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Szanowni Państwo,
Chcąc umocnić wizerunek znanej i rozpoznawalnej
na głównych rynkach europejskich marki Lesonal,
AkzoNobel zdecydowało się na stworzenie nowego magazynu „Lesonal News”, skierowanego do
Klientów i Partnerów tego brandu. Lesonal jest
marką premium, która może się poszczycić produktami z najwyższej półki, zgodnie z mottem
„Great finish. Fast” zapewniając wykonanie wysokiej jakości naprawy w krótkim czasie.
Ostatnie miesiące były przełomowe dla rozwoju
marki Lesonal. Do oferty wprowadzono szereg
produktów, które całkowicie odmieniły rynek
napraw. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje nowy lakier bazowy Lesonal WB GT, który
zbiera doskonałe recenzje. O jego wyjątkowych
właściwościach przeczytacie Państwo w naszym
magazynie. Znaczne oszczędności czasu przynosi nowoczesna technologia UV, której również poświęcamy wiele miejsca.
W Polsce mija prawie rok od odważnej decyzji
biznesowej, jaką było rozpoczęcie współpracy
z firmą PrimaKolor Car Refinishes, która stała się
wyłącznym partnerem handlowym marki Lesonal
WB GT. O kulisach tej decyzji przeczytają Państwo
w wywiadzie z Prezesem firmy PrimaKolor, Rudolfem Jacobsem oraz w relacji z konferencji prasowej, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu.
Wprowadzenie Lesonal WB GT odbiło się szerokim
echem także na naszych pozostałych rynkach.
W Czechach stało się tak za sprawą szeroko za-

krojonej działalności dystrybutora AkzoNobel, firmy CRA. Nowy lakier bazowy zdobył duży rozgłos
również na Łotwie dzięki konferencji zorganizowanej przez firmę Radex.
Informacje o tych wydarzeniach oraz wiele innych
ciekawych artykułów o produktach i samej marce
Lesonal znajdą Państwo na łamach naszego nowego magazynu.
Życzymy przyjemnej lekury!

Tomasz Loose,
Dyrektor sprzedaży segmentu premium
na Europę Centralną i Rosję
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Szybko. Naprawdę szybko!
Rozumiemy Państwa potrzebę, aby działać szybko. Czas to pieniądz, a klienci chcą mieć gotowy samochód
„na wczoraj”. Jednak nie może się to odbywać kosztem jakości. Lesonal to kompletny asortyment produktów umożliwiających kompleksowe wykonanie naprawy. Lesonal to doskonały efekt końcowy. Szybko.
Poniżej prezentujemy produkty, które są kwintesencją nowej filozofii marki Lesonal:

Lesonal 2K Graphite Filler
Lesonal 2K Graphite Filler to doskonały podkład
wypełniający, który można stosować w metodzie ze szlifowaniem lub mokro-na-mokro. Trzy
kolory: biały, czarny i szary zapewniają maksymalną siłę krycia lakieru nawierzchniowego.
Graphite Filler to także krótki czas schnięcia
i znakomita rozlewność.
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Zalety produktu:
• Bardzo dobre właściwości natryskowe
• Dobre wypełnienie
• Dostępny w 3 kolorach, co oznacza:
– system odcieni szarości dla najlepszej siły krycia
• Krótki czas schnięcia, co oznacza:
– zwiększoną wydajność
• Znakomita rozlewność
• Możliwość bezpośredniej aplikacji na oryginalne
powłoki elektroforetyczne (bez szlifowania)

Lesonal Basecoat WB GT
Z czym kojarzą się Państwu inicjały GT? Z Gran
Turismo? Porsche GT, Maserati GT czy Alfa Romeo GT? „GT” w systemie Lesonal Basecoat GT
oznacza szybkość, moc oraz perfekcję i rezultaty
przewyższające oczekiwania. Wyjątkowo wysoka
jakość, która idzie w parze z bardzo krótkim czasem procesu!
Lesonal Basecoat WB GT to nowa technologia pigmentów i żywic, w której rozcieńczalnikowe pigmenty metaliczne zastąpiono wodorozcieńczalnymi. System pozwala na wykonanie naprawy, która
jest niewidoczna dla klienta i wyjątkowo trwała.
Zalety systemu:
• Krótki czas odparowania przed nałożeniem lakieru bezbarwnego, co oznacza:
– krótszy czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań, wyższą wydajność,
mniejsze zużycie energii i tym samym większą rentowność serwisu
• Uniwersalny lakier bazowy do wszystkich rodzajów napraw, co oznacza:
– łatwość stosowania i właściwy rezultat już za
pierwszym razem
• Proste cieniowanie
• Szybkie schnięcie
• Doskonałe dopasowanie kolorystyczne, co oznacza:
– satysfakcję oraz zadowolenie klientów

Najważniejszym argumentem na tak dla Lesonal
WB GT był przede wszystkim krótki czas schnięcia.
Dzięki temu produktowi staliśmy się dużo szybsi!
Zyskaliśmy nie tylko czas, ale także elastyczność
i niższe zużycie energii. Krótszy czas schnięcia
i niższe opłaty za energię – to mnie przekonuje!
Zdeněk Šimek
właściciel Autolakovna Příbram, Czechy
Praca z nowym lakierem bazowym nie stanowiła
dla nas żadnego problemu. Jedyna zmiana to fakt,
że można zrobić jeszcze więcej w krótszym czasie.
Produkt jest gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu. Ma bardzo dobrą siłę krycia, co oznacza dla
mnie oszczędność czasu i mniej potencjalnych
błędów. Pozytywnie zaskoczyło nas także dopasowanie kolorystyczne nowego systemu.
Veronika Hader
lakiernik, Lackierzentrum Engelhardt, Niemcy
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Lesonal UV Filler
Kilka minut w zupełności wystarczy, aby utwardzić Lesonal UV Filler i przejść do dalszych etapów
naprawy. To jeden z najszybszych podkładów na
rynku! Dzięki zastąpieniu tradycyjnego suszenia
w wysokiej temperaturze procesem utwardzania
promieniami UV czas naprawy znacząco się skraca.
Oznacza to możliwość wykonania większej liczby
napraw, a tym samym wyraźną poprawę rentowności serwisu. Lesonal UV Filler to produkt jednokomponentowy, gotowy do użycia (RTS) i łatwy w aplikacji. Dzięki zastosowaniu Lesonal UV Filler czas
procesu może zostać skrócony nawet o 30 min!
Zalety produktu:
• Szybkie schnięcie oraz krótki czas odparowania, co oznacza:
– elastyczność w procesie naprawy i oszczędność energii
• Produkt jednokomponentowy, co oznacza:
– mniejsze stany magazynowe i mniejsze straty materiału
• Łatwość aplikacji
• Doskonała szlifowalność
• Produkt gotowy do użycia (RTS)

6

Lesonal 2K Titanium Clear
Lakier bezbarwny 2K Titanium Clear, oparty na
najnowszej, opatentowanej technologii żywic, to
wyjątkowa szybkość schnięcia i najwyższa jakość
wykończenia. Produkt umożliwia dostosowanie
parametrów procesu do organizacji pracy i rodzaju naprawy – od drobnych napraw po całkowite
przelakierowanie, zapewniając tym samym większą elastyczność i wydajność warsztatu.
Zalety produktu:
• Wyjątkowa szybkość schnięcia: 15 minut w 60°C
(Thinner Fast), 30 minut w 40°C (Thinner Fast),
co oznacza:
– oszczędność czasu
– bardziej efektywne wykorzystanie kabiny lakierniczej
• Doskonałe utwardzanie, co znacza:
– możliwość polerowania natychmiast po suszeniu
• Wykończenie o wyglądzie powłoki fabrycznej,
co oznacza:
– zadowolenie klientów
• Dłuższa trwałość po zmieszaniu (ponad 1,5
godziny), co oznacza:
– mniejszą ilość odpadów
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Naprawa z szybkością światła
– Lesonal UV Filler
Coraz bardziej wymagający klienci, żądający „niewidocznej” naprawy wykonanej „na wczoraj”,
rosnące koszty pracy oraz mediów wymuszają
wprowadzanie coraz bardziej efektywnych procesów i systemów lakierniczych. Podkład wypełniający Lesonal UV Filler doskonale wpisuje się w te
potrzeby rynku napraw.
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Już kilkuminutowa ekspozycja na promienie UV
wystarczy, aby element polakierowany Lesonal
UV Filler był gotowy do szlifowania bez ryzyka
wystąpienia wad lakierniczych. Natomiast sama
aplikacja jest bardzo prosta i przebiega tak samo,
jak aplikacja konwencjonalnego podkładu wypełniającego. Co więcej, dzięki specjalnym właściwościom UV Filler nie ma konieczności wcześniejszego przygotowania powierzchni z użyciem
podkładu wytrawiającego (reaktywnego). Tym
samym nie traci się
czasu na dodatkowe operacje oraz
odparowanie
kolejnego podkładu.
Lesonal UV Filler
jest produktem jednokomponentowym,
co eliminuje straty
powstające podczas
mieszania.

To, co wyróżnia ten produkt, to również jego
wszechstronność. Dzięki oferowanym przez
AkzoNobel 400-Watowym lampom emitującym
światło UV-A firmy Chemicar, UV Filler można stosować do wielu różnych typów napraw. Dostępne
są lampy z pojedynczym promiennikiem, wystarczającym do wysuszenia powierzchni o wymiarach 50x40 cm, z promiennikiem podwójnym, na
wysięgniku, do suszenia powierzchni 100x40 cm
oraz poczwórne, umożliwiające większe naprawy
(o powierzchni 100x80 cm) czy naprawy elementów poziomych. Lampy osadzone są na stabilnych
stojakach, te o większej liczbie promienników
dodatkowo posiadają system umożliwiający ich
dowolne ustawienie w celu suszenia dachu czy innych trudno dostępnych elementów.

Błyskawiczny proces suszenia nie odbywa się
kosztem jakości naprawy. Wygląd końcowy naprawianego elementu, trwałość powłoki i jej odporność często przewyższają parametry uzyskane
przy użyciu innych systemów lakierniczych.

UV Filler to doskonała odpowiedź na potrzeby
warsztatów chcących zwiększać efektywność procesów lakierniczych. Oszczędność czasu i mniejsze
zużycie materiału mają realny wpływ na rentowność serwisu. Warto skorzystać z tej szansy! 

Lesonal Multi Matt Clear
– prosta naprawa powłok matowych
Jeszcze kilka lat temu to połysk był najbardziej
pożądanym kryterium estetycznym, a lakiery matowe występowały tylko w limitowanych seriach
niektórych modeli samochodów. Dzisiaj lakier
matowy coraz częściej możemy dostrzec również
na ulicach polskich miast. Powoli matowe wykończenia stają się normą także w serwisach blacharsko-lakierniczych – choć do tej pory uzyskanie
matowej powłoki było bardzo czasochłonne, trudne i kosztowne.
Dotychczas lakiernik naprawiający powłokę z oryginalnym wykończeniem matowym musiał liczyć
się z dużymi nakładami czasu i wysokim stopniem
ryzyka. Bardzo wiele elementów może bowiem
wpłynąć na efekt końcowy, a każdy najmniejszy
błąd na matowej powierzchni jest bardzo wyraźnie widoczny. Stąd bardzo dużym ułatwieniem
jest oferowany przez markę Lesonal system Multi
Matt Clear, składający się z dwóch mieszalnych
komponentów: Low Gloss (o niskim połysku)
i Semi Gloss (półmatowy), które można ze sobą
łączyć dla uzyskania pożądanego poziomu matu.
Dodatkową pomoc stanowi wachlarz wizualizują-

cy pięć różnych poziomów połysku uzyskiwanych
za pomocą mieszania dwóch składników systemu
w różnych proporcjach.
System Multi Matt Clear pozwala na odtworzenie
wszystkich rodzajów powłok matowych używanych przez producentów samochodów w procesie
produkcyjnym. Oczywiście nadal pozostaje tu wiele miejsca na umiejętności i kreatywność pracownika lakierni, który posługując się własnymi proporcjami mieszania Low Gloss i Semi Gloss może
uzyskać nowy efekt matowego lakieru nawierzchniowego, a tym samym reagować na indywidualne
życzenia klientów.
Dzięki dwóm rodzajom rozcieńczalników, Standard
i Slow, Multi Matt Clear można stosować na wiele
różnych sposobów, zarówno do napraw, jak i całkowitego przelakierowania matowych powierzchni, a także do uzyskania matowego lub satynowego efektu na poszczególnych elementach. Ten
system lakierowania umożliwia szybkie i proste
wykonanie naprawy, zapewnia perfekcyjny wygląd
końcowy pojazdu i jednolity poziom połysku. 
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Konferencja Lesonal GT
– nowoczesne partnerstwo
 nia 7 października 2014 roku, w Ośrodku SzkoleD
niowym AkzoNobel w Pruszkowie, miała miejsce
niezwykła konferencja prasowa, doskonale wpisująca się w charakter marki Lesonal, jako marki
segmentu premium o bogatej historii, znanej z innowacyjności i nietuzinkowych rozwiązań.
Wyjątkową atmosferę podkreślił występ artystów
z zespołu Marka Sułka, będący doskonałą ilustracją wartości firmy. Pomalowani na biało i niebiesko tancerze stworzyli zgodny, harmonijny duet
podkreślający znaczenie partnerstwa i wzajemnej
współpracy. I właśnie one były głównym tematem
konferencji, podczas której przedstawiony został
nowy, wyłączny partner handlowy technologii Lesonal WB GT w Polsce – firma PrimaKolor Car Refinishes Sp. z o.o. Sama technologia, prezentowana
po raz pierwszy, również zyskała stosowną oprawę. Była to także doskonała okazja, aby wzmocnić
rozpoznawalność marki Lesonal.
W czasie prezentacji, Tomasz Loose, Dyrektor ds.
Sprzedaży VR Premium Centralna Europa/Rosja,
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podkreślił, że Lesonal jest marką premium o ponad 150-letniej tradycji, posiadającą kompletny
asortyment produktów oraz aprobaty techniczne
największych producentow OEM. Sławomir Bugajski, Dyrektor Techniczny Regionu Europa Wschodnia, Południowa i Afryka, przedstawił natomiast
najważniejsze zalety systemu WB GT: znaczne
skrócenie czasu naprawy (nawet o 59 min!), łatwość stosowania, uniwersalność oraz idealne
dopasowanie kolorystyczne.
Doskonałą ilustracją wyjątkowości systemu GT był
film porównujący lakierowanie tradycyjną metodą
oraz naprawę z użyciem nowych, innowacyjnych
produktów technologii WB GT. Po skończonej części oficjalnej, zaproszeni goście mieli możliwość
zobaczyć efekty ukazanej w filmie naprawy oraz
porozmawiać ze specjalistą technicznym, przygotowującym pokaz – Markiem Wielądkiem.
Zobacz film: https://drive.google.com/open?id=0B
_45CwOXFYOiQ2J1eVhQdFpnMk0 

Nowe otwarcie
dla marki Lesonal WB w Polsce
Począwszy od września 2014, firma AkzoNobel
zyskała nowego Partnera w zakresie marketingu
i sprzedaży marki Lesonal WB GT w Polsce – spółkę PrimaKolor Car Refinishes, która powstała specjalnie w tym celu. Marka Lesonal WB jest jedyną
marką oferowaną przez spółkę.

W skład Zarządu wchodzą:
Rudolf Jacobs
Prezes, narodowość holenderska
Ponad 30 lat doświadczenia w branży
farb przemysłowych, lakierów
do napraw samochodowych
i farb segmentu CT
W Polsce pracuje od 2000 roku

PrimaKolor specjalizuje się w segmencie lakierów
do napraw samochodowych, jej siedziba mieści
się w Kątach Węgierskich (na północ od Warszawy). Tam też zlokalizowano centrum logistyczne,
centrum obsługi klienta oraz dział techniczny.
Zarząd spółki składa się z trzech członków, z których każdy posiada długoletnie doświadczenie
w branży napraw samochodowych oraz odnosił
sukcesy w zakresie wprowadzania na rynek marek
premium oraz nowych technologii lakierów do napraw samochodowych w Polsce i za granicą. 

Jacek Malczyk
Wiceprezes
19 lat doświadczenia w branży farb
przemysłowych, dekoracyjnych
i lakierów do napraw
samochodowych

Wojciech Skowroński
Wiceprezes
Ponad 15 lat doświadczenia
w 3 różnych markach z segmentu
premium lakierów do napraw
samochodowych
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Wyróżnia nas doświadczenie
O nowych szansach rozwoju marki Lesonal rozmawiamy
z Prezesem PrimaKolor Car Refinishes, Rudolfem Jacobsem.
Na rynku jest wiele firm, z którymi mogli Państwo
nawiązać współpracę, dlaczego zdecydowaliście
się na AkzoNobel?
W 2014 roku, razem z Wojtkiem Skowrońskim
i Jackiem Malczykiem, założyliśmy PrimaKolor Car
Refinishes. Chcieliśmy wznowić swoją działalność
w tym segmencie rynku, gdyż wszyscy trzej naprawdę lubimy branżę lakierów do napraw samochodów, w której w przeszłości wspólnie odnosiliśmy sukcesy. Dlatego też zdefiniowaliśmy sobie
następujące kryteria wyboru marki, którą chcieliśmy promować w Polsce:
– nowoczesna wodna technologia,
– ciągłe innowacje,
– znakomita oferta kolorystyczna,
– potencjał rozwoju na polskim rynku,
– dostępność na zasadzie wyłączności.

Należąca do AkzoNobel
marka Lesonal okazała
się bezkonkurencyjna.
PrimaKolor
otrzymała
ofertę, otwierającą wyjątkowe możliwości na polskim
rynku. Nie codziennie zdarza
się, że tak renomowana firma,
jak AkzoNobel, oferuje markę z segmentu premium na zasadzie wyłączności. Nie zapominajmy,
że AkzoNobel to wiodący, w skali globalnej, producent farb do renowacji samochodów, z wieloletnią
historią w branży, w której wieloletnia tradycja jest
jednym z kluczy do sukcesu – chociażby w kontekście ugruntowanych kontaktów z producentami
OEM w branży motoryzacyjnej. To naprawdę daje
sporą przewagę.
Jesteście młodą firmą, co jest Państwa atutem na
rynku lakierów samochodowych?
Firma PrimaKolor powstała w ubiegłym roku specjalnie po to, by wprowadzić na polski rynek nową
technologię (UV i wodną) marki Lesonal. PrimaKolor, jako wyłączny partner handlowy marki Lesonal,
korzysta tylko z profesjonalnych zasobów. Wszyscy
technicy oraz regionalni menadżerowie sprzedaży
sprawdzili się już zawodowo na rynku farb do renowacji samochodów. Dzięki temu PrimaKolor skupia
się na rozwoju biznesu swoich klientów, zapewniając im właściwe wsparcie techniczne przy pracach
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lakierniczych, jak również starając się osiągać
lepsze parametry wydajności i jakości. Nowy asortyment Lesonal GT daje przewagę w tym zakresie,
gdyż jest jednym z najszybszych systemów, obecnie oferowanych na rynku.
Dla wielu klientów w Polsce nadal to cena jest najważniejszym czynnikiem, jakim kierują się przy
wyborze dostawcy. Jak mają Państwo zamiar ich
przekonać do marki Lesonal?
Cena jest faktycznie bardzo ważnym czynnikiem
na polskim rynku. Wodne i utwardzane UV wyroby z asortymentu Lesonal GT są bardzo szybkie,
co umożliwia wykonanie większej liczby napraw
lakierniczych bez zwiększania ilości personelu
lakierni. I to po atrakcyjnej cenie. Lesonal nie jest
ani najtańszą ani najdroższą ofertą na polskim
rynku. PrimaKolor oferuje najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

Do zadań PrimaKolor należy przekonanie do marki Lesonal lakierników samochodowych w całej
Polsce, a trzeba przyznać, że dotychczasowy oddźwięk jest bardzo pozytywny. Jednak PrimaKolor
skupia się nie tylko na warsztatach/lakierniach
samochodowych.
Nasza oferta skierowana jest również do właścicieli flot samochodowych i firm ubezpieczeniowych.
W tym zakresie istotną rolę odgrywa program GP
FleetCare. Na potrzeby promowania marki Lesonal
w całej Polsce firma PrimaKolor zatrudniła sześciu
profesjonalnych menadżerów sprzedaży i sześciu profesjonalnych techników. Z powodzeniem
wprowadzamy markę na polski rynek, a liczba
serwisów, pracujących przy użyciu marki Lesonal,
rośnie z tygodnia na tydzień. 

Czy w Polsce jest miejsce dla kolejnej marki
premium? Jak planują Państwo rozwijać markę
Lesonal?
Wyraźnie widać, że na polskim rynku farb do renowacji samochodów jest zapotrzebowanie na
Lesonal GT. Lakiernicy są zainteresowani szybkim
i kompaktowym systemem lakierniczym. Nowy
podkład UV, nowe podkłady i bazy są szybkie,
i to bardzo! Dokładność kolorystyczna jest dobra,
a dopasowywanie kolorów łatwe. Spektrofotometr
jest zadziwiająco precyzyjny w doborze kolorów.
To wszystko składa się na wartość dodaną, jaką
Lesonal GT oferuje za przystępną cenę.

13

Lesonal News

Nowy Partner Lesonal WB GT
na Łotwie
Od lutego 2015 roku Radex Europe jest nowym
dystrybutorem linii produktowej Lesonal WB GT
na rynku łotewskim.
Podczas specjalnie z tej okazji zorganizowanego spotkania, Edijs Barojans, Prezes fimy Radex
Europe, podkreślił znaczenie nawiązania tej
współpracy dla rozwoju firmy: „Wprowadzenie linii
premium Lesonal WB GT jest ważnym elementem
naszej strategii. Będziemy oferować ten niskoemisyjny system naszym klientom, poszukującym bardzo dobrego produktu, spełniającego normy dyrektywy o ograniczeniu emisji LZO i wspieranego
dedykowanym zespołem profesjonalistów. Naszą
obecną pozycję na rynku wypracowaliśmy ofertą
materiałów ściernych Radex. Dziś nasze produkty dostępne są nie tylko w wielu krajach Europy,
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ale również za oceanem. Współpraca AkzoNobel
i Radex Europe z pewnością przyniesie wiele korzyści i zmian jakościowych na lakierniczym rynku
Łotwy. Pierwsze instalacje już w marcu.”
W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano
również zalety nowej technologii Lesonal WB GT,
uczestniczyło ponad trzydziestu gości reprezentujących branżę napraw i branżę motoryzacyjną. 

Mobilne centrum
Lesonal WB GT w Czechach
Nowy lakier bazowy Lesonal WB GT teraz jeszcze
szybciej dociera do klientów, dzięki doskonale
wyposażonemu pojazdowi naszego dystrybutora
w Czechach, firmy CRA a.s.
Lesonal WB GT Van to mobilne centrum mieszalnikowe na kołach. Na pokładzie znajduje się sprzęt
niezbędny do mieszania kolorów oraz wszystkie
inne produkty lakiernicze i wyposażenie potrzebne do wykonania profesjonalnej naprawy. Pojazd
służy przede wszystkim do przeprowadzania demonstracji, był również wykorzystywany w procesie wymiany systemu Lesonal WB na WB GT.
Załogę vana stanowią doświadczeni specjaliści
techniczni. Pojazd niemal nieustannie jest w trasie
stanowiąc żywą reklamę wyjątkowego systemu lakierów bazowych Lesonal. 
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Autonet Mobility Show 2015
W dniach 29-30 maja w Syma Event and Congress
Centre w Budapeszcie już po raz trzeci odbył się
Autonet Mobility Show.
Tegoroczna edycja była wyjątkowa – najwięksi
światowi wytwórcy części samochodowych prezentowali swe produkty na dziewięćdziesięciu
stoiskach o łącznej powierzchni pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Przez dwa dni część wystawienniczą odwiedziło prawie dwa tysiące osób.
Stoisko Autonetu było kwintesencją filozofii i wizerunku firmy, reprezentując główne gałęzie działalności: diagnostykę diesla, dział szkoleń, obsługi klienta, lakiernictwo, dział opon, pojazdów
użytkowych, współpracy z flotami oraz oprogramowania wspierającego (Service Manager).

Goście mieli okazję poznać smak lakiernictwa
w specjalnie zaaranżowanej scenerii oraz oglądać
performance artystów przez dwa dni wykonujących dzieło plastyczne upamiętniające event.
Liczba odwiedzających targi rośnie z roku na
rok, coraz więcej osób korzysta również z części
konferencyjnej. W tegorocznej edycji szczególną
uwagę przyciągnęło wystąpienie Dr Hanuli Barny,
Dziekana Audi Hungaria Faculty of Automotive
Engineering, dotyczące technicznych aspektów
Formuły 1.
Dodatkową atrakcję stanowiły prezentacje na
stoiskach, zawody mechaników, różnego rodzaju symulatory oraz loterie. W tym roku Autonet
przygotowała szereg niespodzianek, do wspólnej
zabawy zapraszając całe rodziny z dziećmi. Starano się zapewnić niezapomniane wrażenia zarówno tym starszym, jak i całkiem małym. Warsztaty
rękodzieła, malowanie twarzy, bar mohito, degustacja win, stoisko biura podróży to tylko niektóre
atrakcje.
Autonet Mobility Show to wyjątkowe wydarzenie,
znane w całej Środkowo-Wschodniej Europie,
spełniające najwyższe standardy organizacyjne.
Ciesząc się z tegorocznego sukcesu, Autonet już
teraz zaprasza Państwa na przyszłoroczną edycję,
która z pewnością będzie równie interesująca. 
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Mistrzowie włókna węglowego
Dla światowej sławy tunera, firmy Mansory, każdy detal ma znaczenie. Salon Mansory pełen jest
samochodowych cudów, szczególnie przykuwają
wzrok te z widocznymi elementami z włókna węglowego.
Migoczący, pomarańczowy chrom, biała lub orzechowa perła ze złotymi kontrastami – kolory, które można podziwiać w salonie firmy tuningowej
Mansory, w Brand (Górny Palatynat, Niemcy) są
tak niezwykłe i luksusowe, jak samochody, na
które je aplikowano.

lowanych na miejscu przez partnerów Mansory.
Produkcja części z włókna węglowego ma miejsce
u czeskiego podwykonawcy, mającego zakład niedaleko siedziby głównej Mansory w Brand.
Nie każde włókno węglowe jest takie samo. Jest
wiele jego różnych rodzajów, od bardzo cienkich
po grubo tkany materiał, od struktur przetykanych

Mansory zajmuje się renowacją tylko aut z najwyższej półki: od Aston Martina po Rolls Royce’a, od
Lamborghini po Bugatti. Jeśli samochód w wersji
podstawowej, jeżeli w ogóle można użyć w tym
wypadku takiego określenia, kosztuje milion euro,
nierzadko po tuningu zyskuje drugie tyle. Klienci
często pochodzą z krajów, gdzie epatowanie bogactwem nadal jest w dobrym tonie, na przykład
z Rosji, krajów Zatoki Perskiej czy Chin.

Zgodne połączenia
Kluczowym elementem oferty Mansory jest wymiana elementów standardowej karoserii na własnoręcznie zaprojektowane i wyprodukowane
odpowiedniki z włókna węglowego. Niezależnie
czy to Lamborghini Gallardo, czy Bugatti Veyron,
często z oryginalnej karoserii zostaje tylko szkielet, wypełniany elementami z „szytego na miarę”
włókna. Zaletą części wyprodukowanych przez
Mansory jest to, że są montowane na oryginalnych,
a więc tuning jest możliwy z pomocą części insta-

miedzią, po skomplikowane plecionki różnych
grubości włókien, dzięki czemu powstają coraz
to nowe wzory i struktury. Te różne warianty mogą
być oczywiście widoczne jedynie wtedy, gdy są
pokryte przezroczystą powłoką. Widoczne włókna
węglowe są specjalnością Mansory, co pociąga za
sobą spełnienie określonych wymagań. Po pierwsze, już na etapie produkcji elementów z włókna
musi być wzięte pod uwagę to, jak powstająca
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struktura będzie się komponować z sąsiadującymi częściami pojazdu, czy linie prowadzone są
w sposób „bezszwowy”, czy też spotkają się pod
określonym kątem. Wymaga to doskonałej znajomości know-how. Podobnie lakierowanie takich części. „System lakierniczy w tym wypadku
musi się składać z przezroczystego podkładu, na

Ferrari F12 Berlinetta
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którym aplikuje się przynajmniej dwie warstwy
lakieru bezbarwnego”, wyjaśnia Torsten Dettner,
Inżynier ds. Aplikacji, region Północna Bawaria
marki Lesonal, który doradza Mansory. Uzyskanie gładkiej jak lustro powierzchni przez ostrożne
szlifowanie i intensywne polerowanie jest bardzo
czasochłonne.

Niewiele samochodów wyjeżdżających z warsztatu Mansory nie ma choćby małego elementu
z widocznym włóknem węglowym. W przypadku
modeli specjalnych, jak Lamborghini Aventador
Carbonado cała karoseria może być wykonana z tego nowoczesnego materiału. Jeśli chodzi
o wybór koloru, jest wiele alternatyw: czarny mat,
czarny połysk lub efekt migoczących drobinek kolorowego lakieru. Standardowa receptura często
jest jedynie wstępem do stworzenia koloru, który
nada autu niebanalny wygląd.

Butelkowy błękit
W przypadku pojazdów polakierowanych nieprzezroczystym lakierem, do finalnego odcienia nierzadko dochodzi się etapami. „Narzędzia kolorystyczne Lesonal stanowią dla nas pierwszy krok”,
wyjaśnia Torsten Dettner. „Następnie razem decydujemy, w którą stronę należy pójść”. Równolegle

do tego procesu, Mansory otrzymuje szkice pokazujące auto polakierowane wybranym odcieniem.
Praktycznym, ale wcale nie łatwiejszym zadaniem
jest dobranie koloru na podstawie próbki klienta.
„Dla samochodu, który miał trafić do Japonii, naszym wzorcem był butelkowy błękit (seltzer blue)”
opowiada Torsten Dettner. „Kolor miał być transparentny z efektem metalicznego błękitu – tak jak
butelka. W tym wypadku kolor opracowaliśmy biorąc jako podstawę chromowe, bardzo delikatne
srebro, na które nałożony został efekt jasnoniebieskiego szkliwa. W ten sposób osiągnęliśmy efekt
butelkowego błękitu. Klient, taki jak Mansory,
czasami zmusza cię do odkrywania nowych terytoriów” mówi Dettner. „Z drugiej strony, zarówno
my, jak i nasi partnerzy mamy korzyści z wysoko
postawionej poprzeczki i niezwykłych doświadczeń, które były naszym udziałem podczas pracy
z takimi podłożami, jak włókno węglowe”. 
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Najlepsi w branży – Specjaliści
ds. Technicznych AkzoNobel
Produkty lakiernicze to nie wszystko – każdy szanujący się dostawca lakierów powinien zapewnić
użytkownikom swoich produktów profesjonalne
wsparcie, które pozwoli im w pełni wykorzystać
walory oferowanych technologii. AkzoNobel
dobrze to rozumie, dlatego wraz z doskonałymi
lakierami marki Lesonal oferujemy naszym Klientom fachową pomoc zespołu doskonale wyszkolonych specjalistów technicznych.
Już na etapie zatrudniania zwracamy baczną uwagę na kwalifikacje potencjalnych pracowników,
wymagając od nich wykształcenia technicznego
oraz przynajmniej kilkuletniego doświadczenia
w branży lakierniczej. W trakcie procesu rekrutacji
nie ograniczamy się tylko do rozmowy kwalifika-
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cyjnej, kandydat przechodzi również test praktyczny, a także sprawdzany jest pod kątem posiadanego potencjału w zakresie przekazywania
wiedzy i nauczania innych.

Po zatrudnieniu i wstępnym szkoleniu obejmującym cały cykl szkoleń technicznych i kolorystycznych, stale podnosimy kwalifikacje naszych
specjalistów. Nie zapominamy przy tym o ich
umiejętnościach trenerskich, zdając sobie sprawę, że nie wystarczy znać technologię, ale trzeba
też ją umieć przedstawić w zrozumiały dla innych

sposób. Pracują dla nas ludzie ukierunkowani na
potrzeby Klienta, zdeterminowani, aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie, otwarci na
zmiany, zaangażowani i rzetelni. W AkzoNobel

szczególnie cenimy współdziałanie i wzajemne
uczenie się od siebie i tego również oczekujemy
od naszych specjalistów.
Takimi właśnie osobami są Dariusz Żygadło, Specjalista Techniczny Marek Premium AkzoNobel
w Czechach, na Węgrzech, Rumunii i innych krajach regionu oraz Marek Wielądek, Specjalista
Techniczny Lesonal w Polsce.
Doskonałe umiejętności Dariusza Żygadło sprawiły, że zajął on pierwsze miejsce w wewnętrznym
konkursie AkzoNobel dla specjalistów technicznych o nazwie Top Gun. Dariusz zdeklasował rywali we wszystkich etapach konkursu – zaczynając od doboru koloru, poprzez nałożenie warstwy
bazowej i lakieru nawierzchniowego, kończąc na
wykazaniu się umiejętnościami realizowania zleceń i współpracy z klientami. Wiedza i doświadczenie Marka Wielądka pozwoliły natomiast na
stworzenie doskonałego filmu instruktażowego,
porównującego technologię Lesonal WB GT do poprzedniej wersji lakieru bazowego Lesonal. Film
ten obejrzało tysiące specjalistów technicznych
i klientów AkzoNobel na całym świecie. QR kod
i link do filmu znajdą Państwo na s. 10. 
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Lesonal podbija
polski rynek napraw
Razem z naszym wyłącznym partnerem handlowym dla marki Lesonal WB GT w Polsce, firmą
PrimaKolor Car Refinishes, AkzoNobel było obecne na największych konferencjach dealerskich
i flotowych.
Wyjątkowe rozwiązania Lesonal promowane były
podczas Konwencji Dealerów FCA Poland w Jachrance (6-7 maja 2015), Konferencji Volkswagen

Group Polska After Sales w Poznaniu (12-14 maja
2015), Pikniku Stowarzyszenia Kierowników Flot
Samochodowych w Przypkach (21-22 maja 2015),
na którym przedstawiono wyjątkową propozycję dla osób zarządzających flotami (Program GP
FleetCare) oraz Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów Samochodów w Rawie Mazowieckiej (9-10
czerwca 2015), gdzie prezentowano między innymi wyjątkową technologię UV. 
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Bezpieczeństwo
– priorytet marki Lesonal
Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko zbiór
zasad, do przestrzegania których jesteśmy zobligowani przepisami prawa. Bezpieczna firma to
firma przynosząca zyski, gdyż przestrzeganie zasad BHP i dbałość o bezpieczeństwo bezpośrednio przekłada się na efektywność pracowników.
Przekonało się o tym AkzoNobel, właściciel marki
Lesonal, realizując kampanie poprawy bezpieczeństwa o nazwie „Take Care” oraz „Pulse”.
Programy oparte zostały na doświadczeniach
i obserwacjach pracowników AkzoNobel na całym
świecie, którzy opowiadali, jak przykre wydarzenia spowodowane nieuwagą i lekceważeniem
zasad BHP wpłynęły na ich życie oraz wskazując
obszary, w których kwestie bezpieczeństwa wymagały poprawy. To zadecydowało o dużej sile
oddziaływania programów „Take Care” i Pulse”.
Najważniejszym skutkiem kampanii był znaczny
spadek liczby nieobecności w pracy z powodu

choroby lub wypadku przy pracy – z 997 godzin
absencji kwartalnie przed rozpoczęciem programów do 208 godzin po ich zakończeniu. Według
szacunków przyniosło to wymierne oszczędności
rzędu prawie 100 tysięcy złotych. Kampanie bezpieczeństwa przyniosły również szereg innych
korzyści. Dzięki zmniejszonej absencji pracownicy byli w stanie szybciej realizować powierzone
im zadania, poczuli się również odpowiedzialni
za zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak
i innych.
AkzoNobel podjęło szereg innych działań zwiększających bezpieczeństwo, przywiązując szczególną wagę do środków ochrony osobistej i ich
stosowania zarówno przez pracowników, jak
i klientów marki Lesonal. Pracownicy AkzoNobel
wyposażeni zostali w pełne maski zasilane powietrzem spoza kabiny lakierniczej, zapewniające
maksymalną ochronę dróg oddechowych i zabezpieczające przed uszkodzeniem oczu przez cząstki lakieru. Zobowiązani są ponadto do stosowania
pozostałych środków ochrony osobistej: kombinezonów lakierniczych, obuwia roboczego, rękawic
i okularów ochronnych oraz do zwracania uwagi
na stosowanie odpowiednich zabezpieczeń również w zakładach pracy klientów.
Lesonal wspiera swoich partnerów w działaniach
poprawiających bezpieczeństwo, pomagając dostosować metody pracy i technologię lakierniczą,
aby były zgodne z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa. Skorzystaj z oferowanych przez nas
rozwiązań spełniających najwyższe standardy jakości w zakresie BHP. 

23

Lesonal News

AkzoNobel
działa społecznie
Głównymi założeniami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, czyli CSR (z ang. Corporate Social
Responsibility) jest bycie otwartym i słuchanie
otoczenia, wychodzenie naprzeciw lokalnej społeczności.
AkzoNobel, jako firma z wartościami, również w Polsce z powodzeniem prowadzi szereg projektów
społecznych, w tym dwa duże projekty dedykowane dzieciom z dwóch świetlic środowiskowych na
warszawskiej Pradze Południe oraz z miejscowości
Szpetal Górny koło Włocławka, pod nazwą „Malujemy uśmiechy na buziach dzieci”. Celem przedsięwzięcia jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego
miejsca, w którym dzieci mogą spędzić czas wolny
po zajęciach szkolnych, uzyskać właściwą pomoc
oraz rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
W ramach tych projektów odnowiono oraz wyposażono budynki świetlic oraz stworzono bezpieczne place zabaw dla ich wychowanków. Wszystko
rękami pracowników AkzoNobel, którzy sporym
nakładem pracy i sił, w czasie wolnym od pracy
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działali na rzecz podopiecznych. Angażowali się
również w organizację wycieczek, zbiórki odzieży,
szkolnych wyprawek.
Realizując założenia społecznej odpowiedzialności
biznesu AkzoNobel wspiera także szkoły zawodowe o profilu lakierniczym. W ramach programu
„Dobry start – chwyć kolory jutra” stara się popularyzować zawód lakiernika samochodowego oraz
rozwijać wiedzę dotyczącą najnowocześniejszych
technologii lakierniczych i umiejętności praktyczne
uczniów, którzy wybrali ten kierunek kształcenia.
W ramach CSR, AkzoNobel podejmuje również
działania na rzecz ochrony środowiska. Zmniejszając ślad węglowy, oszczędzając zasoby oraz
stosując surowce odnawialne przyczynia się do
zachowania dziedzictwa naturalnego dla przyszłych pokoleń. Oferuje nowoczesne lakiery marki Lesonal o wysokiej zawartości cząstek stałych
i niskiej zawartości LZO. Eliminuje szkodliwe substancje, takie jak ołów i chromiany poprawiając
jakość pracy i chroniąc zdrowie lakierników. 

Klasyfikacja, oznakowanie
i pakowanie substancji oraz mieszanin
zgodnie z „CLP”
(czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008)

Marcin Wiak
radca prawny w kancelarii
Law Office Pasek & Co.
www.lop.com.pl

W dniu 20 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, (zwane w skrócie „CLP” – ang. Classification – Labelling – Packaging). Zadaniem
rozporządzenia CLP jest stopniowe wdrożenie do
prawa Unii Europejskiej opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Globalnego
Zharmonizowanego Systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).
Dnia 1 czerwca 2015 roku rozporządzenie CLP zastąpiło wcześniej obowiązujące dyrektywy DPD
i DSG. Oznacza to, że od tej daty wszystkie mieszaniny powinny być klasyfikowane i oznakowane zgodnie z tym rozporządzeniem. Produkty ze
starym oznakowaniem, które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. będą mogły
być wykorzystane w terminie do 1 czerwca 2017 r.
Po tej dacie, jeżeli będą jeszcze w okresie przydatności do użycia, będą musiały być ponownie
oznakowane i opakowane.

Celem CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów
objętych rozporządzenim za pomocą zharmonizowania kryteriów klasyfikacji oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania.
Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie
dla zdrowia i środowiska zostały szczegółowo
wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia
CLP. Jako kryteria klasyfikacji przyjęto między innymi toksyczność, działanie drażniące lub żrące
na skórę, uszkodzenie oczu, lub działanie drażniące na oczy, czy też stwarzające zagrożenie
dla środowiska wodnego. Wspomniany załącznik
określa także podstawowe wartości graniczne,
które należy uwzględnić podczas klasyfikacji
substancji i mieszanin, w celu oceny pod kątem
rozporządzenia CLP.
Adresatami rozporządzenia CLP są przede wszystkim producenci, importerzy i dostawcy, ale także
tzw. dalsi użytkownicy (Artykuł 1 ust. 1 ppkt b
CLP). W myśl Artykułu 2 pkt 19) CLP tzw. dalszym
użytkownikiem są podmioty (w tym osoby fizyczne i przedsiębiorcy), które nie są producentami
ani importerami, ale wykorzystują substancje lub
mieszaniny podczas prowadzonej przez siebie
działalności przemysłowej lub innej działalności
zawodowej. Przyjęcie takiej definicji oznacza, że
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adresatami rozporządzenia CLP są także podmioty prowadzące działalność polegającą na lakierowaniu pojazdów, gdyż co do zasady podmioty
takie wykorzystują nabyte substancje lub mieszaniny w prowadzonej działalności.
Zgodnie z Artykułem 4 ust. 1 CLP, producenci,
importerzy i dalsi użytkownicy zobowiązani są
dokonać klasyfikacji substancji lub mieszanin
przed wprowadzeniem ich do obrotu. Klasyfikacja
substancji i mieszanin powinna być poprzedzona
identyfikacją i analizą dostępnych informacji na temat danej substancji i mieszaniny. Jeżeli z przeprowadzonej identyfikacji i analizy wynika, że zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę
spełnia kryterium klasyfikacji w co najmniej jednej
klasie zagrożeń, dana substancja lub mieszanina
jest klasyfikowana do odnośnej klasy zagrożenia.
W związku z powyższym, w przypadku ustalenia,
iż substancja i mieszanina stwarza zagrożenie, to
w myśl Artykułu 17 CLP, opakowanie powinno zostać opatrzone stosowną etykietą, która powinna
zawierać następujące elementy: (a) nazwę, adres
i numer telefonu dostawcy lub dostawców; (b) nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa,
chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na
opakowaniu; (c) identyfikator produktu szczegółowo określony w Artykule 18 CLP; (d) piktogramy
określające rodzaj zagrożenia zgodnie z Artykułem
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19 CLP; (e) hasła ostrzegawcze zgodnie z Artykułem 20 CLP; (f) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z Artykułem 21 CLP; (g) odpowiednie
zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie
z Artykułem 22 CLP; (h) sekcję zawierającą informacje uzupełniające zgodnie z Artykułem 25 CLP.
Etykietę należy sporządzić w języku urzędowym
państwa członkowskiego, w którym substancja lub
mieszanina wprowadzana jest do obrotu. Dostawcy
mogą użyć na etykietach większej liczby języków
niż jest to wymagane przez dane państwo członkowskie, pod warunkiem że we wszystkich użytych
językach zostaną podane te same informacje.
Ponadto, etykieta zawiera szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację substancji lub
mieszaniny tzw. „identyfikator produktu”, lub
„identyfikator mieszaniny”. Termin stosowany do
identyfikacji substancji lub mieszaniny jest taki
sam jak ten, który został użyty w karcie charakterystyki produktu. Identyfikator mieszaniny składa
się z: (a) nazwy handlowej lub oznaczenia mieszaniny; (b) danych identyfikujących wszystkie
substancje w mieszaninie, które decydują o jej zaklasyfikowaniu w kategoriach dotyczących ostrej
toksyczności, działania żrącego na skórę lub poważnych uszkodzeń oczu, działania mutagennego

na komórki rozrodcze, rakotwórczości, działania
szkodliwego na rozrodczość, działania uczulającego na skórę lub drogi oddechowe, działania
toksycznego na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenia spowodowanego aspiracją.
Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Artykuł 31 i nast.
CLP) wszystkie etykiety zawierające informacje
i dane wskazane powyżej powinny być trwale przytwierdzone do co najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję
lub mieszaninę, umożliwiając odczytanie treści etykiety w poziomie, gdy opakowanie ustawione jest
w typowy sposób. Kolor i układ graficzny każdej
etykiety powinien być dobrany w taki sposób, aby
piktogramy były widoczne i czytelne. Treść etykiety powinna w sposób wyraźny odróżniać się od tła,
a czcionka oraz odstępy pomiędzy wyrazami i wersami powinny być dobrane w taki sposób, aby możliwe było łatwe odczytanie treści. Dodatkowo, piktogramy, hasło ostrzegawcze, zwroty określające
zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności
powinny być umieszczone na etykiecie razem.
Powyżej opisane rozporządzenie CLP w przypadku
mieszanin zaczęło obowiązywać 1 czerwca 2015
roku. W związku z tym, każdy producent, importer oraz dalszy użytkownik powinien dostosować
oferowane przez siebie mieszaniny do wymogów
rozporządzenia CLP. 
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