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Jako “sklep malarski w puszce”, tradycyjna marka Auto-K, od 
wielu lat cieszy się czołową pozycją na rynku.

Jako pionier w tym segmencie, Peter Kwasny stworzył pomysł 
z wymaganym “wiedzieć-jak” w latach pięćdziesiątych z 
USA do Niemiec i wszedł na rynek w roku 1966, przy użyciu 
zestawów sprayów Auto-K, który znacząco wpłynął na rozwój 
przemysłu lakierniczego. Ta historia wciąż konsekwentnie 
dąży do rozwoju technologii, innowacyjnych osiągnięć 
produktów i rozszerzenia zakresu wyrobów Auto-K.

Dzisiaj oryginalne produkty Auto-K oferują możliwość 
szybkiej, zoptymalizowanej i precyzyjnie odwzorowanej farby, 
począwszy od produktów przygotowawczych, aż do wielu 
specjalnych i efektownych farb.

Katalog zawiera dodatkowy asortyment i marki Kwasny pre-
mium, takie jak profesjonalny system natrysku SprayMax lub 
wiele przybliżonych kolorów Multona kolorowy świat.

Auto-K. Oryginalny.

Klasyczny produkt w aerozolu

Różnorodność wokół farb samochodowych:

ORIGINAL
Oryginalne kolory 
samochodu z 
łatwym w użyciu 
zestawie sprayów 
lub jako ołówek 
dodatkowy.

BASIC
Wysokiej klasy 
podkłady, idealnie 
przygotowują, 
przed aplikacją 
warstwy wierzch-
nej.

UNIVERSAL
Uniwersalne farby 
do malowania 
samochodów w 
najczęściej używa-
nych kolorach.

SPECIAL
Aplikacja na spe-
cjalne elementy 
auta, takie jak: 
wydech, silnik, 
felgi, plastiki.

EFFECT
Doskonałe efekty 
chromu lub neonu. 
Do nieograni-
czonych kolorów 
tuningu.

TUNING
Płynna guma –  
Z możliwością od-
rywania i efektem 
antypoślizgowym.
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Kolory na zdjęciach nie 
są idealnie takie same 
jak w rzeczywistości, ze 
względu różnicy jakości 
drukowania.
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Porady malarskie

1 2 3

20 - 25 °C

Przygotowanie
Powierzchnię przeznaczoną do malowa-
nia należy dokładnie przygotować przed 
użyciem pistoletu natryskowego. Proszę 
zwrócić uwagę na odpowiednie wska-
zówki dotyczące różnych produktów do 
przygotowania farby.

Środowisko pracy
Powierzchnie muszą być suche, wolne 
od kurzu i tłuszczu. Idealna temperatura 
pracy wynosi od 20 °C do 25 °C. Unikaj 
bezpośredniego światła słonecznego. 
Lakieruj tylko na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach.

Dobrze wstrząsać
W celu optymalnego rozprowadzenia 
pigmentów farby należy wstrząsnąć 
puszką 2 minuty, podczas gdy jest 
wyraźnie słyszalne, że kulki mieszające 
trafiły w ścianę puszki.
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4 5 6
25 cm

Czyszczenie zaworu
Po użyciu odwróć puszkę do góry noga-
mi i spryskaj, aż zawór będzie pusty.

Odległość rozpylania
Trzymaj puszkę pionowo jeśli to możliwe 
i upewnij się, że odległość wynosi ok. 
25 cm, tj. 3 długości dłoni. Najpierw 
aplikuj na metalowy arkusz testowy i 
sprawdzić rezultat koloru.

Proces rozpylania
Rozpocznij od opryskiwania na ze-
wnątrz powierzchni malarskiej i równo-
miernie nakładaj kilka cienkich warstw 
w “powłokach krzyżowych”. Powłoka 
krzyżowa charakteryzuje opryskiwanie 
poziomej i kolejnej warstwy pionowej. 
Pomiędzy warstwami krzyżowymi od-
czekaj od 2 do 3 minut.
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Przygotowanie malowania

Czyszczenie Wyblekanie

Podstawą sukcesu w naprawie malarskiej to dobre przygoto-
wanie. Auto-K udowadnia to najważniejszymi produktami 
do całego procesu pracy. Proszę, rozważ nasze sugestie dla 
sukcesu naprawy i perfekcyjnego rezultatu malowania z 
produktami Auto-K. Użyj Auto-K w celu usunięcia zarysowań, 
uszkodzeń wywołanych przez kamyki, wgnieceń i korozji.

Proszę, zapewnij sobie czystą powierzchnię pracy i w razie 
konieczności oczyść powierzchnię między kolejnymi etapami 
swojej pracy. Powierzchnia malowania musi być czysta, sucha 
oraz wolna od kurzu i tłuszczu.

Oczyść całkowicie obszar uszkodzenia i maskuj ostrożnie te 
okolice. Specjalna gumka do czyszczenia rdzy, kwalifikuje się 
do mniejszych obszarów. Nasze produkty naprawcze 
pomagają w przypadku większych uszkodzeń i korozji.

W zależności od rodzaju uszkodzenia,  
proszę rozważ kroki naszej pracy:

 � Czyszczenie
 � Odbarwianie
 � Maskowanie
 � Wypełnianie

 � Podkładowanie
 � Szlifowanie
 � Malowanie
 � Polerowanie



7

Pasta polerska

 � Do czyszczenia i polerowania silnie 
zanieczyszczonej powierzchni metalu

 � Idealny do usuwania mgły lakier-
niczej

 � Jest stosowana, gdy konwencjonalne 
środki czyszczące do farb nie działają 
 
 

Nr art.
75 ml  745 130

Długopis do usuwania rdzy

 � Szczotka mosiężna, idealna do 
wyblekania

 � Zawiera również lakier bezbarwny 
Auto-K chroniący przed rdzą, dopóki 
uszkodzony obszar nie zostanie na-
prawiony z oryginalnym kolorem 
 
 

Nr art. 
Produkt do usuwania rdzy 746 003

Taśma samoprzylepna 

 � Taśma samoprzylepna o szerokości 
19 mm nadaje się do maskowania 
okrągłych przedmiotów, takie jak 
błotniki lub felgi

 � Taśma maskująca, samoprzylepna w 
30 mm, jest uniwersalna do płaskich 
powierzchni 

Nr art. 
19 mm/50 m  746 037
30 mm/50 m  746 038



8

Naprawa 
Produkty Auto-K do naprawy są optymalne zaprojektowane 
do spełniania wymagań prywatnych naprawy małych uszko-
dzeń. Różne produkty wspierają usuwanie i uzupełnianie 
ubytków w perforacji korozji, spękań, dziur i wgłębień. 

Przygotowanie malowania

Oprócz karoserii samochodowych, produkty naprawcze  
Auto-K, mogą być również używane do naprawy uszkodzeń na 
przyczepach kempingowych, łódkach, kontenerach i podob-
nych rzeczach.
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Materiał z włókna szklanego

 � Kształtowy i łatwo mocowany
 � Idealny do modelowania istniejących 

form

Nr art.
0.5 m² 745 314

Poliestrowa żywica do napraw

 � Do przetwarzania materiałów z włók-
na szklanego

 � Do małych i dużych uszkodzeń
 � Może być używany na autach, przy-

czepach kempingowych, łódkach, 
deskach surfingowych, rynnach lub 
rurach

Nr art. 
250 g 745 450
1000 g 745 452

Mata z włókna szklanego

 � Specjalny gęsty i stały materiał o 
dużej odporności

 � Może być również używany do  
dużych uszkodzeń

 � Doskonała do napraw części podle-
gającym wibracjom (na błotniki) 

Nr art. 
0.5 m² 745 316

Zestaw poliestrowy do napraw

 � Składa się z poliestrowej żywicy do 
napraw, utwardzacza, maty z włókna 
szklanego i pokrywy z tworzywa 
sztucznego do mieszania żywicy i 
utwardzacza

 � Uniwersalna aplikacja
Nr art. 

250 g 745 460
500 g 745 461
1000 g 745 462

Żywica Epoksydowa

 � Do naprawy, przyczepności, powle-
kania oraz jako złożona masa

 � O doskonałej przyczepności i dłu-
gotrwałej ochronie na bazie żywicy 
epoksydowej

 � Uniwersalny na prawie wszystkie 
powierzchnie 

Nr art. 
500 g 745 035

Włókno szklane gładkie

Idealny do pokrywania na zewnątrz 
blachy przy naprawie korozji, pęknięć, 
otworów i zagłębień perforacyjnych 
 
 
 

Nr art. 
0.5 m² 745 318

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu
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Zestaw ostrzy do szpachli

 � Odpowiedni rozmiar noża (4 łopatki 
od 5 cm do 12 cm) dla każdego ob-
szaru uszkodzenia

 � Elastyczne rozmiary noży wykonane 
z metalu lub plastiku odpornego na 
korozję 

Nr art. 
Metal 746 040
Plastic 746 041

Szpachlówka combi

 � Bardzo dobrze wygładza małe nie-
równości i zamyka pory w utwardzo-
nych warstwach poliestrowych

 � Łatwa aplikacja i dobra piaskowność

Nr art.
100 g 745 100
200 g 745 507

Wypełnianie 
Mniejsze nieprawidłowości na powierzchniach, które będą 
malowane, mogą być łatwiej wyrównane, dzięki kitom  Auto-K. 
Śledzenie produktów Auto-K daje dużą łatwość, nawet dla 
niedoświadczonych użytkowników. Używając materiałów 
kitowych, zapewniasz sukces swojej pracy. Dodatkowo, aby 
udowodnić jakość Auto-K, produkty wyróżniają się poziomem 
łatwości w użyciu.

Do wszystkich dwuskładnikowych produktów szpachlowych, 
należą jedna tuba utwardzająca, jedno narzędzie szpachlowe, 
a także pokrywa z tworzywa sztucznego, która może być użyta 
jako kubek mieszający.

Przygotowanie malowania

Utwardzacz

 � Ważne, gdy używasz żywicy napraw-
czej i szpachlówki 2K, wymieszaj 
stosując wymieniony współczynnik. 
Jest to jedyny sposób, jaki jest możli-
wie wymagany do wyschnięcia przez 
żywicę naprawczą i szpachlówki 
 

Nr art. 
40 g 745 201
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Szpachlówka z włóknem 
szklanym

 � Wysoka skuteczność mieszania żywi-
cy poliestrowej i włókien szklanych

 � Nie zapadająca się i nie pękająca po 
utwardzeniu

 � W przypadku pęknięć metalowych i 
rozmiaru korozji perforacji punktu 

Nr art. 
250 g 745 410
500 g 745 411
1000 g 745 412

Szpachlówka drobna

 � Do gładkich powierzchni, bez porów 
wykonanych z tworzyw sztucznych, 
metalu lub ceramiki

 � Dobrze przylega do szorstkich i 
suchych powierzchni

 � Może być również stosowany jako wypeł-
niacz szpachlówki z włókna szklanego

Nr art.
250 g 745 440
500 g 745 441
1000 g 745 442

Szpachlówka na  
tworzywa sztuczne

 � Do wygładzania i wypełniania 
wgłębień i zadrapań na częściach z 
tworzyw sztucznych

 � Doskonała przyczepność do prawie 
wszystkich części z tworzyw sztucz-
nych, np. GFK, PU, ABS itp.

 � Uniwersalny: nadaje się również do 
drewna, metalu i innych powierzchni 

Nr art.
250 g 745 470

Elastyczna szpachlówka  
wypełniająca

 � Mieszany z proszkiem aluminiowym
 � Idealny do elementów metalowych i 

plastikowych na które działa wibra-
cja, takich jak błotniki lub drzwi

 � Może być również stosowany do 
suchych skał, tworzyw sztucznych, 
ceramiki lub betonu

Nr art. 
250 g 745 420
500 g 745 421
1000 g 745 422

Uniwersalna szpachlówka

 � Do wygładzania wgłębień w meta-
lowych, aluminiowych lub plasti-
kowych częściach (zderzakach) lub 
galwanizowanych elementach

 � Uniwersalny 
 

Nr art. 
250 g 745 430
500 g 745 431
1000 g 745 432

Szpachlówka wypełniająca 

 � Aby wyrównać i wypełnić nieprawi-
dłowości w warstwie farby

 � Może być również stosowany jako wypeł-
niacz szpachlówki z włókna szklanego

 � Nadaje się do metalu, skały, betonu, 
tworzyw sztucznych, ceramiki i drewna

Nr art. 
250 g 745 400
1000 g 745 402
2000 g (bez utwardzacza) 745 403

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu

zmniej-
szona 

zawartość 
styrenu
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Suche szlifowanie

P 40 Do usuwania grubych warstw rdzy i farb

P 60 Do przygotowania niedokończonych  
powierzchni

P 80 Do wyrównania dużych nierówności

P 120 Do szlifowania przed podkładowaniem lub 
matowaniem powierzchni

P 180 Do pierwszego szlifowania po podkładowaniu

Mokre szlifowanie

P 240 Do pierwszego mokrego szlifowania  
po podkładowaniu

P 400 Do gładkiego szlifowania podkładowanej 
powierzchni

P 600 Do precyzyjnego szlifowania przed 
malowaniem

P 1000 Do finałowego szlifowania przed malowaniem

P 1200 Do finałowego szlifowania przed malowaniem

P 2000 Do finałowego szlifowania przed malowaniem

Gradacja i użycie

Przygotowanie malowania

Szlifowanie
Z papierem ściernym Auto-K usuwana jest rdza, resztki farby 
są szlifowane, a wysuszona masa szpachlowa, jest szlifowana 
na gładko. Pozostałości pyłu szlifierskiego, można usunąć 
miękką szmatką.

Duży asortyment papierów ściernych Auto-K, oferuje właściwą 
gradacje, według potrzeby. Zestaw zawiera po 5 arkuszy.



13

Mokry papier ścierny

 � Do metalu i plastiku
 � 115 x 280 mm

Nr art.
P 240 746 025
P 400 746 026
P 600 746 027
Sortowany 746 028
(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)

Suchy papier ścierny

 � Do drewna metalu i plastiku
 � 115 x 280 mm 

Nr art.
P 40 746 030
P 60 746 031
P 80 746 032
P 120 746 033
P 180 746 034
Sortowany 746 029
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)

Gąbka ścierna

 � Do szlifowania trudno dostępnych 
powierzchni

 � Może być używany na mokro i sucho
 � Po umyciu, gotowa do ponownego 

użycia
 � Grit: P100 

Nr art. 
Gąbka ścierna 746 043

Klocek szlifierski

 � Gumowy klocek szlifierski ułatwia 
prace przy płaskich i zakrzywionych 
powierzchniach

 � Resztki szlifującego papieru zapobie-
gają ślizganiu i rwaniu 
 

Nr art. 
Klocek szlifierski 746 036

Suchy papier ścierrny

 � Do drewna metalu i plastiku
 � 230 x 280 mm 

Nr art.
P 40 746 015
P 60 746 016
P 80 746 017
P 120 746 018
P 180 746 019
Sortowany 746 020
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)

Mokry papier ścierny

 � Do metalu i plastiku 
 � 230 x 280 mm

Nr art.
P 240 746 021
P 400 746 022
P 600 746 023
P 1000 746 011
P 1200 746 012
P 2000 746 013
Sortowany 746 024
(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)
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BASIC

Linia produktów Auto-K BASIC, 
zawiera niezawodne podkłady, 
jako perfekcyjna baza do kolejnej 
powłoki. Szeroki asortyment farb 
w sprayu, zawiera antykorozyjne 
podkłady, środki ułatwiające przy-
czepność do tworzyw sztucznych i 
specjalne podkłady bogate w cynk 
czy aerozol cynkowo-aluminiowy. 

Asortyment jest uzupełniony w 
ochronne lak. bezb., uzupełniające 
produkty BASIC.

Zanim rozpoczniesz pracę, prosimy o 
kierowanie się poradami na stronie 4, 
jak również informacjami zawartymi 
na puszce.

Niezawodne podkłady

Dobra baza
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BASIC

Podkład wypełniający

Podkład i wypełniacz w jednym kroku twojej 
pracy, może być używany uniwersalnie i jest łatwy 
w szlifowaniu. Pory i rowki zostają wyrównane, 
ze względu na dużą zawartość części stałych, co 
da nam gładką powierzchnię. Dalsze szlifowanie 
papierem ściernym zapewnia równomierną 
powierzchnię, która jest potrzebna do uzyskania 
powłoki nawierzchniowej.

szary czerwony

9 ml 433 001
150 ml 033 001 033 002
400 ml 233 001 233 002
500 ml 633 001

Podkład antykorozyjny

Podkład antykorozyjny Auto-K, jest wysoce 
aktywnym podkładem ochronnym przed rdzą, 
oparty na fosforanie cynku, który efektywnie chroni 
metalowe części. Wolny od chromianów, podkład 
z ochroną korozji. Pigmenty przylegają i pozwalają 
na gładkie malowanie. Idealnie nadaje się jako 
pierwsza warstwa w systemie malarskim. Produkt 
jest zakwalifikowany do stosowania na blachach, 
oszlifowanym aluminium, tak dobrze jak utwar-
dzacz i oszlifowane pomalowane elementy.

Możliwe jest później spawanie punktowe.  
Ochrona przed korozją zostaje nienaruszona.

bordo beż

9 ml 433 058
150 ml 033 058
400 ml 233 058 233 071
500 ml 633 058

Wypełniacz w sprayu

Idealny do wypełniania lub wyrównania niepra-
widłowości i naprawy zadrapań, bez dużej ilości 
poświęconego czasu. Wypełniacz w sprayu, daje 
ochrone przeciwko korozji, dobrze przylega i daje 
dowód na gładkie podłoże zapewniając równo-
mierne krycie.

szary

150 ml 033 032
400 ml 233 032
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BASIC

Podkład na plastik

Podkład na plastik Auto-K, udowadnia przyczep-
ność kolejnej warstwy lakieru na plastiku, np.: na 
spoilerach, plastikowych lustrach zewnętrznych i 
zderzakach.

transparentny 
srebrny

150 ml 033 055
400 ml 233 055

Podkład bogaty w cynk

Podkład bogaty w cynk Auto-K, jest wysokowy-
dajnym, metalicznym podkładem na bazie cynku, 
który zabezpiecza przed korozją. Duża zawartość 
tego pierwiastka gwarantuje wysoką ochronę 
antykorozyjną nawet w temperaturze powyżej 
400 stopni. Produkt jest szczególnie odpowiedni 
do wszystkich części samochodowych, których 
nie wolno malować, np. układów wydechowych, 
szwów spawalniczych, części cynkowanych oraz 
wewnętrznych stron nadwozia samochodu.

szary

150 ml 033 054
400 ml 233 054

Podkład do aluminium

Podkład do aluminium Auto-K, który posiada 
szczególną jakość do wszystkich podłoży i udo-
wadnia wybitną przyczepność. szary

400 ml 233 060
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BASIC

Cynkowo-aluminiowy spray

Auto-K spray cynkowo aluminiowy, jest szczególnie 
odpowiedni do ochrony przed korozją elemen-
tów poddawanych działaniu wody i pogody, do 
naprawy uszkodzonych powierzchni cynku oraz 
do powlekania wewnętrznych krawędzi blachy 
podczas spawania punktowego. Produkt może być 
stosowany w systemach ogrzewania, rurociągach, 
konstrukcjach stalowych, grzejnikach, szynach, 
barierach itp.

Ochronny lakier bezbarwny

Lakier bezbarwny Auto-K jest to wysokiej jakości, 
przezroczysta kombinacja farby, która oferuje połysk 
i uszczelnienie powierzchni. Prawie na wszystkich 
metalowych blachach, metalach, plastikowych 
obiektach, które mogą być z powodzeniem zabezpie-
czone przed korozją, uderzeniami kamieni i brudem. 
Dostępne z połyskiem i efektem satynowego połysku.

2-warstwowy lakier bezbarwny

Lakier bezbarwny 2-warstwowy Auto-K jest szcze-
gólnie komplementarny do dwuwarstwowych 
lakierów bazowych z serii produktów Auto-K 
 Spray-Set (patrz strona 31).

srebrny 
szary

400 ml 233 057

połysk

9 ml 433 066
150 ml 033 066
400 ml 233 066

Konwerter rdzy

Konwerter rdzy i epoksydowy podkład w jednym. 
Dla wszystkich pojazdów. Do zastosowań hobby, 
handlu i przemysłu. Wystarczy rozpylać przezro- 
czysty składnik na rdze. Najpierw usuń luźną rdzę. 
Rdza zostaje zamieniona w czarno-szarą powłokę 
ochronną, która może być pokryta powłoką la-
kierniczą 1K w stanie suchym. Skuteczne naprawy 
rdzy wszystkich metalowych blachach, metali 
żelaznych i stali.
Dostępny jako aerozol o pojemności 400 ml  
i plastikowa butelka o pojemności 250 ml.

połysk satynowy 
połysk

150 ml 033 017
400 ml 233 017 233 018
500 ml 633 017

transparentny

250 ml 745 041
400 ml 233 063
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UNIVERSAL

Standardowe kolory do  
szybkich aplikacji

Linia produktów Auto-K UNIVERSAL, 
zawiera szybkoschnące, specjalne kom-
binacje farb w standardowych kolorach. 
Może to upiększyć obiekt z blachy, 
metalu i tworzywa sztucznego, bez 
większej ilości czasu. Samochodowe 
farby w sprayu Auto-K, są powszechnie 
stosowane i dostępne w najbardziej 

popularnych kolorach w branży motory-
zacyjnej. Wyróżnia się dobrymi właści-
wościami wyrównującymi oraz wysoką 
wydajnością.

Zanim rozpoczniesz pracę, prosimy o 
kierowanie się poradami na stronie 4, 
jak również informacjami zawartymi 
na puszce.

Różnorodność aplikacji
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UNIVERSAL

Auto-K farba w sprayu do aut

Idealny produkt do szybkiej, zoptymalizowanej 
i dopasowanej naprawy lakierniczej, za pomocą 
farby w sprayu.

Spray Auto-K do samochodów, szybka aplikacja 
w najbardziej popularnych kolorach, takich jak 
czarny matt lub biały połysk. Szybkoschnący 
produkt, przekonuje do siebie poprzez łatwość w 
obsłudze i uniwersalnością użyteczności (blacha, 
metal, tworzywa sztuczne itd.), a także różnorod-
noścą zastosowań.

Nadaje się również do zastosowań innych niż 
samochodowe, takie jak obrazy dekoracyjne.

czarny 
połysk

czarny  
sat. połysk

czarny  
mat

9 ml 433 005 433 021
150 ml 033 005 033 061 033 021
400 ml 233 005 233 061 233 021
500 ml 633 005 633 021

biały  
połysk

biały  
mat

RAL 1015 
jasna kość

9 ml 433 004 433 040 433 033
150 ml 033 004 033 040
400 ml 233 004 233 040
500 ml 633 004

galenite szary 
sat. mat  
MB 7129

nova szary 
MB 7350

RAL 6031 
nato-olive 
mat

400 ml 233 008 233 011 233 023
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SPECIAL

Czyste rozwiązanie

Auto-K SPECIAL to program farb w 
sprayu do bardzo specyficznych zasto-
sowań, takich jak lakiery rozpraszające 
ciepło, wyroby z tworzyw sztucznych, 
felgi, aluminium, zaciski hamulcowe 
oraz specjalne przezroczyste produkty 
w postaci sprayów i związanych z nimi 
zmywaczy.

Zanim rozpoczniesz pracę, prosimy o 
kierowanie się poradami na stronie 4, 
jak również informacjami zawartymi 
na puszce.

Do bardzo specjalnych wypadków
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SPECIAL

Farba odporna na ciepło 300 °C

Specjalna farba termoodporna w zakresie tempe-
ratur od 80 do 300 °C. Może to upiększyć części, 
które są znacznie bardziej obciążone temperaturą, 
tj. w obszarze silnika, częściach układu wydecho-
wego lub w chłodnicy powietrza itp. Farba utwar-
dza się tylko, kiedy malowane obiekty ogrzewane 
są powoli.

Farba odporna na ciepło 650 °C

Specjalna powłoka odporna na ciepło, jest zakwa-
lifikowana do części szczególnie narażonych na 
działanie temperatury. Zastosowanie w obszarze 
silnika, układzie wydechowym, w dwukołach, gril-
lach, rurach piecowych i wszędzie, gdzie występują 
temperatury do 650 °C. Farba utwardza się powoli 
tylko przez powolne ogrzewanie, przy temperatu-
rze powyżej 250 °C.

Spray do wydechów

Spray do spryskiwania Auto-K, jest odporną na 
ciepło farbą specjalną do układów wydechowych. 
Może być używana do upiększania części w 
całym układzie wydechowym dla samochodów 
osobowych i dwukołowych, które są bardzo silnie 
obciążone temperaturą. Farba utwardza się tylko w 
temperaturze powyżej 250 °C. Ogrzewać powoli!

czarny czerwony lakier  
bezbarwny

150 ml 033 051
400 ml 233 051 233 047 233 048

srebrny czarny biały

150 ml 033 030 033 041
400 ml 233 030 233 041 233 042

niebieski

400 ml 233 070

srebrny 
800 °C

czarny  
650 °C

400 ml 233 098 233 099
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SPECIAL

Spray do kół

Odporny na ścieranie, mieszany nitrocelulozowy 
lakier, o szczególnie wysokiej zdolności krycia, 
jest trwały oraz odporny na mycie samochodu i 
zapewnia długotrwałą ochronę przed kamykami i 
solą drogową. Spray do kół Auto-K, jest używany 
do upiększania felgi, bez konieczności spędzania 
przy tym większej ilości czasu i zapewnia ochronę 
przeciwko korozji. Jest to specjalna ochrona na 
felgi aluminiowe.

Spray do plastiku

Spray do tworzyw sztucznych Auto-K, jest szyko-
schnącą farbą specjalną do elementów z tworzyw 
sztucznych, poliestru i poliwęglanu umieszczonego 
w samochodzie. Dostyczy to plastikowych zderza-
ków, lusterek, spoilerów itp.. Podkład przyczepny 
na plastik Auto-K, jest idealnym podkładem.

Przed użyciem należy pamiętać:
Sprawdź wszystkie tworzywa. Nie używaj na 
rozpuszczalnych tworzywach. Tylko do materiałów 
odpornych na rozpuszczalniki.

Farba do zacisków hamulcowych

Efekty kolorystyczne w widocznym obszarze 
hamulca. Zacisk hamulcowy i inne części stają się 
widoczne z wysokim kontrastem przez felgi. Spray 
jest łatwy i szybki w użyciu i zapewnia wyjątkowy 
wygląd sportowy.

crystal silver srebrny 
tytan złoty

9 ml 433 037
150 ml 033 037 033 038
400 ml 233 037 233 045 233 038
500 ml 633 037 633 038

biały ochronny 
lak. bezb.

150 ml 033 053
400 ml 233 053
500 ml 633 046 633 053

biały szary anthracite

400 ml 233 094 233 095 233 096

czarny
Renault  
205139 
pierre à fusil

Peugeot FZL 
gris foncé

400 ml 233 097 233 101 233 102

czerwony żółty niebieski

400 ml 233 074 233 075 233 076

czarny srebrny 

400 ml 233 077 233 078
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SPECIAL

Aluminium spray

Auto-K aluminium spray może być używany uni-
wersalnie, jest odporny na temperaturę do 650 °C 
i szybko się suszy. Spray chroni przed korozją, jest 
odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie. 
Idealnie przystosowany do udoskonalenia po-
wierzchni metalowych przedmiotów.

Transparentny spray

Auto-K transparentny spray jest przezroczystym, 
specjalnym produktem do ponownego barwienia 
przednich, tylnych i bocznych lamp, deflektorów 
wiatru, szyb, przedmiotów z metalu i drewna, 
lamp, ceramiki itp.

Nie jest dozwolony w strefie StVZO!

Transparentny zmywacz

Auto-K transparentny-zmywacz, jest wysokiej jako-
ści środkiem do usuwania przezroczystych spray-
ów na lampach, szkle, metalu, ceramikach, itp.

Przed użyciem należy pamiętać:
Obowiązkowe jest sprawdzenie zgodności wszyst-
kich materiałów z tworzyw sztucznych. Nie używać 
na rozpuszczalnych tworzywach sztucznych. Tylko 
do materiałów odpornych na rozpuszczalniki.

srebrny

400 ml 233 065

czerwony niebieski czarny

150 ml 033 115 033 116 033 117
400 ml 233 115 233 117

pomarańcz chrom

150 ml 033 118 033 119

bezbarwny

150 ml 033 120
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EFFECT

Fascynujące efekty

Auto-K EFFECT, linia produktów prze-
znaczona do elementów znajdujących 
się dookoła auta - łatwo dostępna 
puszka farby w aerozolu. Szczególnie 
nadaje się do obiektów dekoracyjnych, 
wykonanych z metalu, blachy, czy pla-
stiku. Auto-K EFFECT zawiera efektowne 
spraye i kolory takie jak: neon, chrom, 
złoto, miedź i kolor metaliczny.

Zanim rozpoczniesz pracę, prosimy o 
kierowanie się poradami na stronie 4, 
jak również informacjami zawartymi 
na puszce.

Przyciągająca wzrok radość z kolorów
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EFFECT

Neonowa farba w sprayu

Neonowa farba w sprayu Auto-K, jest fluorescen-
cyjna i szybkoschnąca. Może być aplikowana 
na blachy, metal i plastikowe obiekty. Farba 
neonowa Auto-K, ma zastosowanie ostrzegawcze 
i sygnalizacyjne, dzięki fluorescencyjnym pig-
mentom. Warunkiem do uzyskania dobrej mocy 
świetlnej, jest równomiernie zapodkładowana 
powierzchnia białym matem. Ponowne krycie 
lakierem bezbarwnym, nadaje większy połysk i 
zapewnia lepszą odporność na warunki 
atmosferyczne (patrz, str. 17).

Zgodnie z StVZO, nie jest dozwolone na  
zewnętrznych częściach pojazdu.

Chrom-/Złoto-/Miedź-Efekty

Auto-K efekty: Chrom-/Złoto-/Miedź, jest to 
szybkoschnąca farba akrylowa, charakteryzująca 
się dobrym kryciem, wysoką odpornością na 
światło i temperaturę oraz doskonałą wydajnością.
Nadaje powierzchnią gładki wygląd metaliczny, 
srebrnego chtomu. Chrom-/Złoto-/Miedź efekty te 
są odporne na warunki atmosferyczne z pewnym 
ograniczeniem, jednakże nie jest odporny na 
ścieranie.

Nie pokrywać lakierem bezbarwnym.

biały mat owy 
podkład pomarańcz czerwień

150 ml 033 401 033 403
400 ml 233 092 233 088

zielony żółty różowy

150 ml 033 406 033 407 033 408
400 ml 233 089 233 090 233 091

Chrom Złoto Miedź

400 ml 233 031 233 029 233 027

Farba z efektem brylantu

Auto-K farba z efektem brylantu, jest specjalną 
farbą szybkoschnącą, która umożliwia szybkie 
ulepszanie obiektów wykonanych z blachy, 
metalu i tworzyw sztucznych. Ta wysokiej jakości, 
metaliczna farba poprawia wygląd malowanych 
farb, które dały im specjalny wygląd. Produkt 
można stosować wewnątrz lub na zewnątrz 
pomieszczeń. Połysk i odporność na czynniki 
atmosferyczne można zwiększyć, jeśli są pokryte 
lakierem bezbarwnym (patrz strona 17).

Czerwony 
Indy

Niebieski  
Le Mans 

Turkusowy 
Imola

400 ml 233 105 233 106 233 107

Silverstone 
Srebro

Fiolet  
Catalunya

400 ml 233 110 233 111
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NOWOŚĆ!

Płynna guma do aplikacji  
natychmiastowej 

Asortyment Autko-K, to innowacyjność i 
jakość w zakresie projektowania i tunin-
gu. Te cechy idealnie pasują do naszej 
nowej płynnej gumy. Zestaw ten wyzna-
cza zupełnie nowe standardy w zakresie 
tuningu. Produkt zapewnia ochronę farby 
i obręczy. Poza tym posiada zastosowanie 
w wielu innych obszarach.

Płynna Guma:
 � Ochrona, dekoracja i projektowanie
 � Idealny do felg i nadwozia samochodu
 � Ochrona przeciwko uszkodzeniom 

kamieni i przyczepność
 � Do domu, rękodzieł i hobby
 � Do użytku zewnętrznego i  

wewnętrznego
 � Wysoka odporność na “rozrywanie, 

przy odrywaniu”
 � Może być przemalowany

Z możliwością odrywania i  
efektem antypoślizgowym

TUNING
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Idealny do aut, komercyjnych 
pojazdów lub dwuśladów

Czy jest w kolorze, czy transparentna, 
ochronna guma w aerozolu Auto-K, jest 
równie dobra, zarówno jak jest widoczna i 
niewidoczna.

Chroń wrażliwe części malowane lub pla-
stikowe przed brudem, obciążeniami me-
chanicznymi, uszkodzeniem lub wpływem 
czynników atmosferycznych. Świetne 
kolory, silna przyczepność, niezawodna 
ochrona.

Świetne kolory, silne właściwości adhe-
zyjne - a co najważniejsze, można usunąć 
ponownie niezawodną cienką powłokę 
ochronną, łatwo i całkowicie w każdym 
czasie, bez powodowania zarysowań.

Myjesz swój samochód? 
Żaden problem. Płynna guma 

jest odporna i może być w 
każdej chwili odklejona.

TUNING
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Wideo z aplikacją

Uniwersalny, do użytku domowego  
i zastosowań ogrodowych

Płynna guma kolorowa i ochronna folia jest również idealny 
do odświeżania lub naprawiania przedmiotów codziennych, 
nadając im zupełnie nowy wygląd.

I jak tylko chcesz zmienić kolor, folia może być po prostu usu-
nięta, co pozwala na przeprojektowanie obiektu. Płynna Guma 
umożliwia swobodę wprowadzania pomysłów do projektowa-
nia, czy pod względem sezonu czy konkretnego wydarzenia.

Absolutna wolność, pod względem kolorów

Płynna guma pozwala zmieniać kolorystykę tak często, jak 
chcesz. Dostępne są modne i przyciągające kolory oraz tony 
neonowe, podobnie jak neutralna czerń lub biel.

Aplikacja podkładu gruntującego

Użytkownik zyskuje projektowaniem i wolnością kolorów, 
dzięki zastosowaniu na wierzchu powłok lakierniczych 1K/2K 
i farb do spryskiwania Auto-K i belton. Poprawia to także od-
porność na czynniki atmosferyczne i chroni farbę.

Nasza wideo aplikacja Auto-K płynna 
guma z cennymi sugestiami, wska-
zówkami i poradami, które pomogą 
zapewnić, że cała 
aplikacja zakończy 
się sukcesem. Więcej 
informacji na stronie

TUNING
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czarny biały bezbarwny

400 ml 233 250 233 251 233 256

jaskrawy 
niebieski

różowy 
neon zielony neon

400 ml 233 252 233 253 233 254

pomarańczowy  
neon

400 ml 233 255

Zanotuj!

Przed nałożeniem kolorów neonowych (zielony, pomarańczowy, 
różowy) i jaskrawy niebieski, powierzchna zawsze musi być biała, 
lub powinna zostać zapodkładowana białym podkładem. Zapew-
nia to lepszą jaskrawość kolorów neonowych.

Zalecamy aplikowanie dwóch warstw białej, płynnej gumy Auto-K 
(Nr art. 233 251). Następnie zastosuj wybrany przez siebie kolor.

Liczba warstw natryskowych ma wpływ na intensywność za-
barwienia; Im więcej jest warstw lakierów, tym intensywniejszy 
efekt kolorystyczny. Minimalnie 5 zabiegów natryskowych jest 
wymagane, aby uzyskać pełne krycie oraz pełną wytrzymałość na 
rozerwanie, które jest wymagane do procedury odrywania.

Kolory neonowe (zielony, pomarańczowy i różowy) może ulec 
zmianie, jeśli zostanie narażony na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych.

Folia może być usunięta i przemalowana, po okresie schnięcia 
około 2h.

Stosowanie podkładu gruntującego: Płynna guma w sprayu 
może być pomalowana na maks. 3 warstwy wszystkich konwen-
cjonalnych podkładów gruntujących 1K/2K, farb Auto-K i belton. 
Dodatkowe warstwy wierzchnie utrudniają odklejenie folii.

Płynna guma

Płynna guma w sprayu, pozwala na 
tworzenie wysokiej jakości powłoki w celu 
ochrony, dekoracji lub projektowania na 
samochodzie lub wielu innych przedmio-
tach; a mądrą rzeczą jest to, że spray tworzy 
powłokę podobna do farby, która może 
zostać zerwana w sposób łatwy w dowolnie 
wybranym przez nas momencie. Nowe moż-
liwości projektowania, kiedy tylko chcesz.

Gwarantowana jakość Auto-K
 � Prosta aplikacja
 � Wybitna przyczepność
 � Odporna na ścieranie i uderzenia kamieni
 � Antypoślizgowa powierzchnia
 � Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
 � Wysoka odporność na pękanie, przy 

odrywaniu
 � Nadający się do ponownego użycia z 

podkładem gruntującym

TUNING
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ORIGINAL

Auto-K oryginalne kolory

Klasyczny produkt do napraw malarskich

ORYGINALNE kolory Twojego pojazdu! 
Zestawy do malowania Auto-K oraz za-
prawki Auto-K stanowią prostą, szybką i 
opłacalną naprawę lakieru samochodo-
wego w oryginalnych kolorach fabrycz-
nych (np. LY3D VW tornado czerwone). 
Farby Auto-K ORIGINAL zapewniają 
odporność na czynniki atmosferyczne i 
światło oraz mają wysoką dokładność 
kolorów. Wyniki farby są porównywalne 
z renowacją wykonaną przy użyciu 
pistoletu lakierniczego.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się 
z naszymi wskazówkami dotyczącymi 
malowania na stronie 4, a także infor-
macjami o aplikacji na puszce.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiednie-
go koloru w asortymencie Auto-K, to z 
pewnością jest to optymalna alterna-
tywa do skorzystania z jednej z innych 
marek Kwasny.

Oryginalny kod koloru samochodu moż-
na znaleźć na etykiecie kodu koloru. W 
zależności od producenta i modelu sa-
mochodu można go znaleźć w różnych 
częściach pojazdu.

Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć w naszym programie 
Color automotive (Nr art. 990 710) na 
str. 10 i 11.
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ORIGINAL

Auto-K Spray-Set

Auto-K zaprawki

Szybka pomoc w prostej “plamce”

Lakiernia w formacie puszki aerozolu

Auto-K zaprawki, idealnie nadają się 
do prostego i szybkiego naprawienia 
najmniejszych szkód malarskich, na 
przykład spowodowanych kamieniami 
i rozszczepieniami. Autko-K zaprawki, 
zawiera 9 ml farby samochodowej w 
oryginalnym kolorze.

Zaprawki Auto-K dostępne są jako 
farba jednoskładnikowa lub dwuskład-
nikowa. Farba dwuskładnikowa jest 
oferowana wraz z wymaganą lakierem 
bezbarwnym. Lakier bezbarwny dla 
farb dwuwarstwowych zapewnia 
połysk i odporność na warunki atmos-
feryczne.

Historia sukcesu firmy Peter Kwasny 
GmbH rozpoczęła się przy użyciu zest-
awu Auto-K Spray-Set. Dzisiaj z prawie 
niezmienionym zestawem z praktyczną 
końcówką, zawiera 150 ml farby samo-
chodowej w oryginalnym kolorze do 
rozpylania lub plamkowania, przy użyciu 
dołączonej szczotki. Idealny do małych 
lub średnich szkód.

Uwaga: Niektóre kolory zestawu do 
nakładania farby Auto-K, muszą być 
ponownie kryte lakierem bezbarw-
nym Auto-K Basic, 2-warstwy (patrz 
strona 17). Lakier bezbarwny dla farb 
dwuwarstwowych zapewnia połysk i 
odporność na warunki atmosferyczne.

Dostępne są oryginalne  
kolory producenta

około 650

Dostępne są oryginalne  
kolory producenta

około 300
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ORIGINAL

To właśnie tutaj znajdujesz odpowiedni kolor

Program kolorów samochodowych

Nowy, automatyczny toner barwny (Nr art. 990 710) obejmuje 
teraz również kolory, których potrzebujesz jako farby lub 
lakiery dotykowe, w oryginalnych kolorach lub zbliżonych 
kolorach. Informacje są jasno określone w zależności od marki 
pojazdu (np. Volkswagen/Audi itd.), Kodu koloru (np. LY3D) i 
nazwy koloru (np. Tornadorot). Również oferowana w zapraw-
kach Auto-K, SprayMax przeznaczona dla użytkowników do 
domowych zastosowań w dokadnej pasowności lub przybliżo-
nych kolorach w systemie Multona.

Umożliwia to łatwe, szybkie i precyzyjne określenie tonu 
barwnego.
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ORIGINAL

Wyszukiwanie w technologii cyfrowej jest proste

Wyszukiwarka kolorów dla wszystkich  
linii produktów Kwasny

Aby znaleźć odpowiedni kolor, zalecamy narzędzie do wyszu-
kiwania koloru, które udostępniamy online lub jako aplikację 
internetową, dla urządzeń mobilnych. Tutaj znajdziesz szybkie 
zalecenia dotyczące produktu, które są łatwe i nieskompliko-
wane dla Twojej marki i wymaganego koloru.

Wyszukiwarka kolorów online pomaga 
w wyborze odpowiedniego produktu. 
www.kwasny.de/farbtonfinder
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Techniczne aerozole
Asortyment aerozoli technicznych SprayTec zapewnia 
wszystko, co potrzebne do konserwacji, ochrony, utrzymania 
walorów, czyszczenia i elektronicznego startu. Idealny do 
samochodów, motocykli, przemysłu, rekreacji itp.

Artykuł Charakterystyka Obszar aplikacji Poj. Nr art.

Silikon  
w aerozolu

Smarowanie, oddzielanie i 
ochrona produktu; chroni i 
smaruje

Uniwersalne zastosowanie do gumy, tworzyw 
sztucznych, skóry, winylu, drewna, szkła i metalu

400 ml 235 001

Produkt do  
czyszczenia 
zacisków  
hamulcowych

Wysoce skuteczny specjalny 
środek czyszczący do wszyst-
kich elementów hamujących 
i sprzęgających

Idealny do czyszczenia rur, tarcz i cylindrów hamul-
ców oraz sprzęgieł i skrzyń biegów

500 ml 235 021

Spray  
rozruchowy

Dla wszystkich silników 
benzynowych i diesla; wspo-
maga uruchamianie silnika

Doskonały do maszyn budowlanych, ciągników, 
kosiarek benzynowych, piły silnikowej, agregatów 
prądotwórczych, silników łodzi itp.

400 ml 235 010

Biały smar  
w aerozolu

Wysokiej klasy smar do długo-
trwałego smarowania, ochrony 
przed ścieraniem i korozją

Samochody: dach przesuwny, sprzęg przyczepowy, 
złącza, wałki rozrządu, łożyska itp. Inne: zamki, 
zawiasy, łańcuchy, koła zębate, szyny ślizgowe, 
przyczepy kempingowe, łodzie, parasole przeciw-
słoneczne itp.

400 ml 235 011

Preparat do 
czyszczenia 
styków

Specjalny środek czyszczący 
do kontaktu elektronicznego

Idealny do wszystkich kontaktów elektrycznych, 
przekaźników, tablic rozdzielczych, urządzeń 
alarmowych, komputerów pokładowych, sprzętu 
stereofonicznego itp.

400 ml 235 002

Wazelina  
w aerozolu

Wysokiej klasy natłuszczanie 
i ochrona przed korozją

Smarowanie i ochrona okuć okiennych i drzwio-
wych, narzędzi ogrodowych, części drewnianych i 
plastikowych, anten i części metalowych

400 ml 235 012

Teflon w aerozolu Wytrzymały smar dla ekstre-
malnych temperatur

Zastosowania przemysłowe, takie jak mechanizmy 
napędowe, maszyny, silniki, piły łańcuchowe, łoży-
ska, szuflady, przyrządy. Również dla samochodów, 
rowerów, czasu wolnego.

400 ml 235 030

Miedź w aerozolu Wysoko wydajny smar dla 
wszystkich elementów ślizgo-
wych narażonych na wysokie 
temperatury. Zapobiega 
piskocie hamulców.

Nadaje się do hamulców tarczowych, odwrotności 
klocków hamulcowych, sprężyn, śrub hamulco-
wych, gwintów świec zapłonowych, śrub układu 
wydechowego itp.

400 ml 235 040

Produkt do 
zabezpieczenia 
styków

Ochrona przed smarem, 
brudem, korozją; chroni i 
utrzymuje styk elektryczny

Chroni wszystkie styki elektryczne, obwody, złącza, 
przełączniki

400 ml 235 003

Klej w aerozolu Uniwersalny; szybki i nieza-
wodny

Pianka gumowa, tworzywa sztuczne, skóra, teksty-
lia, metale, metale powlekane lakierem, drewno, 
włókno szklane, filc, karton, poliester, ceramika itp.

400 ml 235 050

Pianka w aerozo-
lu do czyszczenia

Wszechstronny środek czysz-
czący, wewnątrz i na świeżym 
powietrzu, bardzo wydajny

Szkło, powierzchnie lakierowane, tapicerka, chrom, 
porcelana, może być stosowana na każdej gumie i 
materiałach z tworzywa sztucznego

500 ml 235 020

Produkt wypy-
chający wodę

Rozpuszcza brud i rdzę,  
rozluźnia zardzewiałe części

Śruby, nakrętki, zawiasy itp.
Samochody, motocykle, do handlu i hobby

400 ml 235 013
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Ochrona podwozia
Asortyment obejmuje produkty ochrony podwozia, ochronę 
przed kamieniami oraz uszczelnienia wgłębień. Dostępna  
w 500 ml aerozolach do natychmiastowej aplikacji, jak rów-
nież w 1 l opakowaniach do pistoletów w procesie zasysają-
cym powietrze oraz na pędzel w standardowej puszce.

Artyku Charakterystyka Obszar aplikacji Poj. Nr art.

Ochrona podwozia; 
Bitumen w aerozolu, 
czarny

Ochrona korozji, anty odbla-
skowy efekt

Do ochrony podwozia i kierownicy 
samochodów, ciężarówek, przy-
czep kempingowych, łodzi itp.

500 ml aerozol
1000 ml puszka do 
pistoletów

235 500
235 550

Ochrona podwozia; 
woskowa, jasny brąz

Zapewnia silną odporność na 
rdzę, sól, woda, lód, śnieg

Do ochrony podwozia i kierownicy 
samochodów, ciężarówek, przy-
czep kempingowych, łodzi itp.

500 ml aerozol
1000 ml puszka do 
pistoletów

235 501
235 551

Produkt do ochrony 
przed uderzeniami 
kamieni i chronienie 
podwozia, czarny

Ochrona przed kamieniami i 
korozją, kompatybilna z każ-
dym systemem malowania

Dla samochodów, spoilerów, 
zderzaków, parapetów itd.

500 ml aerozol
1000 ml puszka do 
pistoletów

235 502
235 552

Produkt do ochrony 
przed uderzeniami 
kamieni i chronienie 
podwozia, szary

Ochrona przed kamieniami i 
korozją, kompatybilna z każ-
dym systemem malowania

Dla samochodów, spoilerów, 
zderzaków, parapetów itd.

500 ml aerozol
1000 ml puszka do 
pistoletów

235 503
235 553

Produkt do ochrony 
profili zamkniętych

Dla każdej wnęki na pojaz-
dach, ochrona przed korozją

Dowolna wnęka: spoilery, zderza-
ki, parapety itd.

500 ml aerozol
1000 ml puszka do 
pistoletów

235 504
235 554

Ochrona podwozia; 
Bitumen nakładany 
na pędzel, czarny

Ochrona korozji, anty odbla-
skowy efekt

Do ochrony podwozia i kierownicy 
samochodów, ciężarówek, przy-
czep kempingowych, łodzi itp.

1.3 kg nasaka do 
nanoszenia pędzlem 
2.5 kg puszka do na-
noszenia pędzlem

235 600

235 601
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Cena wyjściowa poziomująca 
marki dla dostawców konstruk-
cji składowych - “zrób to sam”
Marka cenowa to wyścig dla dostaw budowlanych i sklepów “zrób 
to sam”, a w szczególności marki o dużej pojemności w kompak-
towym asortymencie. Idealny jako druga alternatywna marka dla 
działu samochodowego.

Kolor Poj. Nr art.

Uniwersalny podkład szary 400 ml
500 ml

288 001
288 901

Podkład antykorozyjny 400 ml 288 058

Cynkowo-alu. spray 400 ml 288 057

2-warstwowy lakier bezbarwny 400 ml
500 ml

288 017
288 917

Odporna na ciepło 650 °C srebrna 400 ml 288 030

Odporna na ciepło 650 °C czarna 400 ml 288 041

Spray do kół złoty 400 ml
500 ml

288 037
288 937

Spray do kół złoty 400 ml 288 038

Spray do kół biały 400 ml 288 046

Spray do kół lakier bezbarwny 400 ml 288 053

Biały połysk 400 ml
500 ml

288 004
288 904

Czarny połysk 400 ml
500 ml

288 005
288 905

Czarny satynowy połysk 400 ml
500 ml

288 061
288 961

Czarny matt 400 ml
500 ml

288 021
288 921

Czerwony metalik 400 ml 288 110

Zielony metalik 400 ml 288 111

Niebieski metalik 400 ml 288 112

Fioletowy metalik 400 ml 288 113

Efekt chromu 400 ml 288 023

Kolor matowy Poj. Nr art.

RAL 9005 głęboki czarny matowy 400 ml 288 145

RAL 9010 czysta matowa biel 400 ml 288 122

Bezbarwny lakier matowy 400 ml 288 123

Kolor RAL wysoki połysk Poj. Nr art.

RAL 1015 jasna kość słoniowa 400 ml 288 124

RAL 1017 żółty szafran 400 ml 288 125

RAL 1021 żółty rzepak 400 ml 288 114

RAL 1028 żółty melon 400 ml 288 126

RAL 2002 krwisty pomarańcz 400 ml 288 115

RAL 2004 czysty pomarańcz 400 ml 288 127

RAL 3000 płomienna czerwień 400 ml 288 116

RAL 3002 karmazynowy 400 ml 288 128

RAL 3003 czerwony rubin 400 ml 288 129

RAL 3005 czerwone wino 400 ml 288 130

RAL 3020 czerwony trafik 400 ml 288 131

RAL 4005 fioletowo-niebieski 400 ml 288 132

RAL 5002 niebieski ultramaryna 400 ml 288 133

RAL 5010 niebieski gencjana 400 ml 288 118

RAL 5012 ljasno-niebieski 400 ml 288 117

RAL 5013 niebieski kobalt 400 ml 288 134

RAL 5014 pudrowy niebieski 400 ml 288 135

RAL 5015 lazur 400 ml 288 136

RAL 5018 niebieski turkusowy 400 ml 288 137

RAL 5021 niebieska woda 400 ml 288 138

RAL 6002 zielony liść 400 ml 288 119

RAL 6005 zielony mech 400 ml 288 139

RAL 6011 zielona reseda 400 ml 288 120

RAL 6018 żółto-zielony 400 ml 288 140

RAL 6019 biało-zielony 400 ml 288 141

RAL 7001 srebrno-szary 400 ml 288 142

RAL 7035 jasnoszary 400 ml 288 143

RAL 8017 czekoladowy brąz 400 ml 288 121

RAL 9005 głeboki czarny 400 ml 288 144

RAL 9010 czysta bel 400 ml 288 146
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Marka wprowadzająca ceny 
do części samochodowych, 
wyspecjalizowanego sklepu.
Spraila jest marką wprowadzającą ceny dla wyspecjalizowa-
nego sklepu samochodowego. Kompaktowy, szybkoobrotowy 
asortyment Spraila, pozwala na proste naprawy po niskich 
cenach. Spraila jest dostępna na wyświetlaczu akcji i jest 
również zakwalifikowana jako farba dekoracyjna do różnych 
zastosowań.

Kolor Poj. Nr art.

Uniwersalny podkład  
wypełniający, szary

400 ml
500 ml

300 001
300 901

Uniwersalny podkład  
wypełniający, czerwony 400 ml 300 002

Antykorozyjny podkład 400 ml 300 058

2-warstwowy lakier bezbarwny 400 ml
500 ml

300 017
300 917

biały połysk 400 ml
500 ml

300 004
300 904

czarny połysk 400 ml
500 ml

300 005
300 905

czarny średni połysk 400 ml 300 061

czarny mat 400 ml
500 ml

300 021
300 921

Odporna na ciepło 650 °C srebrny 400 ml 300 030

Odporna na ciepło 650 °C czarny 400 ml 300 041

Spray do kół srebrny 400 ml
500 ml

300 037
300 937

Spray do koł złoty 400 ml 300 038

Spray do kół lakier bezparwny 400 ml 300 053

płomienna czerwień RAL 3000 
wysoki połysk 400 ml 300 006
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Praktyczne akcesoria

Nr art.: 746 200 zbiorczy
Nr art.: 746 202 pakowany

Uchwyt do puszki aerozolu, do prostsze-
go utrzymania, podczas malowania pro-
duktami Auto-K lub innymi produktami 
naszej firmy.

Nr art.: 746 203

Zestaw z różnymi dyszami do elastycz-
nych zastosowań, przeznaczonych do 
puszek z farbą Auto-K lub innych spray-
ów Kwasny.

Korzyści: 
 � 4 różne dysze do małych, średnich  

i dużych powierzchni
 � Zwiększone bezpieczeństwo  

malowania
 � Trysk sprayu, jest przystosowany do 

odpowiedniego obiektu malowanego 
lub do wymaganego malowania

 � Dysze mogą być używane więcej niż raz
 � Zawiera 6 dysz

Korzyści:
 � Łatwe utrzymanie, co nadaje łatwość 

twojej pracy
 � Zwiększone bezpieczeństwo  

malowania
 � Brak wypływu lub zakłóceń  

strumienia oprysku
 � Uchwyt jest taki sam, jak w pistolecie 

malarskim

Kwasny uchyt do aerozolu

Kwasny zestaw dysz

Porównanie sprayów:

Małe powierzchnie

Średnie powierzchnie

Duże powierzchnie



Lackspray 
und Zubehör
für Reparatur und Tuning

DAS ORIGINAL

D A S  O R I G I N A L

Lackkratzer  

& Steinschlag

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Durchrostung 
& Dellen

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi

D A S  O R I G I N A L

Decklackierung & 
Originalfarbton

für Reparatur & Tuning 

Tipps vom Profi
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Wsparcie marketingu

Wspieramy naszych sprzedawców detalicznych i klientów, za 
pomocą wskazówek dotyczących produktów i aplikacji oraz 
oferujemy koncepcje POS, które są dokładnie dostosowane do 
Twoich potrzeb. Obejmuje to propozycje adaptacji na rynku, 
szybkie półki do przenoszenia, atrakcyjne urządzenie POS 

Wsparcie POS

Półki szybkiego podawania, 
główny szyld marki, kosze 
podtrzymujące produkty, spe-
cjalne wystawy i dużo więcej

Broszury aplikacyjne

Dobrze przemyślany - lepsza sprzedaż, przydatne porady  
do pomyślnego malowania natryskowego

Internet

Strona internetowa dla klasycznej 
marki Auto-K. Oferuje ważne informacje 
oraz wskazówki i porady, dotyczące 
pomyślnego malowania natryskowego z 
kolorowym odkrywcą. www.auto-k.de

z półkami, etykiety górne, wobblery lub narzędzia interak-
tywne. Ponadto oferujemy częste szkolenia użytkowników i 
sprzedawców detalicznych w naszym centrum technicznym w 
Gundelsheim.



40

System malarski do  
profesjonalnych napraw

System krycia aerozoli SprayMax, wypełniony oryginalny-
mi farbami do profesjonalnej naprawy drobnych uszko-
dzeń. Unikalna technologia aerozoli SprayMax, osiąga 
efekty malarskie, które dotychczas były możliwe tylko przy 
użyciu pistoletu do malowania. Estetyka, precyzyjność i 
opłacalność.

www.spraymax.com

Poznaj więcej marek Kwasny. Zalecamy nasz system  SprayMax, 
który nadaje się również do naprawy większych uszkodzeń 
w samochodzie, dla doświadczonych użytkowników z 
profesjonalnym “know-how” napraw malarskich. Jednakże 
przybliżony kolor z widma Multona, może być dobrze dostoso-
wany do starszych samochodów lub pojazdów użytkowych, a 

Więcej marek – więcej opcji

także maszyn budowlanych, ogrodowych, rolniczych. Dla całej 
rodziny oraz wielu zastosowań w domu i w ogrodzie z przyjem-
nością odnosimy się do sprayów typu belton do zastosowań 
kreatywnych, naprawczych i edukacyjnych.
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Samochodowa farba w sprayu,  
zbliżona do oryginalnych kolorów

Kolor przybliżenia nie jest oryginalnym kolorem, jednak 
jest to odpowiednik określonego koloru fabrycznego 
samochodu w wąsko określonych tolerancjach. System 
koloru Multona zawiera precyzyjne, logicznie zaprojekto-
wane widmo barw i nadaje się do łatwej, szybkiej i tańszej 
naprawy lakieru.

Do dekoracyjnego i kreatywnego malowania aerozolem

belton ustanawia normy jakości dla 
zaawansowanych technologicznie 
segmentów malowania do domu, 
hobby i dekoracji. Wszystkie wyma-
gania są spełnione z maksymalną 
przyjaznością dla użytkownika, 
najlepszymi rezultatami i innowacyj-
nymi produktami.

Rodzina produktów belton zawiera:
 � Podkłady i środki czyszczące  

w aerozolu
 � Farby do specjalnych aplikacji
 � Farby w sprayu RAL
 � Farby akrylowe na bazie wody
 � Kolory farb z jakością syntetycz-

nej żywicy
 � jak również efekt kameleon

www.belton.de

 � Szerokie spektrum barw z aktualnymi trendami  
kolorystycznymi w przemyśle motoryzacyjnym

 � Idealny dla samochodów ciężarowych i pojazdów  
użytkowych, jako maszyny budowlane i rolnicze

 � Dostępne w różnych kolorach RAL i specjalnych kolorach 
Kwasny

 � Idealny od małych do średnich napraw malarskich
 � Nadaje się do obszarów w celach dekoracjnych  

i kreatywnych

Wszystkie farby Multona są lakierami jedno składnikowymi, 
co oznacza, że nie jest wymagane krycie lakierem bezbarw-
nym. Zalecamy jednak stosowanie lakieru Multona 2-war-
stwowego w celu poprawy połysku i odporności na warunki 
atmosferyczne.
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Wewnętrzna produkcja 
farb w aerozolu

Siedziba firmy 
Peter Kwasny GmbH 

in Gundelsheim 

"Made in Germany"

Od rewolucyjnego pomysłu do jednego z wiodących producentów farb w sprayu  
w Europie. KWASNY, jest firmą stojącą za udanymi markami w dziedzinie “malowa-
nia aerozolem.

To nie przypadek. Napisaliśmy pionierską historię na europejskim rynku puszek 
do malowania natryskowego i nadal robimy to codziennie, ponieważ tworzymy 
innowacyjne produkty i rozwiązania dla klientów w przemyśle motoryzacyjnym, 
przemysłowym i dekoracyjnym na całym świecie.

Grupa Peter Kwasny, zatrudniająca prawie 400 pracowników na całym świecie, kon-
sekwentnie i skutecznie kieruje się swoją ścieżką, jako lider w zakresie jakości  
i technologii w dziedzinie profesjonalnych systemów malowania natryskowego.

Witamy w Peter Kwasny GmbH!
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Doświadczenie w malowaniu natryskowym z 
pierwszej ręki: Nowe Centrum Techniczne Kwasny 
Jest źródłem pomysłów do malowania sprayem 
ze specjalnym wyposażeniem malarskim, miejsc 
prezentacyjnych i seminaryjnych.

Nasze obietnice wobec klientów

Nie tylko spełniamy wysokie standardy naszych klientów i partnerów handlowych, 
dzięki doskonałemu procesowi i zarządzaniu “know-how”, począwszy od badań 
i rozwoju, poprzez niezwykłej głębokości produkcję, aż do dojrzałych rozwiązań 
logistycznych.

 Ze względu na fakt, iż cały łańcuch technologiczny, w tym produkcja elementów, 
takich jak farby i części z tworzyw sztucznych, jest w naszych rękach, możemy za-
pewnić wysokie certyfikowane standardy jakości, przez cały czas.

Ponadto, zintegrowane i sieciowe podejście oraz metody pracy, pozwalają nam 
elastycznie reagować na różne wymagania klientów.

Do szybkich i prostych  
napraw malarskich aut

Do dekoracyjnego i kreatywnego  
malowania sprayem

System malarski do  
profesjonalnych napraw

Nasze marki znajdują się w wielu gałęziach przemysłu

Farby w aerozolu do malowania w 
domu i dekoracyjnych pomysłów

Lakiery natryskowe do samochodów I zastosowań przemysłowych

St
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Auto-K jest marką 
Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim

Tel. + 49 (0) 62 69 / 95-0
Fax + 49 (0) 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com A
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