 
to żeby podczas eksploatacji lakier ścierał się tylko na jej wierzchołkach.  

 

Lakier posiadający strukturę zachowuje o wiele dłużej połysk  
i mniej są na nim widoczne rysy niż na lakierze gładkim. 
 
 
   
   
   
 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE LAKIERU 

STRUKTURA LAKIERU 



> PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE LAKIERU 

STRUKTURA LAKIERU 

Lakiernik może regulować strukturę lakieru za pomocą zamiany 
parametrów natrysku (zmiana ciśnienia, ilości materiału, odległości od 
elementu, czasu między warstwami).  
 
W przypadku dużych powierzchni wolniejszy rozcieńczalnik  
pozwala na lepsze rozlanie lakieru. 
 
Generalnie lakiery typu VHS, HS (bez dodatkowego rozcieńczalnika) tworzą 
przy aplikacji strukturę bardzo zbliżona do fabrycznej,  
lakiery typu MS z powodu większej ilości rozcieńczalnika mają tendencje do 
tworzenia bardziej gładkiej powierzchni.  



> 

Połysk i głębia lakieru zależy głównie od jakości (a tym samym ceny) żywic 
użytych do produkcji lakieru bezbarwnego. 
 
Dużą rolę odgrywa grubość aplikowanej warstwy, gdyż lakier naniesiony w 
zbyt cienkiej warstwie NIE BĘDZIE miał tzw. GŁĘBI.  
Najczęściej jest to skutek zbytniego rozcieńczenia lakieru lub naniesienia 
zbyt małej ilości warstw lakieru. 
 
Znaczący wpływ na połysk lakieru ma grubość i stopień wysuszenia lakieru 
bazowego. 
 
Zbyt wiele warstw lakieru bazowego + słabe dosuszenie bazy to późniejszy 
efekt  wciągania lakieru przez bazę i jego szybkie gaśnięcie. 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE LAKIERU 

POŁYSK I GŁĘBIA LAKIERU 



> PROPORCJE MIESZANIA 

 

Rozcieńczalnik jest liczony na komponent A 

 i podawana jest jego MAX. ILOŚĆ !!! 

 

Przykład: 

2+1+20% 
100 ml podkładu 

50 ml utwardzacza 

20 ml rozcieńczalnika 

 

 



> MAX. ILOŚCI ROZCIEŃCZALNIKA 
W ZALEŻNOŚCI OD KLASY LAKIERU 



> O TEMPERATURZE UWAG KILKA 

 
Powszechnie w świadomości lakierników temperatura kojarzy się  
z temperaturą powietrza w jakim lakierowany jest element, co jest przyczyna 
wielu nieporozumień odnośnie czasów utwardzania lakieru. 

 

Zasadniczo temperatura podawana przy czasie utwardzania lakieru jest 
temperaturą lakierowanego elementu, która zazwyczaj jest znacznie niższa niż 
temperatura powietrza.  

 

Jeżeli temperatura elementów i otoczenia jest niższa niż zalecana, sposobem na 
POPRAWIENIA ROZLEWNOŚCI LAKIERU jest jego  

DELIKATNE PODGRZANIE (DO OK. 25 ºC).  

 

Zamiast dolewania  większej ilości rozcieńczalnika !!! 

 



> KLASA EKOLOGICZNA PRODUKTU 

VOC -  Volatile Organic Compounds 

LZO  -  Lotne Związki Organiczne 



PODSTAWY TEORII KOLORU 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

Do widzenia kolorów potrzebne są 3 elementy: 

1. ŚWIATŁO 

2. OBIEKT 

3. ODBIORCA 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

ŚWIATŁO 

Światło widzialne jest jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.  

Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są np. fale radiowe, 

mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie 

i promieniowanie gamma. 

Widzenie barwne jest to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka, 

gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła, a mówiąc 

dokładniej, z widzialnej części fal świetlnych. 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

ŚWIATŁO 

Światło białe można rozszczepić na przykład w pryzmacie, uzyskując  

widmo światła białego (rozseparowane fale świetlne o rożnych długościach). 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

ODBIORCA 

 
Dla doboru koloru potrzebne jest światło widzialne, czyli takie które może być 

odebrane przez siatkówkę oka ludzkiego.  

Wzrok każdego człowieka charakteryzuje się nieco inną wrażliwością,  

stąd za wartości graniczne przyjmuje się maksymalnie 380–780 nm,  

choć często podaje się mniejsze zakresy (szczególnie od strony fal najdłuższych) 

aż do zakresu 400–700 nm. 

 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

POSTRZEGANIE KOLORU W ŚWIETLE SŁONECZNYM 

  

 Wrażenie barwy odbieranej przez człowieka zależy od składu widmowego 

światła wpadającego do oka. 



> METAMERYZM 

Metameryzm to naukowy opis popularnego zjawiska związanego z kolorami, gdzie 

dwie próbki, które wydają się być podobne w jednym świetle, w innym stwarzają 

wrażenie odmiennych pod względem barwy. 

Barwa obiektu będzie się wydawała różna w zależności od oświetlenia. 

Przykładowo, parkujemy jasnoczerwony samochód na poboczu, w ciągu dnia.  

Gdy zapadnie ciemność, chociaż nadal powiemy, że nasze auto jest czerwone, jego 

kolor może wydawać się brązowy w świetle latarni.  

To zjawisko nazywamy metameryzmem. 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOŁO KOLORÓW 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 Kolory w spektrum widzialnym dzielą się na kolory: 

 PODSTAWOWE (PRYMARNE) 

 DRUGORZĘDNE (POCHODNE) 

 TRZECIORZĘDNE 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOLORY PODSTAWOWE (PRYMARNE) 

 (NIE MOŻNA ICH UZYSKAĆ W WYNIKU ZMIESZANIA DWÓCH INNYCH BARW) 

CZERWONY 

ŻÓŁTY NIEBIESKI 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOLORY DRUGORZĘDNE (POCHODNE)  

 = KOMBINACJA DWÓCH DOWOLNYCH KOLORÓW PODSTAWOWYCH 

POMARAŃCZOWY 

ZIELONY 

FIOLETOWY 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOLORY DRUGORZĘDNE (POCHODNE)  

 = KOMBIACJA DWÓCH DOWOLNYCH KOLORÓW PODSTAWOWYCH 

POMARAŃCZOWY ZIELONY FIOLETOWY 

CZERWONY ŻÓŁTY CZERWONY NIEBIESKI NIEBIESKI ŻÓŁTY 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOLORY TRZECIORZĘDNE  

 = KOMBINACJA KOLORU PODSTAWOWEGO I POMOCNICZEGO 



> PODSTAWY TEORII KOLORU 

 KOLORY TRZECIORZĘDNE  

 = KOMBIACJA KOLORU PODSTAWOWEGO I DRUGORZĘDNYCH 

INDYGO 

TURKUSOWY 

ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY 

ZIELONO-ŻÓŁTY 

POMARAŃCZOWO-CZERWONY 

PURPUROWY 



> SPECJALNE POWŁOKI OCHRONNE 



> SPECJALNE POWŁOKI OCHRONNE 
WŁAŚCIWOŚCI 

Natryskowa 2-komponetowa poliuretanowa 
 powłoka ochronna odporna na zadrapania  

z możliwością regulacji struktury. 
Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą,  

odporna na działanie promieni UV.  
Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.  

Oparty jest na żywicach syntetycznych,  
nie zawiera asfaltów i bitumów,  

może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. 



> SPECJALNE POWŁOKI OCHRONNE 

ZASTOSOWANIA 

podwozia, panele nadwozia, wnętrze bagażnika,  
podłogi SUV-ów, osłony rurowe, wnęki kół,  

skrzynie samochodów terenowych,  
podłogi ciężarówek oraz autobusów 



> SPECJALNE POWŁOKI OCHRONNE 

STRUKTURA 



> SPECJALNE POWŁOKI OCHRONNE 

FOR COLOR 

Wersja do barwienia:  
10% ÷ 15% WAGOWO  
(na komponent A)  
past pigmentowych  



> 

MATERIAŁY  
ŚCIERNE 



> 

Szlifowanie to operacja, która umożliwia przygotowanie powierzchni przed 

nakładaniem kolejnych powłok lakierowych. Jest nieodzowną czynnością  

w trakcie prac lakierniczych i blacharskich. 

 

Szlifowanie : Jest to proces modyfikacji powierzchni jednego materiału  

  poprzez mechaniczne działanie drugim twardszym materiałem. 

 

Różnorodność materiałów ściernych na rynku jest ogromna, trzeba wiedzieć,  

który produkt wybrać do danej operacji. 

Produkty stosowane na lakierni to produkty nasypowe,  

których budowa w schematycznym ujęciu wygląda następująco: 



> 

Spoiwo podkładowe 

Podłoże 

Ziarno ścierne 

Spoiwo zalewowe 

Pokrycie zewnętrzne ziarna 

• Spoiwo podkładowe utrzymuje minerał na podłożu 

• Ziarno ścierne jest osadzone w spoiwie podkładowym 

• Spoiwo zalewowe utrzymuje minerał na swoim miejscu 

• Pokrycie zewnętrzne ziarna mające zapobiegać zapychaniu się 
materiału ściernego 

Konstrukcja materiału ściernego 



> Podłoże - jego właściwości 

Powinno być: 
• odpowiednio gładkie i przyczepne dla spoiwa,  
• wystarczająco mocne, aby wytrzymać nacisk podczas szlifowania, 
• wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do szlifowanego profilu 
 
Rodzaje podłoża: 
• Papier 
• Folia 
• Płótno 
• Wulkanizowana fibra 
• Film poliestrowy 
• Kombinacja kilku materiałów 
 
Najczęstszym podłożem papierów ściernych stosowanych na lakierni jest papier. 
Gramatura (określana kodem literowym) określa siłę i elastyczność podłoża 
papierowego, a co za tym idzie jego przeznaczenie.  
Im lżejsze podłoże tym lepsza elastyczność;  
im cięższe podłoże tym gorsza elastyczność, ale większa odporność na rozdarcie. 
 
 



> 

Spoiwo podkładowe 
• Spoiwo podkładowe jest to warstwa utrzymująca ziarno ścierne w podłożu 

• Warstwa ta jest pierwszą powierzchnią tworzącą „warstwę przyczepnościową” 

• Jest to warstwa, która zakotwicza ziarno ścierne w taki sposób,  
aby najostrzejszy punkt tnący minerału stał prostopadle  

w kierunku powierzchni poddawanej obróbce   

 

Spoiwo zalewowe 
 

• Druga warstwa przyczepnościowa 

• Warstwa ta zabezpiecza ziarno ścierne przed wypadnięciem  
czy wyłuszczeniem z podłoża w trakcie prac szlifierskich   

 

 

Spoiwa 



> Ziarno ścierne 

Jest to substancja mineralna naturalna lub sztuczna,  
która po rozdrobnieniu na ziarna lub proszki ma właściwości  
ostrzy skrawających.  

Musi być to materiał o wysokiej twardości, aby stosunkowo łatwo,  
przy niewielkim nacisku mógł wgłębiać się w obrabianą powierzchnię. 

Rodzaje ziaren ściernych: 
 

Naturalne:  
- krystaliczny tlenek glinu 
- korund, 
- szmergiel 
 

Syntetyczne:  
- elektrokorund,  
- węglik krzemu,  
- korund ceramiczny  

 



> Nasyp materiału ściernego: 

Grawitacyjny 

Elektrostatyczny  

Ułożenie ziaren na powierzchni materiału: 

Przypadkowe 

Uporządkowane 

Rodzaj nasypu  

ma wpływ na jakość i równomierność szlifowanej powierzchni 

Nasyp otwarty - 50-70% pokrycia podłoża materiałem ściernym –  

do obróbki materiałów miękkich, nie zapycha się dzięki odległości od siebie ziaren ściernych 

 

Nasyp zamknięty - 100 % pokrycia podłoża ziarnem ściernym 

Szlifowanie metali, lakierów, twardego drewna 

 

Nasyp półotwarty - 80-90 % pokrycia podłoża  

materiałem ściernym  

 

 

Nasyp naniesiony w polu elektrostatycznym 



> 
Szczególnym rodzajem ziarna ściernego,  
wprowadzonym przez firmę 3M na rynek jest : 

W procesie elektrostatycznego nanoszenia trójkątne ziarna ścierne 

ustawione są pionowo tworząc bardzo ostrą i jednorodną powierzchnię 

gwarantując dłuższą żywotność produktu. 

Precyzyjnie ukształtowane ziarna ścierne szlifują bardzo wydajnie 

i nie przegrzewają obrabianej powierzchni (można pracować również  

z aluminium). 

 

Właściwości: 

• Uzyskujemy cięcie o 30% szybsze niż w przypadku innych produktów 

klasy Premium   
• Materiały z ziarnem Cubitron™ II są co najmniej dwukrotnie trwalsze   

• Dostarczają gładszą, bardziej jednolitą powierzchnię   

• Rozcinają  powierzchnię w przeciwieństwie do „rozorywania” przez 

standardowe ziarna  

 

Tradycyjne ziarno Cubitron™ II 



> 

W tej technologii firma 3M oferuje następujące materiały ścierne  

wykorzystywane na lakierni: 

 

Krążki ścierne Cubitron™ II  

o gradacjach 80+, 120+, 150+, 180+, 220+ 

 

Arkusze ścierne Cubitron™ II  

o gradacjach80+, 120+, 150+, 180+, 220+ 



> 

• Kontrolowane rozkruszanie ziarna ściernego (samoostrzenie) 

Ziarna wymagają odpowiedniego nacisku, zwłaszcza 

Cubitron™ przy odpowiednio silnym docisku daje 

maksimum wydajności  

• Zbyt mały docisk powoduje zatępienie „zeszklenie” 
 

     Zmniejszona jest wydajność i trwałość.  

     Następuje przedwczesne zatępienie ziaren. 

• Zbyt duży docisk powoduje odpadanie ziaren 
 

   Zmniejszona jest trwałość. Materiał ścierny ulega 

przedwczesnemu zużyciu lub zniszczeniu. 
 

Wpływ nacisku na obrabianą powierzchnię: 



> Dobór szlifierki  
o odpowiednim skoku do danej operacji: 

Skok maszyny 

8 mm 

 

 

 

 

5 mm 

 

 

 

 

2,5 mm 

Do pracy agresywnej 

Do ogólnego stosowania 

do większości prac 

Do delikatnej 

wykańczającej obróbki 



> BUDOWA PAPIERU ŚCIERNEGO 

Przybliżona wielkość rysy dla określonych 
gradacji (obróbka maszynowo na sucho) 



> BUDOWA PISTOLETU LAKIERNICZEGO 



> UZYSKANIE PRAWIDŁOWEGO STRUMIENIA 
WACHLARZOWEGO 

Niewystarczające  
powietrze  

rozpylające 

Za dużo 
powietrza 

rozpylającego 

Prawidłowy 
strumień 

wachlarzowy 



> PORÓWNANIE PARAMETRÓW 
RÓŻNYCH TYPÓW PISTOLETÓW 
LAKIERNICZYCH 



> RODZAJE PROMIENNIKÓW 

Promienniki podczerwieni o falach: 

KRÓTKICH ŚREDNICH DŁUGICH 



> SUSZENIE PROMIENNIKAMI 
PODCZERWIENI 

POWIERZCHNIA METALOWA 

FILM 

FALE DŁUGIE FALE ŚREDNIE FALE KRÓTKIE 

Penetracja filmu przez fale podczerwone 



> MATEMATYKA DLA LAKIERNIKA 

Określ max. ilość rozcieńczalnika w [ml]: 

PROPORCJA MIESZANIA:   2 + 1 + 20% 

ZADANA ILOŚĆ KOMPONENTU A:  300 ml 

ROZWIĄZANIE: 

Układamy równanie uwzględniając proporcję mieszania i zadaną ilość 200 ml 

(pamiętając, że ilość rozcieńczalnika wyrażona w [%] jest liczona na komponent A: 

2 + 1 + 20% 

300 ml + 150 ml + 60 ml 

ODPOWIEDŹ: 

Max. ilość rozcieńczalnika na 300 ml komponentu A dla proporcji 2+1+20%  

wynosi 60 ml 



> MATEMATYKA DLA LAKIERNIKA 

Ile kosztuje 2l mieszaniny gotowej do zużycia przy zadanej proporcji mieszania  

i podanych cenach poszczególnych komponentów: 

PROPORCJA MIESZANIA:  4 + 1 + 1 (komp. A + komp. B + komp. C) 

ŻADANA ILOŚĆ MIESZANINY:  2 l 

CENY KOMPONENTÓW: KOMP. A = 60 zł/l;   KOMP.B = 40 zł/l; KOMP. C = 20 zł/l 

ROZWIĄZANIE: 

Układamy równanie uwzględniając proporcję mieszania i ceny poszczególnych komponentów 

dla ilości mieszaniny wynikającej z proporcji, a następnie przeliczamy na żądaną ilość: 

4 + 1 + 1 = Otrzymujemy 6 l mieszaniny 

60 zł/l 40 zł/l 20 zł/l 

4l x 60 zł/l + 1l x 40 zł/l + 1l x 20 zł/l = (4l x 60 zł) + (1l x 40zł) + (1l x 20zł) = 300 zł 

ODPOWIEDŹ: 

W zadaniu było pytanie o cenę 2l mieszaniny. Odpowiedz 2l x 50 zł/l = 100 zł 

𝐶𝐸𝑁𝐴 𝑧𝑎 1𝑙 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑎𝑛𝑖𝑚𝑦 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑡𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑠𝑘ł𝑎𝑑𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑧 𝑢𝑤𝑧𝑔𝑙ę𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑗𝑖

𝐼𝑙𝑜ść 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑤
 = 

300𝑧ł

6𝑙
= 50 zł/l 



Oferta linii NOVOL  
 

materiały szkoleniowe    



Nowa linia NOVOL – komunikacja opakowaniem 

Grupy produktowe wyróżnione 
kolorem 
 
Łatwa identyfikacja 
 
Łatwa komunikacja w 
materiałach reklamowych i 
Internecie 
 
 

SZPACHLÓWKI 

PODKŁADY 

LAKIERY 



SZPACHLÓWKI 

SLEEK 100 

HYBRYD 200 

CARBON 300 



Pełna kontrola 
wymieszania 
szpachlówki  

z utwardzaczem 

MULTIFUNKCYJNA 
Wypełniacze mikrosfreryczne 

kulki szklane – 30-40 mikronów 
 

niska masa właściwa 1,2 g/cm³ 

BETOX 50E 
lepsza 

reaktywnoś
ć 

- łatwa aplikacja 
- bardzo łatwe szlifowanie dzięki 

kulistym wypełniaczom 
- bardzo gładka powierzchnia 

- brak „dziurek na powierzchni”  
i gładkie przejście  

szpachlówka-podłoże 

Brak wypełniaczy wiążących wodę + 
dodatki ograniczające wchłanianie 

wilgoci 

- bardzo niski skurcz objętościowy 
(mniejsze siadanie), 

- możliwość używania drobniejszych 
papierów ściernych do obróbki, 

- krótszy czas obróbki szpachlówki 

Opakowanie: 1 l 



MULTIFUNKCYJNA 
Z MIKROWŁÓKNEM 

Mikrowłókna szklane (ok. 3 mm) 
+ kulki z tworzywa sztucznego  

20-40 mikronów 
 
 
 

niska masa właściwa 1,5 g/cm³ 

- HYBRYDA  
jako konstrukcyjna  

i multifunkcyjna  
- dłuższy czas otwarcia  

pozwala na łatwe nakładanie na 
większe powierzchnie, 

- bardzo dobra obróbka 

Brak wypełniaczy wiążących wodę + 
dodatki ograniczające wchłanianie 

wilgoci 

- niski skurcz objętościowy  
(mniejsze siadanie)  
dzięki wewnętrznej 

konstrukcji  
z mikrowłókna szklanego 

Pełna kontrola 
wymieszania 
szpachlówki  

z utwardzaczem 

Opakowanie: 1 l 

BETOX 50E 
lepsza 

reaktywnoś
ć 



Z WŁÓKNEM 
WĘGLOWYM 

Elastyczne włókna węglowe  
(ok. 4mm) 

+ kulki z tworzywa sztucznego 
20-40 mikronów 

 
 
 

niska masa właściwa 1,2 g/cm³ 

- świetne właściwości 
konstrukcyjne  

(włókno węglowe  
i elastyczna żywica) 

- bardzo dobre rozwiązanie  
przy większych ubytkach 

- łatwa aplikacja 

Brak wypełniaczy wiążących wodę + 
dodatki ograniczające wchłanianie 

wilgoci 

- bardzo niski skurcz objętościowy 
(najmniejsze siadanie) dzięki 

wewnętrznej konstrukcji  
z elastycznego włókna węglowego 

- doskonały fundament 

Opakowanie: 1 l 

BETOX 50E 
lepsza 

reaktywność 



PODKŁADY 

DART FILLER 

2000 

SOLID FILLER 

2200 

EPO FILLER 

3000 

MICRO FILLER 

P10 



SZYBKOSCHNĄCY 
MULTIFUNKCYJNY 

PODKŁAD 
AKRYLOWY 

wypełniacz  
i mokro na mokro 

 

HARD 90-200 
STANDARD 

utwardzacz do 
podkładów akrylowych 

MULTIFUNKCYJNA 
WSZECHSTRONNOŚĆ 

  
SZYBKOSCHNĄCY WYPEŁNIACZ 

4+1+10-20% 
- krótki czas schnięcia  
tylko 2h przy grubości  

suchej warstwy 80 mikronów 
i 

MOKRO NA MOKRO 4+1+50% 
- doskonała rozlewność  

i gładka powierzchnia po 
aplikacji 

Opakowania 
0,8 l + 0,2 l   2,8 l + 0,7 l 

- doskonała przyczepność 
- dobre właściwości antykorozyjne  

- dobre właściwości izolujące 
- łatwa obróbka ręczna i 

mechaniczna 

NA KATAFOREZĘ 
BEZ MATOWANIA 

(wystarczy 
odtłuszczenie 

PLUS 780) 



SILNIE 
WYPEŁNIAJĄCY 

PODKŁAD 
AKRYLOWY 

(ang. HB – High Build Primer) 

HARD 90-200 STANDARD 
HARD 90-200 SZYBKI 
utwardzacz do podkładów 

akrylowych 

DOSKONAŁY 
WYPEŁNIACZ  
4+1+0-10% 

- możliwa aplikacja  
grubych warstw  

(do 80 mikronów na sucho  
z jednej warstwy) 

- skrócenie czasu aplikacji  
o 70% 

(od 0-10 min odparowania  
między warstwami) 

- gładka powierzchnia 

Opakowania 
0,8 l + 0,2 l    2,8 l + 0,7 l 

- doskonała przyczepność 
- dobre właściwości antykorozyjne  

- dobre właściwości izolujące 
- doskonałe szlifowanie 

ręczne i mechaniczne 
- zminimalizowane „siadanie” 

NA KATAFOREZĘ 
BEZ MATOWANIA 

(wystarczy 
odtłuszczenie 

PLUS 780) 



ANTYKOROZYJNY 
MULTIFUNKCYJNY 

PODKŁAD 
EPOKSYDOWY 

HARD 90-300 
utwardzacz do podkładu 

epoksydowego 

PROPORCJA:          1+1 
Lepkość DIN 4/20C      14-15 s 
Dysza   1,2-1,4 
Czas życia w 20C  6 godz. 
 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
20-25µm z 1 warstwy na sucho 
zalecane min. 60 µm 
 
BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
do podłoży:  
STAL, OCYNK, ALUMINIUM 

Opakowanie 
 0,8 l + 0,8 l  

DOSKONAŁY IZOLATOR: 
1. eliminuje konturowanie 
szplachlówki 
2. izoluje materiały poliestrowe: 

- przed chłonięciem wilgoci 
- przed migracją utwardzacza  
   ze szpachlówki 
- przed wchłanianiem nadmiaru 
   rozcieńczalników z podkładów 
   wypełniających 
- dodatkowo kontroluje jakość 
   przygotowania powierzchni 

Do stosowania jako podkład  
MOKRO NA MOKRO  

 
Możliwość nałożenia kolejnej 

warstwy bez matowania  
do 12 godz./20C 

 
Nakładanie szpachlówki 20°C 

1 warstwa 
SLEKK – 60min 

HYBRYD, CARBON – 90 min 

W ODCIENIU  
KATAFOREZY 

SZARO- 
OLIWKOWY 



MICRO FILLER 
P10 

ELIMINATOR 
DZIUREK 

1K - jednokomponetowy 
(bez utwardzacza) 

GOTOWY DO UŻYCIA 
DO RĘCZNEJ APLIKACJI ZA 

POMOCĄ GĄBKI LUB MIKROFIBRY 
PRZED UŻYCIEM  

DOBRZE WSTRZĄSNĄĆ 
!!! 

PROCEDURA: 
Oczyścić i przeszlifować powierzchnię  
wg zaleceń. 
Starannie wydmuchać pył z rys 
szlifierskich. 
Odtłuścić  za pomocą PLUS 780. 
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. 
Wycisnąć niewielką ilość produktu. 
Wcierać produkt w podłoże za 
pomocą mikrofibry, papierowego 
ręcznika lub gąbki.  
Nadmiar niezwłocznie usunąć 
mikrofibrą lub gąbką.  
Wcierać produkt do uzyskania cienkiej 
powłoki, która wypełnia tylko defekty 
w obszarze naprawianym. 

Opakowanie 
 90 ml 

  

SZYBKI WYPEŁNIACZ: 
- wypełnianie niewielkich 

dziurek oraz rys szlifierskich na 
powierzchni szpachlówek 
poliestrowych, 

- ogranicza wchłanianie 
nadmiaru rozcieńczalników  
z podkładu przez szpachlówkę, 

- zmniejsza zużycie podkładu 
- poprawia stan przygotowania 

powierzchni. 

GOTOWY DO SZLIFOWANIA: 
w 20°C 10-15 min  
w 60°C 5 min  
SZLIFOWAĆ: 
P400-P500 



LAKIERY 

ROCK CLEAR 

8200 

DART CLEAR 

8500 

SUBERB 

CLEAR 

8100 



SUBER CLEAR 

LAKIER HS 
(ang. HS –  High Solid) 

bardzo wysoka zawartość  
części stałych – ok. 50% 

WYDAJNOŚĆ KLASY HS 
BARDZO WYSOKI POŁYSK  

I WYSOKA TWARDOŚĆ KOŃCOWA 
 

APLIKACJA: 
2+1+0%  

½ warstwy + 1 warstwa  
Nałożyć cienką zamkniętą warstwę,  

a po upływie wskazanego czasu 
odparowania pełną wykończeniową 

lub z rozcieńczeniem THIN 850 

2+1+10% 
1 warstwa + 1 warstwa  

APLIKACJA: 
Nałożyć pełną zamkniętą warstwę,  

a po upływie wskazanego czasu 
odparowania pełną wykończeniową 

Opakowanie 
1 l + 0,5 l 

- SCRATCH RESISTANCE 
zwiększona odporność na zarysowania  

- doskonała odporność na UV 
 - bardzo dobra odporność  
na warunki atmosferyczne 

- pozwala na uzyskanie dowolnej 
struktury oraz odwzorowanie 

lakierowania fabrycznego OEM 

TWARDOŚĆ UŻYTKOWA: 
10 godz. w 20C 

lub 
30 min w 60C  

+ 3 godz. w 20C 

HARD 90-800 STANDARD 
HARD 90-800 SZYBKI 
HARD 90-800 WOLNY 
Utwardzacze do lakierów 
akrylowych dopasowane 

do temperatury 
i wielkości naprawy 



ROCK CLEAR 

LAKIER VHS 
(ang. VHS –  Very High Solid) 

bardzo wysoka zawartość  
części stałych - powyżej 60% 

HARD 90-800 STANDARD 
HARD 90-800 SZYBKI 
HARD 90-800 WOLNY 
Utwardzacze do lakierów 
akrylowych dopasowane 

do temperatury 
i wielkości naprawy 

WYDAJNOŚĆ KLASY VHS 
BARDZO WYSOKI POŁYSK  

I WYSOKA TWARDOŚĆ 
KOŃCOWA 

2+1+0% 
bez dodatkowego rozcieńczenia 

APLIKACJA: 
½ warstwy + 1 warstwa 

Nałożyć cienką zamkniętą 
warstwę, a po upływie 

wskazanego czasu odparowania 
pełną wykończeniową 

Opakowania 
5 l + 2,5 l    1 l + 0,5 l 

- doskonała odporność na UV 
 - bardzo dobra odporność  
na warunki atmosferyczne 

- pozwala na uzyskanie dowolnej 
struktury oraz odwzorowanie 

lakierowania fabrycznego OEM 

TWARDOŚĆ UŻYTKOWA: 
10 godz. w 20C 

lub 
30 min w 60C + 3 godz. w 

20C 



DART CLEAR 
LAKIER HS 
w technologii 

AIR-DRY 
(ang. AIR-DRY  

– schnący na powietrzu) 

HARD 90-850 STANDARD 
specjalny utwardzacz 

dedykowany do technologii 
AIR-DRY 

WYDAJNOŚĆ KLASY HS 
Z SZYBKĄ APLIKACJĄ  

I EXTREMALNYM SCHNIĘCIEM 
2+1+0% 

bez dodatkowego rozcieńczenia 
APLIKACJA: 

1 warstwa + 1 warstwa 
Nałożyć pełną warstwę, a po 
upływie wskazanego czasu 
odparowania drugą pełną 

wykończeniową 
BARDZO SZYBKA APLIKACJA 

CZAS ODPAROWANIA  
MIĘDZY WARSTWAMI: 

0-5 min w 20C 

Opakowanie: 1 l + 0,5 l 

- idealny do średnich 
jak i mniejszych napraw typu 

Smart/Spot Repair 
- odporny na zarysowania  

(SR – scratch resistance) 
- brak skłonności do zacieków 
- doskonała odporność na UV 

 - bardzo dobra odporność  
na warunki atmosferyczne 

TWARDOŚĆ UŻYTKOWA: 
1 godz. w 20C 

lub 
10 min w 50C + 30 min w 20C 



 ZAPRASZAMY DO ROZWIĄZANIA TESTU 


