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Za każdym razem, gdy producenci 
samochodów wprowadzają na rynek nowe 
modele, eksperci Standox w dziedzinie 
kolorystyki są w stanie pełnej gotowości. 
Wiedzą, że w momencie wprowadzania 
modelu na rynek wiele z nich posiada 
atrakcyjne lakiery z efektami specjalnymi, 
które mają za zadanie przyciągać jak 
najwięcej uwagi. Doświadczenie nauczyło 
ich, że takie lakiery są niezwykle popularne 
wśród nabywców. To tylko kwestia czasu, 
kiedy jeden z najnowszych modeli ze 
specjalnym efektem kolorystycznym pojawi 
się w warsztacie w celu renowacji lakieru. 
Właścicielom nowych samochodów zależy 
w końcu na jak najdłuższym utrzymaniu ich 
nieskazitelnego wyglądu.

Wtedy właśnie niezbędna jest „Sztuka 
lakierowania”. Pojęcie zostało stworzone 
przez markę Standox w latach 80-tych, 
aby opisać proces, który sprawia, że 
przeprowadzona renowacja nie będzie 
widoczna.

Wszelkie zauważalne odchylenia od 
oryginalnego koloru są, rzecz jasna, 
niedopuszczalne. Lakiery z efektami 
specjalnymi często stanowią wyzwanie, 
nawet dla doświadczonych lakierników. 
Niektóre z nich można dokładnie 
odtworzyć tylko wówczas, gdy lakier ma 
określoną strukturę. Osiągnięcie sukcesu za 
pierwszym razem nie zawsze jest proste.

Niniejszy magazyn Standothek 
wykorzystuje konkretne przykłady 

w celu zilustrowania, w jaki sposób 
należy przeprowadzać renowację 
różnych rodzajów lakierów z efektami 
specjalnymi, aby osiągnąć doskonałe 
rezultaty – w tym również kolorów 
producentów samochodów, takich jak Rosso 
Competizione Alfa Romeo lub Blue Candy 
Forda, a także coraz popularniejszych 
wykończeń matowych.

Zasadniczo obowiązuje następująca 
reguła: podczas renowacji lakierów 
z efektami specjalnymi niezwykle 
ważna jest zgodność koloru. Tworzenie 
i korzystanie z test-kart zapewnia 
niezawodną i wysokiej jakości renowację. 
To dzięki nim oraz wyrafinowanemu 
procesowi renowacji możliwe jest 
uzyskanie doskonałej zgodności 
z oryginalnym lakierem. W tym wydaniu 
Standothek pokazano, jak tego dokonać.

Magazyn ma również za zadanie 
pomóc profesjonalnym lakiernikom 
w rozwijaniu i doskonaleniu ich biegłości 
technicznej, chociaż nie może zastąpić 
kursów szkoleniowych ani praktycznego 
doświadczenia zawodowego.

Zmiany w procedurach i błędy nie 
zostały uwzględnione, a obowiązującymi 
wytycznymi są informacje zawarte 
w metryczkach technicznych. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany lub uzupełniania 
podanych informacji bez uprzedniego 
powiadomienia i bez obowiązku ich 
aktualizowania. 

Lakiery z efektami specjalnymi –  
wyzwanie dla każdego lakiernika.

Harald Klöckner,  
Standox Training Manager,  
region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 
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Efekt płynnego metalu.

Po tym jak w 2007 roku Mercedes-Benz wprowadził na rynek 
swój lakier Alubeam, jego śladem poszli inni producenci, jak np. 
Nissan ze swoim KAB Ultimate Silver, Porsche z Liquid Metal Silver 
czy Liquid Metal Chrome Blue.

Takie powierzchnie bardziej przypominają lśniącą metaliczną 
membranę niż standardowe wykończenie lakiernicze. Jest to 
efekt, który znajduje zastosowanie w nadwoziach ekskluzywnych 
samochodów sportowych i prestiżowych sedanach. Stanowi 
również wyzwanie dla profesjonalnych lakierników, ponieważ 
wymaga doskonałej precyzji na każdym etapie procesu  
renowacji lakieru.

Przykładowo, w lakierze Alubeam ziarno jest tak drobne, że 
nie wybaczy lakiernikowi nawet najmniejszego błędu. Ziarno 
aluminium jest wyraźnie drobniejsze i bardziej matowe niż 
w tradycyjnych lakierach metalicznych, przez co odbija światło 
bardziej intensywnie, zapewniając większy połysk. Właściwie 
aplikowany lakier z efektem płynnego metalu znacznie zwiększa 
dynamikę linii nadwozia, a efekt końcowy jest nieporównywalny 
ze standardowymi odcieniami srebra.
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1. Wypełniacz VOC lub EP*

2. Lakier bezbarwny Standocryl VOC Clear*

3. Lakier bazowy Standoblue

4.  Lakier bezbarwny  
Standocryl VOC Clear*

Krok 1: Przygotowanie
Aplikujemy wypełniacz Standox VOC lub EP na element poddawany 
renowacji. Suszymy i szlifujemy wypełniacz w standardowy sposób, 
zgodnie z  odpowiednią metryczką. Aplikujemy lakier bezbarwny 
Standocryl VOC Clear* na przeszlifowany wypełniacz. Należy 
przestrzegać wytycznych dotyczących aplikacji i suszenia lakieru 
bezbarwnego podanych w metryczce technicznej.Wskazówka: 
Lakier bezbarwny powinien być w pełni utwardzony. Konieczny 
może być dłuższy czas suszenia.

Krok 2: Szlifowanie lakieru bezbarwnego.
Maszynowo szlifujemy warstwę lakieru bezbarwnego na elemencie 
poddawanym renowacji oraz powierzchnię pokrytą starą powłoką 
lakierniczą papierem ściernym P1000–P1500. Ręcznie szlifujemy 
krawędzie i rogi papierem ściernym typu P3000. UWAGA: Należy 
uważać, by nie zeszlifować całej warstwy lakieru.

Szczególna charakterystyka powłoki lakierniczej: 
powierzchnia wypełniacza zostaje ujednolicona dzięki 
zastosowaniu lakieru bezbarwnego Standocryl VOC Clear.

Efekt płynnego metalu.

* Zgodnie z zaleceniami producenta 55



Krok 3: Aplikacja dodatku do cieniowania.
Aplikujemy dodatek Standoblue/Standoblue Slow na obszar 
przeznaczony do cieniowania. Aplikację dodatku przeprowadzamy 
również na obszarze wykraczającym od 10 do 20 cm poza 
naprawianą powierzchnię.

Krok 4: Cieniowanie.
Przygotowanie bazy Standoblue do aplikacji: mieszamy Alubeam 
i 50% dodatku Standoblue Adjustment Additive Long. Aplikujemy 
pierwszą warstwę aż do krawędzi jeszcze mokrego dodatku 
do cieniowania. Warstwa powinna niemal całkowicie pokryć 
powierzchnię poddawaną renowacji (wypełniacz).

Krok 5: Rozcieniowanie.
Aplikujemy warstwę lakieru z efektem specjalnym na jeszcze 
mokry dodatek do cieniowania, zachowując przy tym większą 
odległość od elementu. Dopóki dodatek do cieniowania oraz 
lakier bazowy Standoblue są mokre, krok ten można w razie 
potrzeby powtórzyć.

Krok 6: Lakier bezbarwny. 
Aplikujemy lakier bezbarwny Standocryl VOC Clear na cały 
obszar poddawany renowacji i pozostawiamy do utwardzenia. 
Uwaga: lakier bezbarwny należy dobrać zgodnie z zaleceniami 
producenta.

Cieniowanie.

Efekt płynnego metalu.
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Jasne, lśniące, imponujące.

Zjeżdżający z linii produkcyjnej samochód 
marki Ford polakierowany kolorem Blue 
Candy z pewnością będzie przykuwał uwagę. 
Dla porównania, „klasyczny” niebieski lakier 
samochodowy jest zazwyczaj ciemny i stonowany, 
dlatego często można go spotkać na luksusowych 
sedanach. Natomiast jasny, lśniący lakier Blue 

Candy przykuwa uwagę swoim niezwykłym 
wyglądem, zwłaszcza na takim samochodzie 
jak kompaktowa Fiesta. W celu zachowania 
tego wyjątkowego efektu również po renowacji, 
lakiernicy muszą zastosować barwiony lakier 
bezbarwny.

Dwuwarstwowe wykończenie z barwionym lakierem bezbarwnym.

* Zgodnie z zaleceniami producenta

3. Lakier bezbarwny Standocryl 
VOC Clear*

2. Lakier bazowy Standoblue/Standohyd Plus

1. Wypełniacz VOC lub EP*
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Liczba warstw lub grubość powłoki barwionego lakieru bezbarwnego są kluczowe dla 
uzyskania odpowiedniego efektu, poziomu jasności oraz połysku.

Krok 1: Wykonanie natrysku próbnego.
Lakierujemy test-kartę. Natrysk próbny wykorzystujemy do określenia liczby warstw 
barwionego lakieru bezbarwnego koniecznych do osiągnięcia najlepszego dopasowania 
kolorystycznego do lakieru danego pojazdu. Najlepiej nadaje się do tego stary element.

Lakier bazowy bez lakieru bezbarwnego 
w celu sprawdzenia aplikacji bazy

Różna liczba warstw barwionego lakieru 
bezbarwnego

Wykonanie natrysków próbnych.
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Krok 2: Szlifujemy wypełniacz i obszar poddawany renowacji. 
Przygotowujemy powierzchnię w standardowy sposób. Szlifujemy 
wypełniacz papierem ściernym P500 - P600, a obszar cieniowania 
papierem P1000 - P1200.

Krok 3: Aplikacja dodatku do cieniowania.
Aplikujemy dodatek do cieniowania na sąsiadujących 
powierzchniach lub na przylegających elementach nadwozia.

Krok 4: Aplikacja lakieru bazowego i odparowanie.
Aplikujemy lakier bazowy Standoblue/Standohyd Plus Blue Candy 
na sąsiadującą powierzchnię lub przylegające elementy. Należy 
przestrzegać wytycznych zawartych w metryczce technicznej. 
Czekamy aż lakier bazowy i dodatek do cieniowania odparują.

Krok 5: Aplikacja barwionego lakieru bezbarwnego.
Przygotowujemy dwa pistolety lakiernicze (lub dwa zbiorniki) 
z barwionym i niebarwionym lakierem bezbarwnym, aby móc 
szybko przeprowadzić aplikację. Używamy wolnoschnących 
utwardzaczy i rozcieńczalników. Aplikujemy barwiony lakier 
bezbarwny na element poddawany renowacji wykraczając 
również poza cieniowany obszar.

Krok 6: Cieniowanie niebarwionym lakierem bezbarwnym.
Aplikujemy niebarwiony lakier bezbarwny na pozostałą 
powierzchnię przylegających elementów zachodząc na wciąż 
mokry barwiony lakier bezbarwny. Suszymy zgodnie z informacjami 
podanymi w metryczce technicznej. Wskazówka: w zależności od 
wybranego lakieru bezbarwnego Standox VOC, zaleca się aplikację 
dodatkowej warstwy niebarwionego lakieru bezbarwnego na 
obszar poddawany renowacji i barwiony lakier bezbarwny. Można 
to zrobić od razu albo po odparowaniu międzywarstwowym.
Korzyści: ułatwia to polerowanie powstałych wad (takich jak 
wtrącenia) oraz miejsc łączących starą powłokę z nowym lakierem.

Dwuwarstwowe wykończenie z barwionym lakierem bezbarwnym.

Cieniowanie.
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Jeszcze kilka lat temu lakiery 
trzywarstwowe stosowano głównie 
na luksusowych samochodach, ale to uległo 
zmianie. Obecnie można je zaobserwować 
również w masowej produkcji małych 
i średnich pojazdów, które są bardzo 
popularne wśród nabywców samochodów.

Do niedawna istniały dwa rodzaje 
lakierów z efektami specjalnymi. Lakiery 
pierwszego typu były wyjątkowo 
lśniące i posiadały znaczną głębię. 
Początkowo były to przeważnie różne 
odcienie czerwieni, ale obecnie są 
dostępne we wszystkich kolorach: 
czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, 
pomarańczowym i wieloma innymi.

Drugi rodzaj lakieru z efektami specjalnymi 
to różne odcienie bieli. Przez pewien 
czas białe samochody były całkowicie 
niemodne, ale ostatnio ich popularność 
znowu wzrosła. Było to więc tylko kwestią 
czasu kiedy białe lakiery z efektami 
specjalnymi – często nazywane białymi 
metalikami – wróciły do produkcji na skalę 
masową. Typowymi przedstawicielami 
tej grupy są kolory Mineral White BMW 
i Mystic White Mercedesa.

Rosnący wybór kolorów sprawia, że 
profesjonalna renowacja staje się coraz 
bardziej złożona. Oprócz prawidłowego 
zidentyfikowania koloru i wariantu, 
lakiernicy muszą również wziąć pod 
uwagę liczbę warstw i sposób ich aplikacji. 

Innymi słowy, muszą uwzględnić grubość 
powłoki i wynikającą z tego intensywność 
efektu. Właśnie z tego powodu niezbędne 
jest wykonywanie natrysków próbnych. To 
jedyny sposób na osiągnięcie doskonałego 
wykończenia o pożądanym efekcie.

Intensywność efektu zależy od grubości warstwy z efektem specjalnym.

3. Warstwa lakieru bazowego z efektem 
specjalnym Standoblue / Standohyd Plus
np. perłowy lakier bazowy

2. Lakier bazowy Standoblue/Standohyd Plus
Kolor tła

Trzy warstwy – wiele efektów.

Trzywarstwowe wykończenie z efektami specjalnymi

* Zgodnie z zaleceniami producenta

1. Wypełniacz VOC lub EP*

3. Warstwa lakieru bazowego  
z efektem specjalnym Standoblue /  
Standohyd Plus
np. perłowy lakier bazowy

4. Lakier bezbarwny 
Standocryl VOC Clear*

4. Lakier bezbarwny 
Standocryl VOC Clear*

2. Lakier bazowy Standoblue/Standohyd Plus
Kolor tła
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Trzywarstwowe wykończenie z efektami specjalnymi

Wykonanie natrysków próbnych co prawda zajmuje więcej czasu, 
ale jest to niezbędna czynność podczas analizy efektów lakieru. 
Specjalne naklejki kontrolne pozwalają określić intensywność oraz 
siłę krycia lakieru z efektem. Naklejki są doskonałym narzędziem 
kontroli jakości w trakcie procesu renowacji lakieru.

Dobieranie odpowiedniej receptury, ważenie i mieszanie 
przeprowadzamy jak zwykle. Następnie przygotowujemy natryski 
próbne, które najlepiej wykonać na starym elemencie. Na odwrocie 
kart należy zapisać liczbę warstw z efektem specjalnym.

Lakier bazowy bez lakieru bezbarwnego 
pozwala na analizę procesu aplikacji 
lakieru bazowego

Od jednej do trzech warstw z efektem 
specjalnym bez lakieru bezbarwnego

Lakier z efektem z lakierem bezbarwnym

W połączeniu z lakierem bezbarwnym liczba warstw z efektem specjalnym, czy też raczej 
grubość tej warstwy są kluczowe dla intensywności efektu.

Przygotowanie kart do natrysku próbnego.
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Krok 2: Pierwsza warstwa z efektem specjalnym.
Umieszczamy naklejkę na każdej blaszce i maskujemy wąski 
pasek lakieru bazowego. Zakrywamy również 2 pozostałe 
test-karty z natryskami próbnymi. Aplikujemy pierwszą warstwę 
z efektem specjalnym.

Krok 3: Druga i trzecia warstwa z efektem specjalnym.
Po wykonaniu pierwszego przejścia warstwy z efektem 
specjalnym odkrywamy jedną test-kartę i natychmiast aplikujemy 
drugą warstwę na obu kartach. Następnie odsłaniamy ostatnią 
blaszkę i aplikujemy kolejną warstwę na wszystkich kartach bez 
odparowania międzywarstwowego. Pozostawiamy warstwę 
z efektem specjalnym do całkowitego utwardzenia.

Krok 4: Aplikacja lakieru bezbarwnego.
Maskujemy część test-kart pokrytych lakierem z efektem i 
aplikujemy lakier bezbarwny. 

Krok 5: Porównanie kart z natryskiem próbnym.
Porównujemy wykonane próbki z lakierem na pojeździe. Ze 
względu na różną liczbę warstw z efektem specjalnym, na każdej 
próbce będzie widoczny inny efekt. Do dalszej pracy wybieramy 
próbkę, która jest najbardziej zbliżona do oryginalnego lakieru.

Krok 1: Aplikacja lakieru bazowego.
Aplikujemy lakier bazowy jednocześnie na trzy test-karty, do 
momentu osiągnięcia pełnego krycia. Do określenia stopnia 
krycia należy wykorzystać odpowiednie naklejki. Lakier bazowy 
pozostawiamy do całkowitego utwardzenia.

Trzywarstwowe wykończenie z efektami specjalnymi

Zamaskowany pasek lakieru bazowego
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Krok 7: Aplikacja dodatku do cieniowania.
Aplikujemy dodatek do cieniowania Standoblue/Standoblue Slow 
wymieszany z utwardzaczem Standoblue z bliskiej odległości, 
również na obszarze wokół powierzchni poddawanej renowacji 
i na sąsiadujących elementach.

Krok 6: Mocowanie test-karty.
Podczas lakierowania elementów pojazdu należy 
jednocześnie aplikować lakier na dodatkową kartę 
testową, która wraz z naklejkami pomoże nam kontrolować 
proces renowacji. Kartę mocujemy w pobliżu lakierowanej 
powierzchni.

Krok 8: Aplikacja lakieru bazowego.
Aplikujemy wymieszany z utwardzaczem lakier bazowy 
Standoblue na jeszcze mokry dodatek do cieniowania. 
Pozostawiamy lakier bazowy i dodatek do cieniowania 
do całkowitego wyschnięcia (należy postępować zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w metryczkach technicznych). 
Sprawdzamy kolor lakieru bazowego. Następnie ostrożnie 
usuwamy pył i mgłę natryskową.

Usuwanie pyłu i mgły natryskowej
Przed każdym lakierowaniem konieczne jest usunięcie pyłu 
i mgły natryskowej. Ten proces należy wykonać bardzo 
dokładnie w szczególności podczas renowacji złożonych powłok 
wielowarstwowych, ponieważ każda niedoskonałość będzie 
widoczna przez kolejną przezroczystą warstwę z efektem 
specjalnym.

*Ilustracje pokazują proces renowacji lakierem bazowym 
Standoblue. Główną różnicą w przypadku renowacji lakierem 
bazowym Standohyd Plus jest proces dostosowania produktu. 
Szczegółowe informacje na temat procesu renowacji lakierów 
trzywarstwowych stosując system lakierów bazowych Standohyd 
Plus można znaleźć w odpowiedniej metryczce technicznej.

Trzywarstwowe wykończenie z efektem specjalnym.

Cieniowanie, rozcieniowanie.*
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Krok 9: Ponowna aplikacja dodatku do cieniowania.
Umieszczamy naklejkę na blaszce kontrolnej. Przed aplikacją 
warstwy z efektem specjalnym należy przeprowadzić 
aplikację nieutwardzonego dodatku do cieniowania na 
obszar lakierowania.Wskazówka: nie należy dopuścić do 
utwardzenia dodatku do cieniowania.

Krok 10: Aplikacja warstwy z efektem specjalnym 
metodą „mokro na mokro”.
Warstwa z efektem specjalnym, na przykład perłowym, 
powinna być aplikowana na naprawiany obszar od zewnątrz 
do wewnątrz. Ten etap w procesie renowacji musi składać się z 
takiej samej liczby warstw jak wcześniej określono na podstawie 
karty z natryskiem próbnym. Pozostawiamy warstwę z efektem 
specjalnym i dodatek do cieniowania do całkowitego wyschnięcia. 
Sprawdzamy naklejki, żeby dopasować stopień krycia lakieru. 
Jeżeli wyglądają tak samo, możemy aplikować lakier bezbarwny.

Krok 11: Aplikacja lakieru bezbarwnego.
Aplikujemy lakier bezbarwny Standocryl VOC Clear na cały 
obszar poddawany renowacji i pozostawiamy do wyschnięcia. 
Uwaga: wybierz lakier bezbarwny zgodnie z zaleceniami 
producenta.

Trzywarstwowe wykończenie z efektem specjalnym.

1515



Głęboka czerwień.
Żywa i lśniąca czerwień Rosso Competizione Alfa Romeo stanowi 
wyzwanie dla każdego lakiernika. Jednym z powodów jest fakt, że 
istnieją różne warianty tego koloru, które zmieniają się w zależności 
od tego czy kolor został zastosowany na modelu 8C, Giulietta 
czy innym. Innym powodem jest skomplikowana budowa koloru 
Rosso Competizione, co sprawia, że jego odtworzenie nie należy 
do łatwych zadań. Jego głębia, połysk i intensywność wymagają 
czterowarstwowej powłoki złożonej z dwóch warstw lakieru 
bazowego oraz dodatkowego barwionego lakieru bezbarwnego. 
Aby osiągnąć najlepszy efekt, należy przeprowadzać renowację 
większych powierzchni lub całych elementów.

Czterowarstwowe wykończenie 

* Zgodnie z zaleceniami producenta

1. Wypełniacz VOC lub EP*

2. Warstwa lakieru bazowego Standoblue

3. Warstwa przezroczystego lakieru bazowego Standoblue

4. Barwiony lakier bezbarwny VOC

5. Lakier bezbarwny 
Standocryl VOC Clear*
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2,5 x

1,5 x

3 x

1,5 x

2,5 x

2 x

3 x

2 x

Warstwa lakieru 
bazowego

Dodatkowa warstwa 
niebarwionego lakieru 
bezbarwnego VOC

Od 1,5 do 2 warstw 
barwionego lakieru 
bezbarwnego VOC

Od 2,5 do 3 warstw 
przezroczystego lakieru 
bazowego

Przygotowywanie natrysków próbnych.

Natryski próbne należy wykonać w taki sposób, aby zarówno 
drugą warstwę przezroczystego lakieru bazowego, jak i barwiony 
lakier bezbarwny można było oceniać osobno. Znacznie łatwiej 
jest wtedy dopasować kolor podczas renowacji. Szukanie receptury 
kolorystycznej, ważenie i mieszanie przeprowadzamy jak zwykle. 

Następnie wykonujemy natryski próbne, najlepiej na starym 
elemencie.Na odwrocie test-karty należy zapisać liczbę przejść 
przezroczystego lakieru bazowego i barwionego lakieru 
bezbarwnego.

O efekcie i kolorze decydują dwa czynniki:
• Grubość powłoki lub liczba warstw drugiej przezroczystej warstwy bazowej
• Grubość powłoki lub liczba warstw barwionego lakieru bezbarwnego

1717



3 x

1,5 x

2 x

2,5 x1. Warstwa: lakier bazowy.
Aplikujemy pierwszą warstwę lakieru bazowego 
do momentu osiągnięcia krycia na wszystkich 
czterech test-kartach. Upewniamy się, że 
utwardzacz Standoblue odpowiada kolorowi 
bazy Standoblue. Pozostawiamy warstwę 
lakieru bazowego do całkowitego wyschnięcia. 

2. Warstwa: przezroczysty lakier bazowy.
Aplikujemy 2,5 (5 x 0,5) i 3 (6 x 0,5) 
warstwy przezroczystego lakieru bazowego 
na test-karty tak, jak pokazano na ilustracji. 
Pozostawiamy warstwę lakieru bazowego do 
wyschnięcia.

Bierzemy cztery test-karty. Przy wykonywaniu natrysków próbnych 
korzystamy ze starego elementu. W ten sposób będziemy mieć pewność, że 
przeprowadzona później renowacja będzie zgodna z obecnie wykonywaną 
aplikacją. Na odwrocie zapisujemy liczbę warstw.

5. Porównanie próbek kolorów.
Porównujemy wykonane natryski próbne 
z kolorem pojazdu i decydujemy, która 
pasuje najbardziej. Ważne: porównanie 
należy wykonać w pobliżu uszkodzonego 
obszaru.

Czterowarstwowe wykończenie

3. Warstwa: barwiony lakier bezbarwny.
Maskujemy górne test-karty i aplikujemy pół 
warstwy barwionego lakieru bezbarwnego 
zgodnie z recepturą i pozwalamy jej krótko 
odparować. Usuwamy taśmę maskującą 
i aplikujemy 1,5 warstwy na wszystkie cztery  
test-karty.

4. Opcjonalnie: niebarwiony lakier 
bezbarwny.
Gdy lakier bezbarwny wyschnie, maskujemy 
inną część test-karty i aplikujemy kolejną 
warstwę niebarwionego lakieru bezbarwnego.
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Należy postępować zgodnie ze standardową procedurą 
przygotowania powierzchni: szlifowanie wypełniacza papierem 
typu P500 lub P600.

6. Aplikacja pierwszej warstwy lakieru bazowego.
Aplikujemy utwardzony lakier bazowy Standoblue na naprawiany 
obszar do momentu osiągniecia krycia, jednocześnie unikając 
efektu „chmurzenia”. Dostosowanie i suszenie lakieru bazowego 
Standoblue wykonujemy zgodnie z informacjami podanymi w 
metryczce technicznej.

7. Aplikacja drugiej warstwy przezroczystego lakieru bazowego.
Aplikujemy drugą warstwę lakieru bazowego Standoblue 
zgodnie z liczbą przejść zastosowanych podczas natrysku 
próbnego. Pozwalamy jej odparować lub wystarczająco wyschnąć. 
Sprawdzamy naklejki w celu odpowiedniego dopasowania stopnia 
krycia lakieru. Jeżeli wyglądają tak samo, można aplikować lakier 
bezbarwny. Wskazówka: aplikacja 5 lub 6 półwarstw (przejście 
wykonywane z większej odległości) pozwala na równomierne 
rozłożenie materiału i bardziej jednolity wygląd, niż aplikacja 
w 2,5 lub 3 przejściach. Bardzo ważne: technika wykorzystywana 
podczas aplikacji musi być taka sama, jak technika 
wykorzystywana podczas wykonywania natrysku próbnego!

Proces renowacji lakieru.

8. Aplikacja barwionego lakieru bezbarwnego.
Mieszamy lakier bezbarwny Standox VOC z dodatkami do 
lakieru bezbarwnego zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi 
w oprogramowaniu Standowin iQ lub w Internecie. 
Dostosowujemy produkt i pozwalamy mu wyschnąć zgodnie 
z zaleceniami podanymi w metryczce technicznej. Aplikujemy 
barwiony lakier bezbarwny zgodnie z wcześniej ustaloną liczbą 
warstw. Sprawdzamy naklejki w celu dopasowania stopnia krycia 
lakieru. Zalecamy użycie lakieru Standocryl VOC Xtra Clear 
K9560. Podczas renowacji należy zastosować ten sam lakier 
bezbarwny co przy wykonaniu natrysków próbnych.

9. Opcjonalne: aplikacja niebarwionego lakieru bezbarwnego.
Aby zoptymalizować wytrzymałość całej powłoki, obszar musi 
zostać dokładnie przeszlifowany (nie należy jednak zeszlifować 
powierzchni) przy użyciu P1000 po tym, jak lakier bezbarwny 
wystarczająco wyschnie; następnie aplikujemy kolejną warstwę 
barwionego lakieru bezbarwnego. Ta opcjonalna warstwa lakieru 
bezbarwnego pozwoli na łatwiejsze szlifowanie i polerowanie 
w celu usunięcia niedoskonałości.

Czterowarstwowe wykończenie
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Wykończenie matowe.

Pojazdy z matowym wykończeniem są aktualnie 
bardzo modne. Powierzchnia o wykończeniu 
satynowym lub matowym nadaje pojazdowi 
wyjątkowy styl i sprawia, że wyróżnia się spośród 
samochodów z wykończeniem typu połysk. 
Jednakże renowacja lakieru matowego jest nie 
lada wyzwaniem dla warsztatów lakierniczych. 
Renowacja wymaga precyzyjnego przygotowania 

i wysokiego poziomu umiejętności zawodowych. 
Poprawianie ewentualnych błędów wiąże się 
z dużą ilością pracy. To, co jest standardem 
przy pracy z lakierami bezbarwnymi o wysokim 
połysku, absolutnie nie wchodzi w grę podczas 
renowacji lakieru matowego. Powtórne szlifowanie 
i polerowanie nie jest możliwe. Osoby podejmujące 
się renowacji mają tylko jedno podejście.

Gwarancja braku połysku. W przypadku lakierów matowych 
nawet niewielkie naprawy mogą 
okazać się problemem.
 
Matowych powierzchni nie można wypolerować w celu 
usunięcia niewielkich wtrąceń czy zarysowań po paznokciach 
w zagłębieniach pod klamkami. Spowodowałoby to 
powstanie błyszczących plam lub smug na jednolicie 
matowej powierzchni. MikroNaprawa lub cieniowanie 
również nie są możliwe, ponieważ obie te techniki zepsułyby 
ogólny wygląd. Aby uniknąć takich sytuacji, podczas 
renowacji lakierów matowych zawsze lakieruje się cały 
element. W zależności od lokalizacji uszkodzenia, istnieje 
możliwość, iż w celu wykonania prawidłowej naprawy 
konieczne będzie lakierowanie całego boku pojazdu. 
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Ostrożność i precyzja – niezbędne 
do uzyskania doskonałego efektu.
Renowacja powierzchni matowych zajmuje więcej czasu 
i wymaga większej ilości materiałów niż renowacja 
lakierów z połyskiem. Jednakże, dzięki odpowiedniemu 
przygotowaniu, wystarczającej ostrożności podczas pracy 
oraz właściwym produktom, można osiągnąć nieskazitelne 
efekty. Kwestią ważniejszą od wszystkich innych jest 
natomiast precyzja podczas pracy. Nawet najmniejsze 
odchylenie od zalecanych proporcji mieszania lakieru 
bezbarwnego, utwardzacza, rozcieńczalnika i dodatku 
matującego może prowadzić do rozbieżności w stopniu 
zmatowienia. Aby określić ilość materiałów potrzebnych 
do całkowitej lub częściowej renowacji każdy komponent 
należy dokładnie zważyć. Wykorzystanie Standowin lub 
Standowin iQ ułatwia precyzyjne odmierzanie. Najwyższa 
precyzja jest również ważna podczas przygotowania 
dokumentacji, która może okazać się przydatna w 
przyszłości do stworzenia ewentualnej korekty.

Wpływ grubości powłoki i procesu 
utwardzania na efekt końcowy.
Przed rozpoczęciem renowacji lakierów matowych, 
należy rozważyć jak grubość powłoki wpłynie na wygląd 
wyschniętej warstwy lakieru. Metoda aplikacji powinna 
być dostosowana do panujących warunków.
• Dwie „normalne” warstwy lakieru w niektórych 

przypadkach mogą wyglądać zupełnie inaczej po 
wyschnięciu niż dwie „pełne” warstwy.

• Prawidłowe odparowanie międzywarstwowe jest bardzo 
istotne: aby zapobiec powstaniu niejednorodności, 
należy ściśle przestrzegać podanych w metryczce 
technicznej czasów odparowania.

• Podczas renowacji matowych lakierów bezbarwnych 
duże znaczenie ma nawet sposób suszenia. Suszenie 
powietrzem i wymuszone suszenie w kabinie lakierniczej 
będzie miało wpływ na poziom połysku. Lakiery suszone 
w kabinie lakierniczej mają zwykle nieco większy połysk 
niż te suszone w temperaturach otoczenia.

• Należy całkowicie unikać suszenia przy użyciu 
podczerwieni.

Wykończenie matowe.
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Jakie czynniki wpływają na postrzeganie koloru i efektu matowego?
Postrzeganie koloru danego obiektu jest wynikiem impulsów nerwowych w mózgu widza. 
Ludzkie oko odbiera bodźce kolorystyczne przez siatkówkę, przesyła je do mózgu 
i dzięki temu powoduje konkretne postrzeganie barwy. Ta część widma, która nie jest 
absorbowana, tylko odbijana przez powierzchnię obiektu, dostarcza danych, które 
nasza świadomość przypisuje danej barwie. Odbijanie światła jest również zjawiskiem 
odpowiedzialnym za nasze postrzeganie powierzchni jako lśniącą lub matową. Niektóre 
dodatki do lakierów bezbarwnych zwiększają rozpraszanie światła do tego stopnia, że 
powierzchnia wydaje się nam matowa.

Od czego zależy kolor powierzchni matowych?
Wpływ na wygląd i poziom połysku ma:
• grubość aplikowanych warstw lub całkowita grubość powłoki;
•sposób aplikacji lakieru – na przykład z pełnym lub ograniczonym nasyceniem, 
 z większej lub mniejszej odległości, ruchami liniowymi lub wykonywanymi na krzyż;
• czas odparowania poszczególnych warstw oraz odparowania końcowego, a także kolor;
• temperatura i metoda suszenia (na powietrzu lub w kabinie lakierniczej);
• temperatura w kabinie lakierniczej lub temperatura lakieru podczas aplikacji;
• utwardzacz i rozcieńczalnik.

Intensywność połysku zwiększa się wraz z lepkością, użyciem szybkoschnących 
utwardzaczy i rozcieńczalników, a także większą grubością powłoki. Wpływ ma również 
suszenie wymuszone.

Intensywność połysku zmniejsza się wraz z użyciem wolnoschnących utwardzaczy 
i rozcieńczalników, wraz z mniejszą lepkością, mniejszą grubością powłoki. Suszenie na 
powietrzu również zmniejsza stopień połysku. Ponieważ wilgotność również wpływa na 
efekt końcowy, odradzamy suszenie na powietrzu podczas renowacji lakierów matowych!

Powyższe przykłady pokazują, że poziom połysku można oszacować wyłącznie poprzez 
wykonanie natrysku próbnego!

Odbicie światła od lakieru bezbarwnego z 

połyskiem (ilustracja uproszczona; pigmenty z 

efektem mają również działanie rozpraszające, ale 

tylko w lakierach bazowych).

Odbicie światła od matowego lakieru bezbarwnego 

(środki matujące zawierają kuliste cząsteczki 

o silnym efekcie rozpraszającym). Patrząc pod 

kątem 60 stopni widzimy najbardziej równomierne 

odbicie. Dlatego poziom połysku lakierów 

samochodowych mierzy się i rejestruje właśnie pod 

takim kątem.

Wiedza i informacje.

Wykończenie matowe.
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Ponieważ istnieje wiele czynników wpływających na poziom 
intensywności połysku, nie można go z góry zdefiniować. 
Nawet w przypadku lakierów producentów samochodów 
istnieją mierzalne różnice. W praktyce oznacza to, że uzyskanie 
jednolitych rezultatów w lakierni, w której warunki ulegają zmianie 
z dnia na dzień, nie jest możliwe. Dlatego większe powierzchnie 
nie powinny być lakierowane przez kilka dni i z wykorzystaniem 
różnych produktów. Aby osiągnąć jednolity wygląd, lakiernicy 
powinni przeprowadzić renowację w sposób ciągły.

Z przyczyn technicznych usuwanie cząstek pyłu poprzez 
polerowanie nie jest możliwe na powierzchniach matowych. 
Konieczne jest całkowite przemalowanie, włącznie z lakierem 
bazowym. W zależności od elementu, koloru i pożądanego 
stopnia połysku, zalecamy aplikację lakieru bezbarwnego 
Standocryl VOC Clear o wysokim połysku.

Wszystkie lakiery renowacyjne nadal będą zawierać śladowe 
ilości rozcieńczalnika po wyschnięciu. W przypadku lakierów 
matowych oznacza to, że ostateczny poziom połysku nie jest 
uzyskiwany bezpośrednio po wyschnięciu. Pomiary wykazują, że 
stopień połysku może zmniejszyć się nawet o pięć procent w ciągu 
pierwszych 14 dni po naprawie.

Świeże powłoki matowe należy traktować z najwyższą 
ostrożnością. Aktualnie jedyną metodą naprawy uszkodzonych 
powierzchni jest całkowite ponowne lakierowanie. Zanieczyszczenia 
takie jak smary, kleje lub uszczelniacze muszą być usuwane 
natychmiast przy użyciu środka czyszczącego niezawierającego 
rozcieńczalnika. Nie wolno używać rozcieńczalników!

Na co należy uważać podczas renowacji  
lakierów matowych?

Wykończenie matowe.

W przypadku większych powierzchni lub ciemnych kolorów 
zaleca się aplikację cienkiej warstwy lakieru bezbarwnego 
Standox na lakier bazowy i pozostawienie do utwardzenia. 
Po wyschnięciu ewentualne niedoskonałości wciąż mogą 
zostać usunięte.

* Zgodnie z zaleceniami producenta

3. Matowy lakier bezbarwny*

Opcjonalnie - lakier Standocryl Clear

2. Warstwa lakieru bazowego

1. Wypełniacz VOC lub EP*
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Wykończenie matowe.

1. Najpierw oszacuj intensywność połysku, a potem kolor.
Intensywność połysku ma znaczący wpływ na postrzeganie barwy. Z tego powodu 
najpierw należy wykonać natryski z różnymi proporcjami dodatku Special Matt i lakieru 
bezbarwnego VOC HS K9520. Zacznij od mieszanek w stosunku 80:20, 75:25 i 70:30 
(w niektórych przypadkach przydatne może się okazać zastosowanie innych proporcji). 
Konkretną recepturę można znaleźć w programie Standowin iQ. Następnie dopracuj 
wybrany kolor (można również utworzyć kilka wariantów). Zadbaj o czytelne oznaczenie 
natrysków próbnych. Uwaga: Natryski próbne muszą być przygotowane przy użyciu tej 
samej metody aplikacji oraz suszenia, które będą zastosowane podczas renowacji.

Przygotowywanie natrysków próbnych.

Stosunek proporcji mieszanki do połysku (E = jednostki połysku).
• 70:30 > 25 E pod kątem 60°
• 75:25 zalecane dla OEM, na przykład MB 23 E pod kątem 60°  

 Zakres tolerancji +/- 7 jednostek
• 80:20 <15 E pod kątem 60° lub <20 E pod kątem 85°

Informacje o odpowiednich proporcjach mieszania można znaleźć w Standowin iQ 
w zakładce zatytułowanej „MIESZANKI DODATKÓW”, pod hasłem „SPEC MATT”.

Standox Special Matt należy dokładnie wymieszać bezpośrednio przed użyciem. 
Mieszankę lakieru bezbarwnego i dodatku Special Matt należy dokładnie 
wymieszać przed dodaniem utwardzacza. Tak samo jak w przypadku innych 
dodatków matujących, Standox Special Matt zasadniczo może być stosowany ze 
wszystkimi lakierami bezbarwnymi Standox. Ponieważ każdy lakier bezbarwny ma 
inne właściwości i proporcje mieszania, zalecamy stosowanie lakieru bezbarwnego 
Standocryl VOC HS K9520, z grupy produktów Standox do renowacji. Lakier 
bezbarwny VOC HS K9520 jako jedyny posiada najlepsze właściwości 
przeznaczone do tego typu aplikacji. Produkt uzyskał aprobaty od największych 
producentów samochodów.
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Proces renowacji lakieru.

Wykończenie matowe.

W przypadku matowego lakieru bezbarwnego cieniowanie nie jest możliwe. Renowację 
można wykonać jedynie poprzez lakierowanie całego elementu. Naprawa powinna 
zostać wykonana przez dwóch lakierników, którzy powinni unikać nachodzących na 
siebie warstw. Wszystkie procesy związane z aplikacją i schnięciem lakieru powinny być 
wykonywane zgodnie z tą samą procedurą, którą zastosowano podczas wykonywania 
natrysków próbnych. Nawet niewielkie zmiany mogą zaburzyć efekt końcowy. Im bardziej 
matowy lakier bezbarwny, tym dokładniejsze musi być przygotowanie, aplikacja lakieru 
bazowego oraz lakieru bezbarwnego.

2. Standardowy proces przygotowania i czyszczenia.
Przygotowujemy się do aplikacji matowego lakieru bezbarwnego na całym elemencie, 
ponieważ cieniowanie lakieru matowego przy użyciu Smart Blend Plus jest niemożliwe.

3.  Aplikacja i odparowanie lakieru bazowego.
Aplikujemy lakier bazowy w taki sam sposób jak przy wykończeniu dwuwarstwowym 
(patrz str. 9). Następnie pozostawiamy do odparowania.

4. Aplikacja matowego lakieru bezbarwnego.
Wykonujemy pierwsze przejście i pozostawiamy do odparowania na 5 – 10 minut 
w temperaturze 20°C. Następnie wykonujemy drugie przejście. Pozostawiamy do 
odparowania po raz ostatni, po czym suszymy od 10 do 15 minut.
• Wskazówka dotycząca mieszanki w proporcjach 80:20: Ryzyko niejednorodności 

można zmniejszyć dzięki wykorzystaniu większej dyszy, takiej jak SATA HVLP 1,5 mm 
z ciśnieniem wlotowym równym 2,0 bara.

• Ważne wskazówki: zwiększamy odległość pistoletu od elementu i odpowiednio 
zawężamy zakres ruchów. W przypadku dużych poziomych powierzchni, jak np. maska 
samochodu, pierwsze i drugie przejście wykonujemy pod kątem jak najbardziej zbliżonym 
do 90°. Pierwsza i druga warstwa powinna być aplikowana sposobem krzyżowym. 

5. Suszenie w kabinie lakierniczej.
Polakierowaną część suszymy przez 45 - 50 minut, temperatura elementu powinna 
wynosić od 60°C do 65°C.
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Istnieje wiele nierzadko wykluczających się zaleceń dotyczących 
pielęgnacji lakierów matowych. Te zamieszczone poniżej powstały 
na podstawie ustaleń marki Standox; nie możemy odpowiadać na 
pytania dotyczące innych producentów.

Mycie samochodu w myjni jest w zasadzie możliwe. Nie należy 
jednak wybierać programów takich jak „ochrona połysku”. 
Zaleca się korzystanie z programów myjni „ochrona lakieru”. 
Korzystając z regularnego mycia szczotkami narażamy lakier na 
działanie polerujące, a więc też zwiększające połysk. Najlepszą 
i najbezpieczniejszą metodą mycia jest ręczne mycie pojazdu przy 
użyciu neutralnego mydła, dużej ilości wody i miękkiej gąbki.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych lakierów z połyskiem, 
odchody ptaków, martwe owady oraz soki z drzew należy usuwać 
natychmiast. Jeżeli nie jest to możliwe, należy namoczyć dany obszar 
wodą w celu usunięcia brudu, najlepiej bez ingerencji mechanicznej. 
Nadają się do tego ściereczki z mikrofibry. Właściciele aut mogą 
usuwać plamy ze smoły przy pomocy preparatu usuwającego silikon 
w połączeniu ze zwykłym środkiem czyszczącym. Należy unikać 
energicznego pocierania tego samego miejsca i silnego nacisku.

Zarówno producenci samochodów, jak i marka Standox odradzają 
używania nalepek, folii lub magnesów na powierzchniach pokrytych 
lakierem matowym.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji  
lakierów matowych.

Wykończenie matowe.
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Warto wiedzieć.

Lakier typu kameleon charakteryzuje się zmianą barwy w zależności 
od kąta patrzenia lub kąta padania światła. Kształt nadwozia i kolor 
bazowy mogą zmniejszać lub zwiększać widoczności tego efektu. 
Lakier typu kameleon sprawia, że analiza natrysków próbnych jest 
utrudniona. Często zdarza się, że w zależności od kąta patrzenia, 
kolor może wydawać się zupełnie inny. Dlatego również w tym 
przypadku warunkiem osiągnięcia idealnego efektu końcowego są: 
optymalne oświetlenie oraz dobre oko fachowca.

Lakier z efektem specjalnym - kameleon
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