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Wstęp Zapobieganie lub naprawa wad powłok lakierniczych
Każda fi rma zajmująca się lakiernictwem samochodowym nieuchronnie natknie się 
na wady powłok. Valspar Automotive pomoże Wam zapobiec ich powstawaniu lub 
dokonać ich naprawy. Niniejsza broszura wyjaśnia przyczyny powstawania 36 
najpowszechniejszych wad powłok i powie Wam jak je rozpoznawać, jak im zapobiegać 
i jak je naprawiać.

Istnieje wiele przyczyn wad powłok; wypadek, narażenie na działanie substancji żrących, 
wadliwa aplikacja farby lub nieprawidłowy skład. Niniejsza instrukcja pomoże Wam 
określić i ograniczyć ilość wad powłok, co w efekcie przełoży się na podniesienie 
poziomu satysfakcji klienta.

Jeżeli macie pytania dotyczące systemu, lakieru, koloru lub sposobu aplikacji, który 
nie został omówiony w tej broszurze, zawsze możecie skontaktować się z osobami 
doświadczonymi Valspar Automotive lub lokalnego importera.

4
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 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny

A Szpachlówka Szpachlówka
BB Przebarwienie / odbarwienie Przebarwienie / odbarwienie Przebarwienie / odbarwienie

Odbarwienie świeżo lakierowanych 
podłoży. Najpowszechniejszą 
przyczyną odbarwiania się 
pigmentów jest nadmierna ilość 
utwardzacza w szpachlówkach 
poliestrowych. Utwardzacze 
szpachli poliestrowych zawierają 
nadtlenki powodujące tzw. 
przekrwienie. Jasne kolory są 
bardziej podatne, a w ich przypadku
efekt przebarwienia będzie bardziej 
widoczny. Problem ten przeważnie 
pojawia się po upływie kilku 
miesięcy, nie zostanie on zatem 
dostrzeżony bezpośrednio
po lakierowaniu pojazdu.

Przekrwienie / 
Odbarwienie

Przyczyna
■ Zbyt duża ilość utwardzacza 
 zawierającego nadtlenki wymieszana
 ze szpachlówką poliestrową
■ Utwardzacz i szpachlówka poliestrowa
 nie zostały dokładnie wymieszane
■ Resztki smoły nie zostały usunięte 
 całkowicie
■ Niektóre stare powłoki lakiernicze
 karoserii są nieodpowiednie do 
 lakierowania kolejnej warstwy

Zapobieganie
■ Stosuj odpowiednie proporcje 
 mieszania. Dla zapewnienia dokładności
 mieszania użyj wagi
■ Dokładnie wymieszać utwardzacz ze 
 szpachlówką poliestrową do uzyskania
 jednolitej konsystencji

■ Dokładnie usunąć wszystkie 
 zanieczyszczenia
■ Dokładnie usunąć stare powłoki lakieru
 z karoserii

Naprawa
■ Zeszlifować system lakierniczy, łącznie
 z miejscami, w których wystąpiło 
 przekrwienie / odbarwienie
■ Przekrwienia / odbarwienia 
 spowodowanego przez nadtlenki NIE 
 da się powstrzymać, nawet przy 
 zastosowaniu podkładu epoksydowego.
 Najpierw należy usunąć przyczynę, 
 a następnie odbudować cały system 
 zgodnie z technologią

11
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 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza

Przyczyna
■ Baza aplikowana bezpośrednio na 
 podkład kwaśny lub szpachlę 
 poliestrową
■ Podkład epoksydowy aplikowany na 
 podkład kwaśny (reaktywny)
■ Szpachlówka poliestrowa nałożona 
 na kwaśny podkład
■ Zanieczyszczenia między warstwami 
 systemu lakierniczego
■ Kondensacja, zwłaszcza na 
 izotermach samochodów ciężarowych.
 Wprowadzenie ciężarówki do ogrzanej
 kabiny lakierniczej może skutkować 
 wystąpieniem kondensacji (różnica 
 temperatury i wilgotności)
■ Szlifowanie na mokro szpachlówki 
 poliestrowej (poliestry są higroskopijne)
■ Szlifowanie na mokro jest niewskazane,
 gdyż nieprawidłowo usunięte resztki 
 po szlifowaniu (osad) mogą 
 spowodować wadę
■ Zanieczyszczenie wypełniacza 
 (otwarte puszki) oraz stosowanie 
 niedoczyszczonego sprzętu
■ Nieprawidłowe mieszanie produktów
■ Niewłaściwa lub niedostateczna 
 ilość utwardzacza i rozcieńczalnika. 
 Niewystarczające sieciowanie lakieru 
 (reakcja chemiczna)
■ Produkty na bazie wody nie zostały 
 odpowiednio odparowane
■ Niewłaściwe przechowywanie 
 produktów (absorpcja wilgoci)
■ Kondensacja w układach sprężonego 
 powietrza

Zapobieganie
■ Aplikuj bazę wyłącznie na zalecane 
 podkłady gruntujące, międzywarstwowe 
 i wypełniające
■ Nie aplikuj podkładów epoksydowych 
 na produkty zawierające kwasy 
 (podkłady reaktywne itp.)
■ Nie aplikować produktów 
 zawierających poliester na podkłady 
 reaktywne. Aplikować wyłącznie na 
 goły metal lub odpowiednio wysuszone
 i zmatowane podkłady epoksydowe
■ Miejsce pracy utrzymywać w czystości,
 unikać fi zycznego kontaktu z podłożem
 i dokładnie oczyścić podłoże przed 
 aplikacją kolejnego produktu. 

22
Na powierzchni pojawiają się 
małe pęcherze, widoczne w 
pojedynczych miejscach lub na 
całej powierzchni. Pęcherzenie 
występuje między warstwami 
systemu lakierniczego. 
Należy otworzyć jedno lub więcej 
problematycznych miejsc, aby 
ustalić, w której warstwie wystąpił 
problem. Pęcherzenie jest 
spowodowane przez wilgoć lub 
zanieczyszczenia systemu 
lakierniczego i często nie pojawia 
się od razu.

Pęcherzenie

6

3
 Do usuwania zanieczyszczeń stosować
 zmywacze na bazie wody i / lub 
 rozpuszczalników
■ W chłodnych i wilgotnych warunkach
 klimatycznych zawsze pozwól obiektom
 do lakierowania zaaklimatyzować się 
 przed przejściem do następnego kroku
■ Nigdy nie należy szlifować na mokro 
 produktów zawierających poliester, 
 szlifować wyłącznie  na sucho!
■ W przypadku szlifowania na mokro 
 (produktów niezawierających 
 poliestru), stosować czystą wodę i 
 dokładnie umyć wyszlifowane podłoże 
 bezpośrednio po szlifowaniu, następnie
 osuszyć element
■ Zamykać wszystkie puszki bezpośrednio
 po użyciu, ponieważ zanieczyszczenie
 może stwarzać problemy. Narzędzia 
 utrzymywać w czystości
■ Mieszać produkty zgodnie z 
 zaleceniami, za pomocą mieszadła 
 i/lub kubków z miarką do mieszania, 
 lub korzystać z ICRIS do dokładnego 
 mieszania na wadze
■ Produkty na bazie wody dokładnie 
 odparować, aż będą całkowicie 
 matowe i suche
■ Przechowywać produkty w zalecanej 
 temperaturze i unikać jej wahań
■ Regularnie odprowadzać wodę ze 
 sprężarki i zbiornika, najlepiej 
 codziennie. Regularnie sprawdzać 
 system fi ltracji

Naprawa
■ Zeszlifować system lakierniczy do 
 warstwy, w której doszło do pęcherzenia.
 W niektórych przypadkach konieczne 
 może być usunięcie całego systemu 
 lakierniczego
■ Zastosuj nowy system lakierniczy i 
 podejmij środki ostrożności, aby 
 zapobiec ponownemu pęcherzeniu
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Mleczny efekt (zmętnienie / 
mgiełka) pojawia się bezpośrednio 
po odparowaniu. Występuje 
przeważnie w przypadku produktów
szybkoschnących, takich jak bazy. 
Inną przyczyną jest bardzo wysoka 
wilgotność przy stosowaniu farb 
dwuskładnikowych.

Przyczyna
■ Podczas odparowywania 
 rozcieńczalników podłoże się ochładza.
 Szybko działające rozcieńczalniki 
 mocniej schładzają podłoże i takie
 schładzanie może powodować 
 kondensację skutkującą pojawieniem 
 się efektu zmętnienia / mgiełki
■ Bardzo wysokie ciśnienie powietrza 
 może powodować ten sam efekt, jak 
 powyżej
■ Warunki otoczenia: niska temperatura
 w połączeniu z wysoką wilgotnością 
 powietrza powoduje kondensację, co 
 doprowadzi do efektu zmętnienia / 
 mgiełki
■ Duże różnice temperatur między 
 lakierem a elementem lakierowanym 
 skutkują wilgocią
■ Lakier nie został wystarczająco 
 utwardzony przed wystawieniem go na
 warunki pogodowe o dużej wilgotności

Zapobieganie
■ Wybrać rozcieńczalnik odpowiedni do
 naprawy i warunków atmosferycznych
■ W razie konieczności zmniejszyć 
 ciśnienie powietrza podczas 
 lakierowania

■ Unikać lakierowania w zimnym lub 
 wilgotnym otoczeniu
■ Upewnić się, że lakierowane elementy 
 mają temperaturę otoczenia
■ Przestrzegać zaleceń dotyczących 
 temperatury i czasu suszenia przed 
 wystawieniem elementu lakierowanego
 na działanie bardzo dużej wilgotności

Naprawa
■ Dla lakierów 2K: jeżeli  zmętnienie / 
 mgiełka nie są zbyt duże, ponownie 
 wygrzej lakierowany element w 
 temperaturze 60°C przez 20-30 minut 
 i w razie potrzeby wypoleruj
■ W przypadku bazy (jeszcze nie lakieru 
 bezbarwnego): wygrzewać przez 
 5-10 minut w 60°C, ostudzić przedmiot
 i nałożyć jedną lub dwie dodatkowe 
 warstwy bazy z wolniej działającym 
 rozcieńczalnikiem
■ W razie bardzo dużego zmętnienia
 lub mgiełki, ponownie wygrzać 
 lakierowany element przez 20-30 
 minut w 60°C, usunąć warstwę lakieru
 i ponownie nałożyć system warstwy 
 wierzchniej

33Zmętnienie / 
Mgiełka
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Kredowanie oznacza zniszczenie 
żywic w powłoce lakieru. 
Spowodowane działaniem promieni 
słonecznych oraz promieniami 
UV, skutkuje pojawieniem się 
proszkowatej warstwy na wierzchu 
powłoki lakieru i odbarwieniami.

44Kredowanie

Przyczyna
■ Do aktywacji lakieru użyto zbyt 
 małej lub zbyt dużej ilości utwardzacza /
 rozcieńczalnika
■ Niewystarczająca ilość spoiwa dla 
 wielowartościowych systemów 
 lakierniczych
■ Zastosowano nieodpowiedni 
 utwardzacz, co skutkuje 
 niewystarczającym sieciowaniem
■ Samochód został umyty lub 
 zakonserwowany nieodpowiednim 
 środkiem czyszczącym, lub materiał 
 polerski był zbyt gruboziarnisty

Zapobieganie
■ Stosować się do kart danych 
 technicznych; dodawać właściwy 
 utwardzacz lub rozcieńczalnik za 
 pomocą miarki, lub wagi
■ Wymieszać odpowiednią ilość żywicy 
 z tonerami, nawet w przypadku braku 
 wystarczającego krycia
■ Doradzić właścicielowi pojazdu, aby 
 stosował odpowiednie środki 
 czyszczące

Naprawa
■ Lekko skredowane miejsce można 
 naprawić przez polerowanie
■ Wosk ochronny może ochronić kolor, 
 jednakże nie jest trwałym 
 rozwiązaniem
■ Jeżeli kredowanie jest poważne, 
 należy zeszlifować warstwę wierzchnią
 i ponownie ją nałożyć

8
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55Odpryskiwanie
Uszkodzenie mechaniczne powłoki 
powstałe w wyniku uderzenia 
małych kamieni lub innych 
odłamków. Problem ten zazwyczaj 
pojawia się w przedniej części 
pojazdu.

Przyczyna
■ Słaba przyczepność do podłoża oraz 
 między warstwami lakieru
■ Warstwa wierzchnia jest zbyt twarda 
 w stosunku do pozostałych warstw
■ Zastosowano nieodpowiedni podkład
■ Zastosowano słabej jakości zmywacz, 
 który nie usuwa zanieczyszczeń 
 wystarczająco dokładanie
■ Nieodpowiednia technika odtłuszczania
 (zanieczyszczenie rozprowadzone po 
 podłożu)
■ Brak odtłuszczenia
■ Papier ścierny o nieodpowiedniej 
 gradacji (zbyt gładkie szlifowanie 
 zwiększa problemy z przyczepnością)
■ Nieodpowiednia szpachlówka 
 poliestrowa, np. dla takiego podłoża 
 jak stal ocynkowana i aluminium.
■ Zastosowano nieodpowiedni szybko 
 działający rozcieńczalnik, co 
 spowodowało zapylenie lub problemy 
 z kondensacją
■ Nieprzestrzeganie czasów odparowania
 (za krótkie albo zbyt długie dla 
 materiałów mokro na mokro i baz)
■ Zastosowano niewłaściwy dla danego 
 podłoża system lakierniczy

Zapobieganie
■ Użyj rekomendowanych podkładów 
 gruntujących, wypełniających lub mokro
 na mokro. Do elastycznych lub giętkich
 elementów z tworzyw sztucznych stosuj
 2K Elastic (patrz Karta Techniczna)
■ Używać wyłącznie zalecanych 
 zmywaczy
■ Odtłuszczać przy pomocy czystych 
 ściereczek i pracować na niewielkich 
 obszarach. Jedną ściereczką nakładać
 zmywacz, żeby rozpuścić 
 zanieczyszczenia, a drugą suchą je 
 usuwać. Należy wytrzeć do sucha, 
 zanim zmywacz odparuje
■ Najpierw umyć pojazd ciepłą wodą i 
 mydłem, a następnie osuszyć.
 W dalszej kolejności odtłuścić podłoże
 przy pomocy zalecanych zmywaczy
■ Naprawiane miejsce i skazy na 
 krawędzi przeszlifować papierem
 ściernym o odpowiedniej gradacji 
 (patrz Karta Techniczna)

■ Stosować właściwe szpachlówki 
 poliestrowe dla każdego podłoża
■ Wybrać odpowiedni rozcieńczalnik z 
 uwzględnieniem temperatury, wielkości
 naprawy i przepływu powietrza
■ Nie nakładać nadmiernych ilości. 
 Nałożyć warstwę o zalecanej grubości
■ Stosować zalecaną technikę aplikacji. 
 Nakładać standardowe warstwy pod 
 właściwym ciśnieniem
■ Przestrzegać czasu odparowania 
 między warstwami i czasu schnięcia 
 zgodnie z zaleceniami Karty Technicznej

Naprawa
■ Wykonać zaprawki lakiernicze na 
 niewielkie obszary, zanim korozja 
 spowoduje dalsze szkody w systemie 
 lakierniczym i podłożu
■ Wykonać zaprawki niewielkim 
 pędzelkiem, należy to uczynić jak 
 najszybciej po wystąpieniu uszkodzenia,
 aby uniknąć korozji i zminimalizować 
 ryzyko dalszych problemów z lakierem
■ Duże i rozległe odpryski wymagają 
 przygotowania i ponownego 
 lakierowania

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny
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Przyczyna
■ Zastosowano nieodpowiedni szybko 
 działający rozcieńczalnik (szybkie 
 odparowanie)
■ Zastosowano rozcieńczalnik 
 nieodpowiedni dla produktu
■ Zastosowano nieodpowiedni pistolet 
 natryskowy i / lub nieodpowiednie 
 ciśnienie
■ Zbyt grubo, mokro położona baza
■ Zbyt krótki czas odparowania
■ Słabe zakładki
■ Nieprawidłowa aplikacja powłoki 
 kropelkowej (zbyt krótki czas 
 odparowania, zbyt wysokie ciśnienie 
 lub zbyt wiele warstw)

Zapobieganie
■ Wybrać odpowiedni rozcieńczalnik z 
 uwzględnieniem temperatury, wielkości
 naprawy i przepływu powietrza

■ Wybierać zalecane dla 
 produktów rozcieńczalniki zgodnie z 
 Kartami Technicznymi
■ Stosować odpowiedni pistolet 
 natryskowy i wskazane ciśnienie
■ Przestrzegać czasu odparowania
■ Stosować właściwą technikę 
 natryskową dla powłok kropelkowych

Naprawa
■ Przeszlifować wcześniej polakierowane
 podłoże, na sucho za pomocą P500 
 lub na mokro za pomocą P1000, a 
 następnie polakierować element 
 zgodnie z zaleceniem

Chmurzenie / cętkowanie 
występuje wyłącznie przy kolorach
z efektem metalicznym i/lub 
perłowym. Efekt dezorientacji 
(nierównego rozprowadzenia) 
pigmentu w warstwie spowodowany 
widocznymi zakłóceniami koloru 
(jaśniejsze i ciemniejsze plamy), 
jest znany jako efekt chmurzenia 
lub cętkowania.

Chmurzenie /
Cętkowanie66Chmurzenie /6Chmurzenie /
Cętkowanie6Cętkowanie 7

10

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny

A Cząsteczki aluminium
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Kolor na naprawionej części nie 
pasuje do oryginalnego koloru. 
Prawdopodobną przyczyną może 
być tzw. pływanie pigmentów.

Różnice w 
kolorze

Przyczyna
■ Niewłaściwy utwardzacz lub 
 rozcieńczalnik
■ Niewłaściwe proporcje mieszania
■ Niewłaściwa lepkość natrysku
■ Niewłaściwy kolor
■ Nie sprawdzono koloru ze wzornikiem
 kolorów
■ Receptura nieprawidłowo zmieszana
■ Mieszanie kolorów / tonerów - nie 
 rozmieszano prawidłowo
■ Niewystarczające dopasowanie 
 kolorów lub zabarwienia
■ Nieprawidłowa aplikacja, 
 niewystarczające pokrycie, nieprawid-
 łowy odcień szarości (pod kolor)
■ Nałożono zbyt wiele warstw 
 kropelkowych
■ Złe ustawienie pistoletu natryskowego
 (za duże / za małe)
■ Słaba konserwacja sprzętu 
 mieszającego i ważącego
■ Nieprawidłowa / nieaktualna 
 dokumentacja kolorów

Zapobieganie
■ Stosować wyłącznie utwardzacze i 
 rozcieńczalniki zalecane dla produktu 
 (Karta Techniczna)
■ Mieszać utwardzacze / rozcieńczalniki 
 zgodnie z zaleceniami Karty 
 Technicznej (zmieszane proporcje 
 mogą mieć wpływ na kolor i inne 
 właściwości)
■ Sprawdzić lepkość
■ Wybrać właściwy kolor lub odcień 
 koloru

■ Sprawdzić kolor ze wzornikiem
■ Mieszać kolory zgodnie z recepturą. 
 W razie dodania zbyt dużej ilości 
 określonego koloru-tonera, na nowo 
 przeliczyć recepturę lub zmieszać 
 ponownie
■ Prawidłowo mieszać i miksować tonery
■ Dopasować kolor tak dobrze, jak to 
 możliwe i stworzyć wzornik kolorów do 
 końcowej kontroli
■ Stworzyć wzornik kolorów za pomocą 
 zalecanej przez nas techniki 
 lakierowania
■ W razie potrzeby, nałożyć warstwę 
 kropelkową / mglistą zgodnie z 
 naszymi Kartami Technicznymi
■ Stosować prawidłowe ustawienie 
 pistoletu natryskowego (Karta 
 Techniczna)
■ Mieszać i miksować tonery / barwniki 
 w mieszalniku, co najmniej dwa razy 
 dziennie (wyjątek: lakiery na bazie 
 wody)
■ Utrzymywać wagi w czystości. Wagi 
 należy kalibrować raz w roku przy 
 pomocy wykwalifi kowanej fi rmy
■ Dokumentację dotyczącą koloru 
 trzymać w czystości i aktualizować

Naprawa
■ Zmatować warstwę wierzchnią, 
 ponownie zmieszać kolor, sprawdzić 
 kolor na wzorniku, w razie potrzeby 
 skorygować / dobarwić kolor i 
 ponownie aplikować
■ Rekomendowane jest cieniowanie 
 sąsiedniego elementu

77
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88Korozja
Kontaktowa
Kiedy łączy się ze sobą dwa różne 
metale, dochodzi do przepływu 
prądu między nimi. Wynik: mniej 
szlachetny metal osłabia się i 
powstaje korozja.

Przyczyna
■ Różne rodzaje metalu ocierają się o 
 siebie, co jest spowodowane rodzajem
 konstrukcji i to prowadzi do procesu 
 elektrolitycznego skutkującego 
 pojawieniem się „korozji”

Zapobieganie
■ Nie montować / łączyć ze sobą 
 podłoży wykonanych z metali różnego
 rodzaju; należy zawsze je izolować /
 oddzielać za pomocą uszczelki z 
 tworzywa sztucznego / gumowego itp.

Naprawa
■ Oddzielać metale różnego rodzaju
■ Dokładnie oczyścić i usunąć korozję
■ Jeżeli to możliwe lakierować metale 
 oddzielnie, po całkowitym wyschnięciu,
 połączyć je ze sobą za pomocą 
 uszczelki z tworzywa sztucznego / 
 gumy włożonej pomiędzy nie w celu 
 izolacji

METAL ŻELAZNY

NITY Z ŁBEM
KOPUŁKOWYM

METAL NIEŻELAZNY

Korozja kontaktowa
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 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny

A Spękanie Spękanie

Przyczyna
■ System lakierniczy został nałożony 
 na podłoże, na którym już 
 występowało spękanie
■ Nieprawidłowy stosunek mieszania 
 składników, zbyt dużo utwardzacza lub 
 rozcieńczalnika
■ Materiały gruntujące nie zostały 
 odpowiednio rozmieszane
■ Lakier bezbarwny nałożony na zbyt 
 grubą warstwę bazy
■ System warstwy wierzchniej jest zbyt 
 gruby
■ Do miękkich lub elastycznych 
 elementów (z tworzywa sztucznego) 
 nie użyto (2K Elastic)

Zapobieganie
■ Dokładnie sprawdzić podłoże podczas 
 odtłuszczania
■ Mieszać składniki we właściwej 
 proporcji, używać mieszadła i puszki o 
 prostych ściankach, kubka z podziałką 
 lub mieszać produkty na wadze

■ Przed użyciem, dokładnie rozmieszać 
 lub wstrząsać (nie dotyczy produktów 
 na bazie wody)
■ Nie nakładać materiału więcej niż to 
 konieczne, przestrzegać Karty 
 Technicznej
■ Stosować właściwe ciśnienie 
 powietrza, aby uniknąć nadmiernego 
 nałożenia
■ Do elastycznych lub giętkich 
 elementów z tworzyw sztucznych 
 stosować 2K Elastic (patrz Karta 
 Techniczna)

Naprawa
■ Całkowicie usunąć warstwę 
 spękanego lakieru do uzyskania 
 gładkiej powierzchni i ponownie 
 aplikować odpowiedni system 
 lakierniczy

Po jakimś czasie w systemie 
lakierniczym pojawia się efekt 
rozdzielenia lub pęknięć. Miejsce 
pęknięć pokazuje, jak głęboko 
w system lakierniczy sięga to 
zjawisko.

Spękanie9Spękanie9Spękanie9
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 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza

Przyczyna
■ Podłoże nie zostało odpowiednio 
 odtłuszczone
■ Ściereczki do odtłuszczania nie były 
 czyste
■ Niewłaściwy zmywacz (np. zbyt szybki)
■ Zanieczyszczone sprężone powietrze, 
 olej lub woda
■ Brak porządku, zabrudzone 
 środowisko pracy
■ Kabina lakiernicza zanieczyszczona 
 silikonami
■ Inne działy serwisu stosują produkty 
 zawierające silikon
■ Brak serwisu urządzeń lakierniczych, 
 sadza z grzejnika olejowego, pył z 
 kabiny lakierniczej itp.

Zapobieganie
■ Dokładnie odtłuścić podłoże przed
 rozpoczęciem pracy oraz odtłuszczać 
 je pomiędzy każdym kolejnym etapem 
 procesu naprawczego, technika 
 odtłuszczania - wytrzyj do sucha

■ Używać odpowiedniego zmywacza
■ Stosować czyste ściereczki do 
 odtłuszczania
■ Stosować wyłącznie zalecane 
 zmywacze
■ Regularnie sprawdzać separator oleju / 
 wody i odprowadzenie (sprężarka i 
 kabina lakiernicza)
■ Środowisko pracy utrzymywać w 
 czystości i wolne od zanieczyszczeń
■ Nie używać produktów zawierających 
 silikon
■ Regularnie sprawdzać grzejniki i 
 system ogrzewania, w szczególności 
 palniki olejowe

Naprawa
■ Dokładnie odtłuścić podłoże i 
 wyszlifować warstwę do gładkości. 
 Najpierw aplikować cienką warstwę. 
 Zapewnić właściwy czas odparowania 
 pomiędzy nakładanymi warstwami

1010 11

14

Kraterowanie / 
Rybie oczka / 
Silikony
Na polakierowanej powierzchni 
pojawiają się kropki z małymi 
lokalnymi dołkami (dziurkami). 
Na dole wgłębienia może być 
widoczne podłoże (inny kolor 
podkładu lub warstwa niżej). 
Jest to spowodowane napięciem 
powierzchniowym wypychającym 
lakier ku górze.
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Przyczyna
■ Podłoże zanieczyszczone smarem, 
 silikonami, olejem, woskiem, pyłem / 
 osadem ze szlifowania, korozją itd.
■ Na podłoże zaaplikowano 
 nieodpowiedni system gruntujący
■ Niewystarczająca grubość warstwy 
 podkładu
■ Niewystarczające szlifowanie, w 
 szczególności zbyt gładko, może 
 skutkować słabą przyczepnością
■ Niewłaściwy dobór utwardzacza / 
 rozcieńczalnika
■ W przypadku systemów mokro na 
 mokro, przekroczono maksymalny 
 czas otwarcia
■ Nieprawidłowa technika aplikacji 
 powłoki kropelkowej / mglistej 
 aplikowana zbyt wiele razy, co skutkuje
 bardzo chropowatą powłoką bazową. 
 Brak przyczepności między warstwami 
 bazy
■ Brak przestrzegania czasów 
 odparowania; osad rozpuszczalnika / 
 wody uwięzionej pomiędzy bazą a 
 lakierem bezbarwnym (zbyt krótkie 
 czasy odparowania między warstwami)
■ Lakier zbyt gruby, składniki 
 niezmieszane we właściwych 
 proporcjach, co skutkuje zbyt dużą 
 grubością warstwy
■ Na bazę zaaplikowano nieodpowiedni 
 lakier bezbarwny

Zapobieganie
■ W razie wątpliwości sprawdzić 
 naszą Kartę Techniczną, aby wybrać 
 właściwy system
■ Upewnić się, że podłoże zostało 
 dokładnie wyczyszczone
■ Używać papieru ściernego o 
 odpowiedniej gradacji
■ Przestrzegać zaleceń Kart Technicznej
■ Po odparowaniu, przetrzeć szmatką 
 antystatyczną między każdą warstwą 
 bazy, szczególnie w gorącym klimacie 
 (w zależności od systemu lakierniczego)
■ Przestrzegać zalecanego czasu 
 odparowania pomiędzy aplikacją 
 kolejnych warstw
■ Mieszać składniki we właściwych, 
 zalecanych proporcjach
■ Nie aplikować nadmiernych ilości 
 materiału

Naprawa
■ Usunąć wszystkie warstwy o słabej 
 przyczepności
■ Dokładnie zeszlifować i wyczyścić 
 podłoże
■ Ponownie polakierować, stosując 
 właściwy system podkładu 
 gruntującego / wypełniającego i 
 warstwy wierzchniej

1111Rozwarstwienie: 
Podkład
podłoże
Słaba przyczepność, rozwarstwienie, 
łuszczenie - wszystko to oznacza 
tę samą rzecz. Słaba przyczepność 
przybiera różne formy:
■ Całkowita utrata systemu 
 lakierniczego, która odłącza się 
 od podłoża
■ System lakierniczy złuszcza się 
 w ramach warstw (na przykład, 
 lakier bezbarwny złuszcza się 
 od bazy)

Utrata przyczepności może wystąpić 
natychmiast lub po pewnym czasie.

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny
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Przyczyna
■ Nieprawidłowa technika aplikacji, 
 powłoka kropelkowa / mglista 
 aplikowana zbyt wiele razy, co skutkuje
 bardzo chropowatą powłoką bazową
■ Brak przyczepności między warstwami 
 bazy
■ Nieprzestrzeganie czasu odparowania;
 pozostałości rozpuszczalnika / wody 
 uwięzione pomiędzy warstwą bazy i 
 lakieru bezbarwnego
■ Warstwa lakieru zbyt gruba, składniki 
 niezmieszane we właściwych 
 proporcjach (zbyt duża grubość 
 warstwy)
■ Lakier bezbarwny niedopasowany do 
 bazy

Zapobieganie
■ Aplikować zgodnie z zaleceniami Karty 
 Technicznej
■ Po odparowaniu, przecierać szmatką 
 antystatyczną między każdą warstwą 
 bazy (szczególnie w gorącym klimacie)
■ Przestrzegać zalecanego czasu 
 odparowania pomiędzy aplikacją 
 kolejnych warstw
■ Mieszać składniki we właściwych 
 proporcjach
■ Nie nakładać nadmiernych ilości
■ Stosować wyłącznie zalecane systemy 
 lakiernicze

Naprawa
■ W zależności od tego, jak znaczna 
 jest utrata przyczepności; zazwyczaj 
 konieczne jest usunięcie całego 
 systemu lakierniczego
■ Zeszlifować rozwarstwiony system 
 lakierniczy aż do zdrowej warstwy
■ Aplikować zalecany system

1212Rozwarstwienie: 
Cały system 
lakierniczy

13
Słaba przyczepność systemu 
lakierniczego lub w 
poszczególnych warstwach, 
która może wystąpić natychmiast 
bądź po pewnym czasie.

16

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny
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Przyczyna
■ Nieprawidłowe / niewystarczające 
 oczyszczenie elementów z tworzywa 
 sztucznego (niektóre plastiki wymagają
 leżakowania, wygrzania w 
 odpowiednich temperaturach i 
 stosowania specjalnych produktów 
 usuwających środki adhezyjne)
■ Nieodpowiedni podkład na elementach 
 z tworzywa lub nie zaaplikowano 
 podkładu na plastik
■ Wybrano niewłaściwy system 
 lakierniczy

Zapobieganie
■ Leżakowanie elementów z tworzywa 
 sztucznego przed czyszczeniem, 
 odtłuszczaniem i szlifowaniem
■ Odpowiednio oczyścić i odtłuścić
■ Przestrzegać zalecanego czasu 
 odparowania między warstwami 
 podanymi w Karcie Technicznej

■ Wybrać system lakierniczy zalecany 
 do określonego podłoża
■ Nie aplikować zbyt dużych ilości, 
 stosować się do Karty Technicznej

Naprawa
■ Usunąć uszkodzony system lakierniczy:
 − Umyć pod ciśnieniem / parą
 − Leżakować
 − Odtłuścić i wyczyścić
 − Zbudować system lakierniczy w 
  oparciu o właściwe produkty

131313

Słaba przyczepność systemu 
lakierniczego do elementów 
z tworzyw sztucznych, która 
występuje natychmiast lub po 
pewnym czasie.

Rozwarstwianie:
Łuszczenie /
Słaba 
przyczepność 
do części 
plastikowych

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny
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Przyczyna
■ Niedokładne czyszczenie samochodu 
 przed rozpoczęciem (belka deski 

rozdzielczej,nadkola, puste przestrzenie).
 Podczas lakierowania pył i kurz z tych 
 rejonów może się oderwać
■ Resztki po szlifowaniu mogły zostać 
 na podłożu
■ Włókna z oderwanych krawędzi 
 papieru / taśmy maskującej
■ Brak użycia ściereczki do usunięcia 
 drobin pyłu przed aplikacją i / lub 
 zapylenie podczas aplikacji
■ Zanieczyszczony lakier
■ Ubranie robocze kreujące / zawierające
 zanieczyszczenia
■ Nadmierny ruch (chodzenie) wokół 
 samochodu może wzniecać pył 
 poprzez zakłócenie przepływu 
 powietrza w komorze
■ Powstawanie ładunków 
 elektrostatycznych, szczególnie na 
 takich podłożach jak aluminium i 
 elementy plastikowe
■ Zbyt niskie ciśnienie w kabinie (szc-
 zególnie w kabinach z podciśnieniem)
■ Zatkane fi ltry, fi ltry sufi towe / odciągowe
 w kabinie lakierniczej
■ Zanieczyszczona kabina lakiernicza; 
 posadzka, przewody powietrzne i ściany
■ Nieodpowiednie fi ltry sufi towe
■ Stare, psujące się przewody powietrza
■ Nieodpowiednia konserwacja systemu
 sprężonego powietrza

Zapobieganie
■ Umyć pojazd przed rozpoczęciem 
 procedury naprawczej
■ Dokładnie oczyścić obszar wokół 

naprawy, łącznie z otworami i nadkolami
■ Podczas szlifowania na sucho zawsze

 stosować odciągi i po szlifowaniu 
 dokładnie oczyścić. Przy szlifowaniu na
 mokro, nie pozwolić, aby osad po 
 szlifowaniu wysechł, dokładnie oczyścić
■ Stosować papier i taśmy maskujące 
 dobrej jakości. Zawijać poszarpane
 końce. Gładka strona papieru 
 maskującego powinna być na wierzchu
■ Stosować dobrej jakości ściereczki 
 do usuwania drobin pyłu i / lub 
 nadmiaru odkurzu lakieru bazowego
■ Stosować sitka lakiernicze do 
 odfi ltrowania wszelkich ewentualnych 
 zanieczyszczeń
■ Ubranie robocze przy aplikacji: 
 powinno być czyste, wolne od 
 włókienek, antystatyczne (nylon)
■ Unikać wszelkich zbędnych / nagłych 
 ruchów w kabinie lakierniczej
■ Stosować antystatyczny zmywacz i 
 zacisk uziemiający, aby usunąć ładunki
 elektrostatyczne (elementy z tworzywa
 sztucznego i aluminium)
■ Systematycznie sprawdzać ciśnienie 
 w kabinie lakierniczej
■ Systematycznie zmieniać fi ltry
■ Utrzymywać kabinę w czystości, 
 podobnie jak posadzki i ściany. Unikać 
 wszelkich zbędnych przedmiotów na 
 posadzce lub w samej kabinie 
 lakierniczej
■ Systematycznie czyścić kabinę 
 lakierniczą
■ Stosować właściwe fi ltry: sufi t, odciąg
■ Na pierwszych 2 metrach przewodu 
 powietrza do pistoletu natryskowego 
 używać starej ściereczki antystatycznej,
 podczas lakierowania całość trzymać 
 z dala od posadzki. Po zakończeniu 
 lakierowania odwiesić przewód 
 powietrza nie upuszczając na podłogę;
■ Systematycznie sprawdzać system 
 sprężonego powietrza

Naprawa
■ Małe cząstki pyłu można usunąć igłą 
 lub małym trzpieniem, kiedy lakier jest 
 jeszcze mokry
■ Małe cząstki pyłu w wyschniętym 
 lakierze można usunąć szlifowaniem i 
 polerowaniem
■ Jeżeli cząstki pyłu są zbyt duże lub tkwią
 zbyt głęboko w lakierze, zeszlifować 
 podłoże i pomalować ponownie

Zanieczyszczenie
drobinami pyłu 15

18

14Zanieczyszczenie14Zanieczyszczenie
drobinami pyłu14drobinami pyłu14

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny

A Pyłki

Drobiny pyłu lub kurzu, które 
spadły na mokry lakier i utknęły 
w suchej warstwie.
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Przyczyna
■ Szpachla natryskowa (poliestrowa) 
 została zaaplikowana na 
 nieodpowiednie podłoże, co skutkuje 
 różnicami w napięciu
■ Aplikacja produktów lakierniczych na 
 miększe wykończenia, takie jak akryle 
 termoplastyczne lub nie do końca 
 wysuszone systemy OEM
■ Słaba / niewystarczająca przyczepność
 wynikająca z niedostatecznego 
 odtłuszczenia lub jego braku
■ Zbyt gładkie szlifowanie podłoża, na 
 które zaaplikowano poliestrową 
 szpachlę natryskową lub podkład 
 wypełniający. Krawędzie zostały 
 pokruszone podczas szlifowania, 
 pozostawiając nierówną, postrzępioną 
 powierzchnię
■ Miejsce naprawy nie zostało 
 odpowiednio zeszlifowane do 
 pierwotnego systemu lakierniczego
■ Obszar z wypełniaczem nie został 
 zeszlifowany do odpowiedniej gładkości
■ Niewłaściwa technika szlifowania / 
 słaby sprzęt
■ Poliestrowa szpachla natryskowa 
 zaaplikowana na górną warstwę 
 starego systemu lakierniczego
■ Aplikacja wypełniacza 1K do większych
 wgłębień. Kurczenie się może
 prowadzić do zaznaczania się krawędzi

Zapobieganie
■ Należy upewnić się, że podłoże jest 
 odpowiednie do wybranej poliestrowej 
 szpachlówki natryskowej
■ Przeprowadzić test rozcieńczalnika; 
 aplikować zalecany system na miękkie 
 podłoża
■ Dokładnie odtłuścić przed szlifowaniem
■ Wykonać właściwe kroki przy 
 szlifowaniu podczas całego procesu 
 naprawczego, łącznie z postrzępionymi
 krawędziami
■ Używaj odpowiednich klocków 
 szlifi erskich do gładkiego szlifowania i
 regularnie sprawdzaj powierzchnię 
 wypełnionego obszaru
■ Dokładnie przeszlifować naprawiany 
 obszar. Aplikować poliestrową 
 szpachlę natryskową wyłącznie na 
 goły metal
■ Stosować szpachlę poliestrową 2K 
 wyłącznie do uzupełniania niewielkich 
 dziurek i zadrapań

Naprawa
■ Dokładnie przeszlifować system 
 lakierniczy, łącznie z problematycznym 
 obszarem. Naprawić problemowy 
 obszar przy pomocy odpowiedniego 
 systemu lakieru (szpachla natryskowa, 
 podkład i warstwa wierzchnia)

1515Mapowanie 
(odznaczanie 
się krawędzi)
Krawędź poprzedniej warstwy 
systemu lakierniczego jest 
widoczna w warstwie wierzchniej. 
Czasem widoczne są także 
zadrapania po szlifowaniu.

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny
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Każda receptura składa się z 
różnych tonerów / pigmentów. 
Każdy pigment ma swój ciężar 
właściwy (np. biały jest ciężki, 
czarny jest lekki). Lżejsze 
pigmenty mogą wypływać na 
powierzchnię warstwy mokrego 
lakieru i wpływać na kolor podczas 
nakładania lakieru (kiedy lakier 
jest nakładany (zbyt) grubo).

Przyczyna
■ W danych okolicznościach nie 
 zastosowano odpowiedniego 
 rozcieńczalnika
■ Zbyt gruba aplikacja
■ Zbyt krótki czas odparowania między 
 każdą powłoką / warstwą
■ Pistolet natryskowy za blisko elementu
■ Zbyt duża wielkość dysz
■ Zbyt niska temperatura elementu / 
 otoczenia

Zapobieganie
■ Stosować zalecany rozcieńczalnik. 
 Pamiętać o: wielkości obiektu, 
 temperaturze, przepływie powietrza w 
 kabinie lakierniczej
■ Nie nakładać nadmiernych ilości
■ Utrzymywać właściwy czas 
 odparowania
■ Utrzymywać jednakową odległość 
 między obiektem a pistoletem 
 natryskowym; uważać przy 
 zakrzywionych powierzchniach itp.
■ Stosować dysze odpowiedniej wielkości
■ Pozwolić, aby przed lakierowaniem 
 podłoże się dostosowało do 
 temperatury otoczenia

Naprawa
■ Pozwól kompletnie odparowywać 
 mokrej warstwie lakieru i 
 aplikuj normalną (zalecaną) warstwę 
 wykończeniową
■ W przypadku mocnego wypływania 
 i sytuacji zacieków jedynym wyjściem 
 jest:
 − Wysuszenie lakieru
 − Zeszlifowanie
 − Ponowne lakierowanie elementu

171616Wypływanie

20
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Przyczyna
■ Tworzywo zostało przeszlifowane zbyt 
 grubym ziarnem

Zapobieganie
■ Stosować właściwe kroki przy 
 szlifowaniu, zgodnie ze wskazaniami 
 zamieszczonymi w naszym 
 Przewodniku Systemowym

Naprawa
■ W zależności od tego, kiedy 
 zjawisko pojawienia się włosów zostało 
 dostrzeżone:
 − Na etapie gruntowania: jeżeli to 
  możliwe, aplikować podkład 
  wypełniający, osuszyć, zeszlifować, 
  i aplikować wymagany system 
  warstwy wierzchniej
 − W warstwie wierzchniej: dokładnie 
  osuszyć system lakierniczy, 
  zeszlifować i zaaplikować 
  wymagany system wierzchniej 
  warstwy

1717Włosowate
tworzywa
System lakierniczy, który został 
właśnie zaaplikowany, wygląda tak,
jakby tworzywo stało się włochate 
z drobnymi plastikowymi włosami 
wystającymi z powłoki lakieru.
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Przyczyna
■ Lakier nie został zmieszany 
 jednorodnie
■ W przypadku systemu 
 wielowarstwowego zapomniano o 
 zalecanej pierwszej warstwie 
 podkładowej (pod kolor)
■ Warstwa zaaplikowana zbyt cienko
■ Nierówne lakierowanie
■ Nieprzestrzeganie czasów odparowania
■ Zbyt dużo lakieru usunięto podczas 
 mocnego polerowania
■ Niewystarczająca ilość światła w 
 kabinie lakierniczej (lakiernik nie widzi 
 dokładnie co robi)

Zapobieganie
■ Przed użyciem mieszane kolory 
 dokładnie rozmieszać
■ Sprawdzić recepturę pod kątem 
 ewentualnej pierwszej warstwy (pod 
 koloru)
■ Aplikować właściwą ilość warstw lub 
 aplikować do pokrycia
■ Stosować właściwą technikę aplikacji 
 zgodnie z Kartami Technicznymi
■ Stosować odpowiedni czas 
 odparowania
■ W kabinie lakierniczej stosować 
 zalecane świetlówki z odpowiednim 
 indeksem koloru i nasyceniem barwy
■ W razie potrzeby użyj przenośnego 
 refl ektora, aby sprawdzić krycie 
 podczas lakierowania

Naprawa
■ Zeszlifować lakier wykończeniowy i 
 aplikować ponownie

1818 19
Wcześniejsze powłoki widoczne 
są przez warstwę wierzchnią. 
Podatne na to zjawisko są obszary 
trudnodostępne / trudne do 
polakierowania (krawędzie i kąty)

Niewystarczające 
krycie

22
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1919

Przyczyna
■ Brak dopasowania: zaaplikowany 
 lakier jest nieodpowiedni dla podłoża
■ Zmywacz jest zbyt agresywny do 
 podłoża (podkład gruntujący, 
 wypełniający i / lub warstwy wierzchniej)
■ Ewentualna słaba przyczepność 
 wcześniej zaaplikowanej warstwy
■ Podłoże nie zostało dokładnie 
 utwardzone / nie wyschło całkowicie
■ Zaaplikowano zbyt mokry (gruby) 
 system lakierniczy
■ Nadzwyczajnie długi czas odparowania
 między powłokami. Pierwsza 
 powłoka o specyfi cznie długim czasie 
 odparowania zostaje rozpuszczona 
 przez kolejną

Zapobieganie
■ Zawsze przeprowadzać test 
 rozpuszczalnika wokół obszaru, który 
 ma zostać naprawiony
■ Wybierać produkty odpowiednie dla 
 danego podłoża

■ Mieszać produkty zgodnie z Kartami 
 Technicznymi, stosować właściwą 
 technikę aplikacji; nie aplikować zbyt 
 grubych powłok
■ Przestrzegać właściwego czasu 
 schnięcia / temperatur
■ Nakładać kolejne powłoki 
 bezpośrednio po upłynięciu zalecanego
 czasu odparowania

Naprawa
■ W przypadku niewielkiego unoszenia, 
 po wysuszeniu zeszlifować do zdrowej 
 warstwy. Po zeszlifowaniu, ostrożnie 
 ponownie aplikować wykończenie;
■ Zawsze ostrożnie aplikować warstwy 
 na wrażliwe podłoża:
 − Dotyczy cienkich powłok oraz 
  odpowiednich czasów odparowania
  między powłokami
■ W przypadku znaczącego unoszenia, 
 całkowicie usunąć warstwy przed 
 aplikacją nowego systemu 
 lakierniczego

Puchnięcie lub unoszenie się 
wcześniejszych warstw może 
wystąpić podczas aplikacji i 
jest wynikiem częściowego 
rozpuszczania się poprzedniej 
warstwy.

Unoszenie / 
Ścinanie / 
Wybrzuszanie

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny
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Przyczyna
■ Zanieczyszczenie woskiem lub tym 
 podobne wniknęło do mokrego lakieru
■ Niedokładne utwardzenie podkładu 
 gruntującego / wypełniającego pod 
 powierzchnią
■ Podłoże wrażliwe na rozcieńczalniki
■ Szlifowanie zbyt grubą gradacją papieru
■ Zastosowane zbyt szybkie rozcieńczalniki
■ Zastosowano nieprawidłowy 
 utwardzacz i / lub rozcieńczalnik
■ Komponenty (lakier + utwardzacz + 
 rozcieńczalnik) nie zostały dokładnie 
 zmieszane
■ Zbyt wczesne polerowanie, warstwa 
 wierzchnia nie wyschła wystarczająco
■ Zastosowano nieprawidłową pastę 
 polerską
■ Zbyt gruba aplikacja
■ Nieprzestrzeganie czasów odparowania
■ W przypadku systemów mokro na 
 mokro, kolejne warstwy (powłoki) 
 zaaplikowano po zbyt krótkim czasie 
 odparowania lub zbyt mokre (grube)
■ Wymuszona temperatura suszenia 
 zbyt wysoka lub zbyt długa
■ Zbyt krótki wymuszony czas suszenia
■ Niewystarczające / słabe zasilanie 
 świeżego powietrza podczas cyklu 
 suszenia

Zapobieganie
■ Przed szlifowaniem i lakierowaniem 
 dokładnie umyć i odtłuścić obszar, 
 który ma zostać naprawiony i obszar 
 wokół niego

■ Zwrócić uwagę na czas schnięcia w 
 zależności od grubości powłoki i 
 temperatury otoczenia
■ Stosować właściwe kroki 
 szlifowania, zgodnie ze wskazaniami 
 zamieszczonymi w naszym 
 Przewodniku Systemowym
■ Wybrać odpowiedni rozcieńczalnik z 
 uwzględnieniem temperatury, wielkości 
 naprawy i przepływu powietrza
■ Stosować zalecany utwardzacz i 
 rozcieńczalnik
■ Stosować miarkę do uzyskania 
 właściwych proporcji mieszania
■ Najpierw dodać utwardzacz, 
 rozmieszać, dodać rozcieńczalnik i 
 ponownie rozmieszać
■ Sprawdzić czas od wyschnięcia do 
 polerowania w Karcie Technicznej
■ Aplikować lakier zgodnie z zaleceniami 
 Karty Technicznej
■ Zawsze przestrzegać zalecanych 
 czasów odparowania
■ Unikać aplikacji zbyt grubych warstw
■ Przestrzegać zalecanych temperatur
 i czasów schnięcia. Systematycznie 
 sprawdzać działanie automatycznego 
 zegara i termometru w kabinie 
 lakierniczej
■ Systematycznie sprawdzać fi ltry i inne 
 urządzenia kabiny lakierniczej

Naprawa
■ Zwiększyć połysk poprzez polerowanie
■ Jeżeli to nie będzie wystarczające, 
 zeszlifować i aplikować ponownie

Świeżo polakierowany 
element ma słabszy połysk 
od spodziewanego.

Słaby połysk
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Przyczyna
■ W oryginalnym lakierze znajdują się 
 inne pigmenty, niż w nowym lakierze 
 wykończeniowym
■ Kolor zmieszany ręcznie (przy 
 braku receptury) nie został 
 sprawdzony w różnym oświetleniu
■ Korekta / barwienie koloru za pomocą 
 tonerów, które nie zostały przewidziane
 w recepturze

Zapobieganie
■ W przypadku nieznanych kolorów 
 stosować nasz spektrofotometr / 
 wzornik kolorów i sprawdzić kolor w 
 różnych źródłach światła
■ Jeżeli kolory wymagają dobarwienia / 
 korekty należy stosować barwniki / 
 tonery zawarte w recepturze

Naprawa
■ Niewielkie różnice w kolorze 
 spowodowane metamerią można 
 zredukować cieniując sąsiedni element
■ W razie zupełnego braku dopasowania, 
 przedmiot należy zeszlifować i 
 ponownie polakierować
■ Przed podjęciem dalszych kroków, 
 zmierzyć kolor za pomocą 
 spektrofotometru Valspar i dokładnie 
 sprawdzić go w różnych źródłach 
 światła

Światło dzienne Światło sztuczne2121
Metameria ma miejsce tam, gdzie 
kolor wydaje się jednakowy przy 
tym samym źródle światła, ale 
różny przy innym. Dwa kolory, 
które pasują do siebie w świetle 
dziennym, mogą całkowicie 
różnić się przy świetle sztucznym 
(np. oświetlenie ulic lampami 
sodowymi).

Metameria
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Przyczyna
■ Lakier jest zbyt gruby, zbyt wysoka 
 lepkość aplikacji
■ Nieodpowiedni utwardzacz, zbyt szybki
■ Nieodpowiedni rozcieńczalnik, zbyt 
 szybki
■ Ciśnienie aplikacji zbyt wysokie / zbyt 
 niskie
■ Regulacja pistoletu natryskowego: zbyt 
 duża wielkość dyszy
■ Bardzo wysoka temperatura
■ Materiały lakiernicze są zbyt zimne

Zapobieganie
■ Stosować właściwe proporcje 
 mieszania (korzystać z miarki, kubka z 
 miarką lub mieszać na wadze)
■ Sprawdzić lepkość
■ Stosować zalecany utwardzacz i 
 rozcieńczalnik do wielkości zadania, 
 temperatury i przepływu powietrza

■ Nakładać produkty zgodnie z Kartami 
 Technicznymi
■ Stosować prawidłową regulację
 pistoletu natryskowego (z Kartą 
 Techniczną)
■ Idealna temperatura aplikacji to około 
 20°C / 68°F
■ Unikać aplikacji w bardzo wysokich 
 temperaturach
■ Idealna temperatura przechowywania 
 to około 20°C / 68°F

Naprawa
■ Polerowanie usunie drobny efekt 
 skórki pomarańczy
■ Jeżeli efekt skórki pomarańczy 
 będzie znaczny, należy zeszlifować i 
 ponownie polakierować przedmiot

26

2222 23

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny

Świeżo zaaplikowany 
lakier wykazuje słabą płynność 
i wyglądem przypomina skórkę 
pomarańczy.

Skórka 
pomarańczy
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Przyczyna
■ Wybrano niewłaściwy utwardzacz / 
 rozcieńczalnik:
 − Utwardzacz zbyt szybki; lakier 
  odparowuje zbyt szybko i nie jest w 
  stanie absorbować zapylenia 
  lakieru
 − Rozcieńczalnik zbyt szybki, lakier 
  odparowuje zbyt szybko; jeżeli 
  odparowanie jest zbyt szybkie, 
  prowadzi do jeszcze większej 
  szorstkości powłoki (mgły 
  natryskowej)
■ Niewłaściwa lepkość materiału: zbyt 
 wysoka z powodu nieadekwatnego lub
 nieprawidłowego rozcieńczenia
■ Zbyt wysokie ciśnienie aplikacji 
 (natryskiwania)
■ Lakiernik aplikuje powłokę zbyt szybko 
 lub ze zbyt dużej odległości
■ Nieodpowiedni pistolet natryskowy lub 
 ustawienie
■ Nieprawidłowe działanie pistoletu 
 natryskowego: zabrudzony lub słabo 
 konserwowany

Zapobieganie
■ Wybrać zalecany utwardzacz / 
 rozcieńczalnik z uwzględnieniem 
 zadania, temperatury i przepływu 
 powietrza w kabinie lakierniczej
■ Stosować właściwą miarkę, aby 
 uzyskać właściwe proporcje 
 utwardzacza i / lub rozcieńczalnika
■ Stosować zalecane ciśnienie aplikacji, 
 technikę oraz odległość aplikacji 
 (Karta Techniczna)
■ Stosować prawidłowe ustawienie
 pistoletu natryskowego dla produktu
■ Używać czystego i odpowiedniego 
 pistoletu natryskowego

Naprawa
■ W większości przypadków polerowanie 
 jest wystarczające
■ W przypadku wyjątkowo dużej 
 szorstkości, należy zeszlifować 
 podłoże i ponownie polakierować

2323Zapylenie
Zapylenie składa się z drobnych, 
suchych i rozpylonych kropelek 
natrysku lub innych kropli z 
procesu lakierowaniu, które nie 
mogą już być wchłaniane na 
mokrej powierzchni. Powierzchnia 
może wydawać się piaszczysta i 
/ lub mieć niski połysk, ponieważ 
krople suchego lakieru osadzają 
się na górnej powierzchni systemu 
lakierniczego.

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny Lakier bezbarwny

A Zapylenie Zapylenie
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Dziurki w lakierze:
Przyczyna
■ Użyto przeterminowanych produktów
■ Ustawienie pistoletu natryskowego: 
 zbyt duży rozmiar dyszy
■ Nadmierna grubość warstwy
■ Zbyt krótki czas odparowania, przez co
 kolejna warstwa zamknęła dostęp do 
 wcześniejszej i do znajdującego się 
 pod nią rozpuszczalnika
■ Dziurki ujawnione podczas szlifowania 
 nie mogą zostać wypełnione przez 
 proste nadlakierowanie
■ Suszenie powietrzem lakierowanego 
 obszaru może skutkować odłączeniem
 się warstwy lakieru i pojawieniem się 
 dziurek

Zapobieganie
■ Nie używać produktów po upływie 
 terminu ważności
■ Stosować prawidłowe ustawienia 
 pistoletu natryskowego (Karta 
 Techniczna)
■ Mieszać we właściwych proporcjach 
 (stosować miarkę lub mieszać na wadze)
■ Stosować odpowiednie czasy 
 odparowania

Naprawa
■ Usunąć dziurki przez zeszlifowanie 
 lakieru i / lub podkładu wypełniającego
■ Prawidłowo nakładać wypełniacz / 
 lakier

Dziurki w szpachlówce:
Przyczyna
■ Niewłaściwa technika mieszania 
 (szpachlówka)
■ Niewłaściwa technika wypełniania 
 (szpachlówka)

Zapobieganie
■ Mieszać szpachlówkę z utwardzaczem
 tak, aby nie dostawały się do niej 
 pęcherzyki powietrza. Używać dwóch 
 szpachelek i wetrzeć utwardzacz bez 
 wprowadzania powietrza
■ Prowadzić szpachelkę pod kątem 
 mniejszym niż 60° podczas nakładania 
 szpachlówki, aby uniknąć tworzenia 
 dziurek

Naprawa
■ Usunąć dziurki przez zeszlifowanie 
 lakieru i / lub podkładu wypełniającego
■ Prawidłowo nakładać wypełniacz / 
 lakier

2424Dziurki
Najczęstszym powodem 
powstawania dziurek jest 
nieprawidłowe mieszanie i 
aplikacja szpachlówki, w którego 
czasie doszło do zamknięcia 
powietrza. Małe dziurki (około 
0,5 mm / 0,2 cala) widoczne na 
powierzchni lakieru. Warstwę 
lakieru, w której powstały dziurki, 
można uwidocznić, robiąc otwór 
przy pomocy igły.

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający

A Szpachla
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Przyczyna
■ Warstwa wierzchnia nie wyschła do 
 końca:
 − Zbyt gruba warstwa lakieru
 − Czas schnięcia zbyt krótki
 − Niewłaściwy utwardzacz lub 
  proporcje mieszanki
 − Zbyt wczesne polerowanie, 
  element nie ostygł
■ Niewłaściwe / zbyt agresywne 
 polerowanie
■ Zbyt wysokie obroty na maszynie 
 polerskiej
■ Zanieczyszczone ściereczki polerskie

Zapobieganie
■ Dokładnie wysuszyć warstwę 
 wierzchnią; jeżeli to konieczne, 
 ponownie wygrzać lub osuszyć przy 
 pomocy promieni podczerwonych 
 (promiennika)
■ Stosować odpowiednie materiały 
 polerskie

■ Stosować odpowiednie ściereczki 
 polerskie dla każdego kroku
■ Nie nastawiać zbyt wysokich obrotów
 na maszynie polerskiej i nie 
 przytrzymywać jej w jednym miejscu, 
 aby uniknąć przegrzania i ewentualnego
 spalenia powłoki lakieru

Naprawa
■ Jeżeli system lakieru 
 nawierzchniowego nie jest 
 dostatecznie utwardzony, wygrzej 
 ponownie
■ Ponownie wypolerować przy pomocy 
 właściwych materiałów polerskich itp.
■ Jeżeli powyższe kroki są 
 niewystarczające:
 − Zeszlifować
 − Polakierować ponownie

2525
Bardzo delikatne ślady / linie 
na polakierowanym podłożu, o 
słabym połysku, szare od pasty 
polerskiej i/lub ściereczki. Niekiedy 
przypominające pajęczą sieć.

Ślady po 
polerowaniu
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Przyczyna
■ Zanieczyszczone podłoże, smar itp.
■ Niewłaściwe proporcje mieszania 
 poliestrowej szpachlówki natryskowej i 
 utwardzacza zawierającego nadtlenki
■ Utwardzacz po otwarciu pozostawiony
 na dłuższy czas, reaguje z wilgocią z 
 otoczenia
■ Utwardzacz po terminie przydatności
■ Wybrano nieodpowiedni utwardzacz
■ Niewłaściwe proporcje mieszania: za 
 dużo / za mało utwardzacza
■ Zaaplikowano zbyt wiele warstw lub 
 zbyt mokra (gruba) aplikacja każdej 
 kolejnej warstwy
■ Zbyt niska temperatura schnięcia: 
 lakiery dwuskładnikowe schną dłużej 
 w temperaturze poniżej 10°C / 50°F
■ Zbyt krótki czas schnięcia
■ Zbyt niska temperatura schnięcia, 
 temperatura nie osiąga wartości 
 pokazanych na termometrze w kabinie 
 lakierniczej (dla wymuszonego suszenia)

Zapobieganie
■ Przed szlifowaniem i lakierowaniem
 wyczyścić i odtłuścić podłoże oraz 
 przyległe obszary
■ Stosować odpowiednie proporcje 
 składników

■ Zamykać puszki lub tuby z 
 utwardzaczem, kiedy nie jest on w 
 użyciu
■ Sprawdzić termin przydatności (datę 
 ważności): najpierw korzystać ze 
 starszych zapasów
■ Wybrać odpowiedni utwardzacz
■ Stosować właściwe proporcje 
 mieszania: mierzyć przy pomocy 
 właściwej miarki lub mieszać produkty 
 na wadze
■ Nakładać zalecaną grubość warstwy 
 (Karta Techniczna)
■ Przestrzegać zalecanych temperatur 
 aplikacji 20 - 25°C / 68 - 77°F. 
 W razie potrzeby pozwolić, aby 
 pojazd zaaklimatyzował się w kabinie 
 lakierniczej
■ Przestrzegać zalecanych czasów 
 schnięcia (Karta Techniczna)
■ Systematycznie serwisować kabinę 
 lakierniczą, sprawdzać termometr

Naprawa
■ Wymusić dłuższe suszenie w 
 zalecanej temperaturze
■ Jeżeli twardość nadal jest 
 niewystarczająca, usunąć cały system 
 lakierniczy i aplikować od nowa

2626 27

30

Osłabienie 
na skutek 
niecałkowitego 
utwardzania
Warstwa lakieru lub wypełniacza 
nie utwardza się w całości. Na 
powierzchni łatwo można odcisnąć 
palec lub paznokieć. Zasadniczo, 
jeżeli dwuskładnikowy lakier 
poliuretanowy został zaaplikowany 
prawidłowo, osiągnie docelową 
twardość po dwóch tygodniach 
w temperaturze 20°C (68°F).
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Przyczyna
■ Niewystarczająca przyczepność do 
 podłoża z powodu nieprawidłowego
 odtłuszczenia / braku odtłuszczenia
■ Rozcieńczalnik zbyt wolny w danej 
 sytuacji
■ Do produktu użyto zbyt dużo / 
 niewłaściwego rozcieńczalnika
■ Aplikacja lakieru:
 − Pistolet natryskowy za blisko 
  przedmiotu
 − Nierówna aplikacja, słabe zakładki
 − Zbyt wolna technika aplikacji
 − Nieprawidłowe ustawienie pistoletu 
  natryskowego
 − Temperatura w kabinie lakierniczej 
  zbyt niska dla wybranego 
  rozcieńczalnika
 − Zbyt niska temperatura elementu
■ Zbyt niska temperatura lakieru

Zapobieganie
■ Odtłuszczenie jest istotnym elementem
 procesu przygotowawczego (często 
 niedocenianym); należy odtłuścić 
 przed przystąpieniem do procesu 
 naprawczego

2727Zacieki
Obszar nagromadzonego lakieru, 
w którym z powodu grawitacji 
lakier nie przylega do powierzchni
i spływa na dół, wywołując 
powstawanie kropelek, kapnięć, 
a w skrajnych przypadkach – 
efekt fi ranki.

■ Stosować rozcieńczalnik odpowiedni 
 do okoliczności: wielkości zadania, 
 temperatury, przepływu powietrza
■ Prawidłowo zmieszać lakiery, za 
 pomocą miarki albo na wadze. W razie
 wątpliwości sprawdzić lepkość
■ Nakładać produkty zgodnie z naszymi 
 Kartami Technicznymi
■ Ustawienia dysz, ciśnienia powietrza 
 itp. (Karta Techniczna)
■ Idealna temperatura lakierowania to 
 około 20°C - 25°C / 68°F - 77°F
■ Aklimatyzacja pojazdu do temperatury 
 lakierowania
■ Przechowywać produkty lakiernicze 
 w temperaturze około 20°C / 68°F

Naprawa
■ Niewielkie / drobne zacieki:
 − Dokładnie wysuszyć lakier
 − Zeszlifować delikatnie dyskiem do 
  matowania
 − Wypolerować
■ Większe zacieki:
 − Najpierw dokładnie osuszyć 
  system lakierniczy
 − Zeszlifować zacieki twardym 
  dyskiem do matowania
 − W razie potrzeby, przygotować 
  inne obszary
 − Polakierować ponownie
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Przyczyna
■ Warstwa wierzchnia zaaplikowana 
 bezpośrednio na metal / aluminium
■ Wcześniejsza korozja nie została 
 całkowicie usunięta podczas szlifowania
 (lub obróbki strumieniowo-ściernej)
■ Do gruntu reaktywnego dodano 
 niewystarczającą ilość / nieodpowiedni
 utwardzacz
■ Zaaplikowana warstwa nie była 
 wystarczającej grubości
■ Czynniki środowiskowe (wilgoć, sól 
 drogowa itp.) dostały się pod system 
 lakierniczy w wyniku uszkodzenia 
 mechanicznego (uderzenia kamieni, 
 zadrapania itp.)

Zapobieganie
■ Stosować zalecane systemy lakiernicze
 do uzyskania optymalnej ochrony i 
 gwarancji

■ Dokładnie usunąć istniejącą rdzę 
 (szczególnie korozję wżerową)
■ Stosować utwardzacze odpowiednie 
 dla produktów, stosować miarkę 
 do mieszania lub wagę, aby uzyskać 
 wymaganą dokładność
■ Stosować się do ustawień pistoletu 
 natryskowego, ilości warstw itp. 
 zawartych w Karcie Technicznej, aby 
 zapewnić odpowiednią grubość warstwy
■ Jak najszybciej (tj. natychmiast) 
 naprawić / zaprawić uszkodzone 
 obszary

Naprawa
■ Usunąć cały system lakierniczy z 
 uszkodzonego obszaru
■ Całkowicie usunąć korozję 
 (najskuteczniejszą metodą jest 
 piaskowanie)
■ Zaaplikować nasz gwarantowany 
 wykończeniowy system lakierniczy

2828 29

32

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny

A Rdza / korozja

Rdza / Korozja
Na systemie lakierniczym 
występują widoczne bąble / 
pęcherze, pajęczyny lub inne 
dziwne wzory. Pod uszkodzonym 
lakierem jest brązowa rdza (stal) 
lub biała rdza (aluminium).
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Przyczyna
■ Zastosowano papier ścierny o 
 niewłaściwej gradacji, zbyt grubej 
 dla produktu aplikowanego w dalszej 
 kolejności
■ Niedostateczne suszenie / 
 wyschnięcie podkładów gruntujących / 
 wypełniających
■ Zanieczyszczenie przedmiotu 
 skutkujące zarysowaniami: szorstki 
 pył, cząstki itp.
■ Nieodpowiedni papier ścierny / ziarno 
 papieru / używany do czynności 
 wykonywanych ręcznie

Zapobieganie
■ Sprawdzić właściwy papier ścierny 
 w Przewodniku Systemowym
■ Przed szlifowaniem upewnić się, czy 
 podkład gruntujący lub wypełniający 
 odpowiednio przygotowano / 
 utwardzono
■ Przedmiot, który ma być lakierowany 
 utrzymywać w czystości, także 
 podczas szlifowania
■ Do czynności wykonywanych ręcznie 
 stosować odpowiedni papier ścierny

Naprawa
■ Najpierw dokładnie osuszyć system 
 lakierniczy
■ Zeszlifować podłoże papierem 
 ściernym o właściwej gradacji
■ Jeżeli to konieczne, całkowicie usunąć 
 rysy wcześniejszej warstwy poprzez 
 zeszlifowanie odpowiednim papierem 
 ściernym
■ Jeżeli to konieczne, zaaplikować 
 podkład gruntujący / wypełniający
■ Zaaplikować system warstwy 
 nawierzchniowej

2929

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Warstwa wierzchnia Warstwa wierzchnia Warstwa wierzchnia

Ślady 
po szlifowaniu
Gładkie / ostre zadrapania o 
różnych wzorach, okrągłych lub 
przypadkowych, które mogą się 
pojawić na warstwie wierzchniej
natychmiast lub po pewnym 
czasie.

VAL-BROCHURE.ERROR GUIDE A4-PL DEF.indd   33VAL-BROCHURE.ERROR GUIDE A4-PL DEF.indd   33 02-09-2020   21:3602-09-2020   21:36



34

3030 31

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Warstwa wierzchnia

A Ziarnowanie

Przyczyna
■ Lakier nie został odpowiednio 
 wymieszany / aktywowany
■ Lakier nie jest przecedzony
■ Termin przydatności lakieru upłynął
■ Zastosowano nieodpowiedni 
 rozcieńczalnik i / lub utwardzacz
■ Zanieczyszczony rozcieńczalnik lub 
 utwardzacz

Zapobieganie
■ Dokładnie mieszać lub wstrząsać 
 materiały lakiernicze, aby mieć 
 pewność, że wszystkie pigmenty / 
 żywice są jednorodne (z wyjątkiem 
 produktów na bazie wody, które należy
 wyłącznie delikatnie przewracać)
■ Przecedzić wszystkie produkty 
 lakiernicze za pomocą odpowiednich 
 sitek

■ Stosować wyłącznie zalecane 
 rozcieńczalniki i utwardzacze
■ Jak najszybciej użyć materiału, 
 zamknąć i zakręcić wszystkie puszki 
 natychmiast po użyciu
■ W celu zachowania kontroli nad 
 magazynem stosować zasadę: 
 „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”

Naprawa
■ Jeśli to możliwe, usunąć warstwę 
 mokrej farby przy pomocy 
 rozcieńczalnika, wyczyścić i 
 wykończyć
■ Lub zeszlifować i wykończyć

Ziarnowanie
Cząstki stałe różnego kształtu i 
wielkości są równomiernie 
rozmieszczone na całej powłoce 
lakierniczej.
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Przyczyna
■ Przechowywanie lakierów:
 − zbyt niska temperatura
 − zbyt duże wahania temperatury
■ Termin przydatności produktu minął
■ Produkty nie są systematycznie 
 mieszane na mieszalniku, z wyjątkiem 
 produktów na bazie wody

Zapobieganie
■ Najkorzystniejszą temperaturą 
 przechowywania jest 20°C
■ Najpierw należy wykorzystać starsze 
 zapasy: „pierwsze weszło - pierwsze 
 wyszło”!
■ Włączać mieszalnik dwa razy dziennie; 
 upewnić się, że wszystkie puszki
 są odpowiednio wymieszane. Jeżeli 
 to możliwe, każdy produkt na bazie 
 rozcieńczalników należy umieścić we
 wstrząsarce lub najpierw rozmieszać 
 ręcznie, a następnie na mieszalniku - 
 przez 15 minut

Naprawa
■ Sprawdzić termin przydatności 
 produktu
■ Produkty na bazie rozcieńczalników 
 należy najpierw rozmieszać ręcznie
■ Jeżeli to nie pomoże, należy wziąć 
 nowszą partię produktu

Większość lakierów zawiera 
pigmenty. Jeżeli są 
przechowywane zbyt długo w 
niskich temperaturach, pigmenty
te mogą się oddzielić od spoiwa
i znaleźć na dnie puszki 
przywierając do niej tak mocno, 
że uzyskanie jednorodnej 
mieszanki nie będzie możliwe.

Osiadanie
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Przyczyna
■ Podłoże nie zostało odpowiednio 
 odtłuszczone
■ Ściereczki użyte do odtłuszczania nie 
 były czyste
■ Użyto zmywacza słabej jakości, np. 
 zbyt szybkiego
■ Zmywacz nie wysechł prawidłowo

Zapobieganie
■ Dokładnie odtłuścić podłoże przed 
 aplikacją warstwy wierzchniej, stosując
 metodę przemyć i zetrzeć. Stosować 
 właściwy zmywacz
■ Do odtłuszczania używać czystych 
 ściereczek
■ Dokładnie wysuszyć zmywacz
■ Stosować wyłącznie zalecane 
 zmywacze

Naprawa
■ Dokładnie odtłuścić podłoże i 
 zeszlifować warstwę do gładkości. 
 Najpierw zaaplikować cienką warstwę
■ Dać wystarczająco dużo czasu na 
 odparowanie

Smugi
Na polakierowanej powierzchni 
widnieją smugi jak po wycieraniu / 
przecieraniu lub kropki z 
miejscowymi wgłębieniami 
(dziurkami). Przez dziurki te można 
dostrzec wcześniejsze warstwy 
(bazę, podkład). Zazwyczaj 
zmywacz nie został dokładnie 
usunięty.
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3333
Na wyschniętej powierzchni 
pojawiają się niewielkie wypryski 
spowodowane uwięzieniem 
rozpuszczalnika.

Gazowanie 
(wypryski 
rozpuszczalnika)

Przyczyna
■ Zastosowano niewłaściwy 
 rozcieńczalnik
■ Niewłaściwe ustawienie pistoletu 
 natryskowego / ciśnienia powietrza
■ Zaaplikowano zbyt mokrą (grubą) 
 warstwę
■ Nie przestrzegano zalecanego czasu 
 odparowania
■ Wymuszony proces suszenia (łącznie 
 z suszeniem podczerwieni) rozpoczęto 
 zbyt szybko / zbyt późno
■ Zbyt wysoka temperatura wygrzewania

Zapobieganie
■ Wybrać odpowiedni rozcieńczalnik z 
 uwzględnieniem temperatury, wielkości
 naprawy i przepływu powietrza
■ Stosować wyłącznie sugerowane 
 ustawienia pistoletu natryskowego
 (Karta Techniczna)
■ Stosować właściwą technikę aplikacji, 
 łącznie z odpowiednimi czasami 
 odparowania między powłokami

■ Właściwie konserwować sprzęt:
 − Kabina lakiernicza: temperatura, 
  przepływ powietrza, fi ltry, 
  sprawdzić opóźnienie startu 
  przed wygrzewaniem (czas 
  odparowania)
■ Sprawdzić w Przewodniku 
 Systemowym zalecenia dotyczące 
 procesu suszenia dla urządzeń na 
 podczerwień

Naprawa
■ Zeszlifować podłoże, całkowicie 
 usunąć wszelkie ślady wyprysków 
 rozcieńczalnika
■ W razie potrzeby aplikować podkład 
 gruntujący / wypełniający
■ Zaaplikować system warstwy 
 nawierzchniowej

 Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający Podkład gruntujący / wypełniający
 Warstwa wierzchnia Warstwa wierzchnia Warstwa wierzchnia
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Przyczyna
■ Niewłaściwa technika aplikacji, która 
 jest spowodowana:
 − Pistoletem natryskowym: 
  niewłaściwe ustawienia, nieumyty 
  (uszkodzony) sprzęt
 − Niejednakowe ciśnienie powietrza
 − Zła lepkość, zbyt rzadka
 − Zbyt mokra (gruba) aplikacja

Zapobieganie
■ Używać pistoletu natryskowego 
 zgodnie z zaleceniami (Karta 
 Techniczna)
■ Zapewnić stałe i właściwe ciśnienie 
 powietrza
■ Sprawdzić proporcje mieszania / 
 lepkość
■ Nie przegrubiać warstw

Pasy
W kolorze końcowym widoczne są 
pasy nieco innego odcienia.

Naprawa
■ Po całkowitym wysuszeniu:
 − Zeszlifować
 − Pomalować ponownie

VAL-BROCHURE.ERROR GUIDE A4-PL DEF.indd   38VAL-BROCHURE.ERROR GUIDE A4-PL DEF.indd   38 02-09-2020   21:3602-09-2020   21:36



39

3535

Przyczyna
■ Użyto niewłaściwej ilości utwardzacza
■ Zaaplikowano zbyt grubą warstwę, 
 wolniejsze utwardzanie
■ Świeżo polakierowany przedmiot 
 został wystawiony na deszcz lub zbyt 
 szybko polany wodą; lakier musi 
 wystygnąć po wygrzaniu (suszeniu), 
 zanim zostanie wystawiony na 
 działanie wody

Zapobieganie
■ Mieszać produkty zgodnie z Kartami 
 Technicznymi; używać miarki, kubka z 
 podziałką lub mieszać produkty na 
 wadze
■ Unikać nadmiernej aplikacji (grubości)
■ Przestrzegać zalecanych czasów / 
 temperatur schnięcia
■ Schłodzić świeżo polakierowany 
 przedmiot przed myciem oraz zanim 
 narazimy go na działanie deszczu

Naprawa
■ Niewielkie krople wody / plamy można 
 usunąć przez polerowanie
■ Wielkie krople wody / plamy / 
 powtarzający się problem wymagają:
 − Całkowitego utwardzenia
 − Szlifowania
 − Ponownego lakierowania

Krople wody
Krople wody; mają postać 
okrągłych śladów na 
polakierowanej powierzchni, 
zazwyczaj występują na świeżo 
polakierowanych elementach.
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Przyczyna
■ Zastosowano niewłaściwy utwardzacz 
 lub rozcieńczalnik
■ Lakier zaaplikowano na 
 niewystarczająco wyschnięte podłoże
■ Niekompatybilny system lakierniczy
■ Nie przestrzegano zalecanego czasu 
 odparowania; kolejna powłoka została 
 zaaplikowana na warstwę, która nie 
 została odparowana
■ Zaaplikowano zbyt grubą warstwę 
 lakieru

Zapobieganie
■ Do produktów stosować wyłącznie 
 zalecane utwardzacze i / lub 
 rozcieńczalniki
■ Przed zeszlifowaniem / 
 odtłuszczeniem, upewnić się, że lakier 
 został dobrze utwardzony

Pofalowana / pomarszczona 
powierzchnia lakieru; nie mylić z 
unoszeniem lub ścinaniem.

Zmarszczenia

■ Stosować właściwe systemy 
 lakiernicze
■ Odparowywać element zgodnie z 
 zaleceniami
■ Stosować właściwą technikę aplikacji, 
 ciśnienie powietrza, ilość warstw itp.
■ Nie aplikować nadmiernych ilości 
 materiału

Naprawa
■ Drobne zmarszczenia: Wymusić 
 doschnięcie, zeszlifować i 
 polakierować ponownie
■ Mocne zmarszczenia: Usunąć 
 zmarszczony lakier i polakierować 
 ponownie

 Element lakierowany
 Podkład gruntujący / wypełniający
 Baza
 Lakier bezbarwny
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Notatki
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Notatki
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Valspar.
Jeżeli to ważne, 
jesteśmy tam

Valspar Automotive
I  www.valsparauto.com

Ta fi lozofi a zaprowadziła Valspar na piąte miejsce 
wśród największych na świecie dostawców powłok. 
Począwszy od farb do stosowania wewnętrznego 
i zewnętrznego do lakierów samochodowych i 
maszynowych. Valspar tworzy rozwiązania dla 
każdej wielkości projektów, co pomaga naszym 
klientom odnieść sukces i przynosi zyski naszym 
udziałowcom. Valspar wchodzi w kolejne stulecie, 
dbając o zrównoważony rozwój, ciągłe innowacje 
oraz stałe zaangażowanie w tworzeniu wspaniałego 
miejsca pracy – to wszystko razem przyczynia się 
do wypełnienia naszej misji: Być najlepszą na 
świecie fi rmą dostarczającą powłoki.
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