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Great finish. F ast.



Wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące 
produktu znajdziesz na stronie www.lesonal.pl 
lub kontaktując się z naszym wyłącznym 
Partnerem Handlowym: 
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Drodzy Klienci 

Wsparcie, któremu można zaufać

Wszystko, czego Państwo potrzebują

Po porady i pomoc można zwrócić się do naszego wyłącznego Partnera Handlowego:
 

-  Kąty Węgierskie | tel.: +    ,+    

Zespół Lesonal
www.lesonal.com

Zobowiązanie Lesonal do zapewnienia szybkich napraw  wysokiej jakości jest gwarancją utrzymywania
przez warsztaty wysokiego poziomu wydajności i doskonałych rezultatów. Dzięki inteligentnym
produktom i wielofunkcyjnym akcesoriom Lesonal poziom zapasów i koszty magazynowania można 
ograniczyć do minimum.

Innowacje są nieodłączną częścią marki Lesonal, ponieważ jej właścicielem jest AkzoNobel - światowy
lider w produkcji farb i lakierów. Możemy więc stale inwestować i ulepszac naszą ofertę
produktów zapewniających oszczędności oraz zwiększających rentowność sprzedaży - bez obniżania
jakości produktów czy usług!

W niniejszym katalogu produktów Lesonal opisaliśmy wszystko, co muszą Państwo wiedzieć o naszym
asortymencie. Zawarliśmy w nim wiele wskazówek, które są naprawdę przydatne. Aby zagwarantować 
poprawne wykonanie naprawy wyszczególniliśmy główne etapy procesu i proporcje mieszania na łatwych
w użyciu piktogramach.

Nasz doświadczony dział obsługi technicznej pomoże dobrać idealny system produktów dopasowany do 
Państwa potrzeb. Skupiamy się na rozwiązywaniu Państwa problemów w obszarze napraw lakierniczych
i renowacji. Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu „niewidzialnych napraw” niezależnie od rodzaju
podłoża.

Nasza bogata oferta kolorów i doskonałe narzędzia pomocnicze umożliwiają prawidłowe dobranie koloru
już za pierwszym razem. Nasi specjaliści dysponujący obszerną wieszą techniczną chętnie odpowiedzą 
na Państwa pytania

Lesonal ułatwia pracę - najwyższej jakości, inteligentny i niezwykle łatwy w użyciu asortyment

produktów i kolorowym etykietom odnalezienie odpowiedniego produktu nie sprawia żadnych trudności. 

p otrzebujących szybko wykonanej i dobrej jakości naprawy. Celem marki Lesonal jest zapewnianie 
zarówno szybkości , jak i wysokiej jakości, której można zaufać. Mogą Państwo być pewni, że uzyskają 
„Doskonały efekt końcowy. Szybko”. 
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Początki Lesonal 

kiedy to niemiecki 
aptekarz Christian Lechler 
postanowił sprzedawać 
farbę zamiast produktów 
farmaceutycznych. Firma 
szybko przeniosła się 

strefy przemysłowej 
Stuttgart-Feuerbach.

Właściciel Lesonal, 
dobrze prosperu-
jąca grupa Akzo, 
połączyła się 
ze szwedzką rmą 
Nobel Industries, 
która działa 
obecnie pod znaną 
nazwą AkzoNobel.
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Firma Lesonal zaczęła sprzedawać 

piecowych. Pierwszym producentem 
samochodów, który zdecydował 
się na pokrywanie samochodów 
tymi emaliami była rma Adler 

Firma Lesonal postanowiła 
sprzedawać swoje produkty na 
całym świecie. Dzięki silnej 

gamie produktów rma Lesonal 
była gotowa na podbój świata!

cieńczalnych lakierów bazowych. System 

dotyczącymi LZO. Oferta obejmowała 

pozwalały na uzyskanie tysięcy kolorów 

znakomite dopasowanie kolorów. 
Wprowadzenie tego systemu 
było pierwszym krokiem do 
opracowania pełnego 
asortymentu produktów 

rozpuszczalnika.

następnych czterech lat założono ponad 

Lesonal jako pierwsza opracowała 
wodorozcieńczalny podkład dla przemysłu 
motoryzacyjnego.

 to podstawa sukcesu Lesonal. 

Po śmierci Christiana Lechlera rma zmieniła nazwę na 
„Christian Lechler and Sohn Nachf.”. Pod kierownictwem 
Paula Lechlera rma osiągnęła jeszcze większy sukces, 

Lesonal posiada wyjątkowo długą historię sięgającą 150 lat wstecz. 
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MANSORY
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na światowych rynkach oraz 
umocnienia swojej pozycji 
jako innowacyjnej rmy 
Lesonal została przejęta 
przez holenderską spółkę 

powstał gigant przemysłu 
chemicznego – rma AKZO.

na „Lesonal Werke” – powstała 

nazwy: „Christian Lechler und 
Sohn Nachfolger L
czasie rma znajdowała się 

Dzięki wprowadzeniu 
systemów mieszalni-
kowych „Lesonal 
Tempocolor” lakiernicy 
mogli mieszać kolory 
samodzielnie. System 
ten był prekursorem 
obecnych systemów 
mieszalnikowych.

innowacyjny produkt Lesonal – lakier 
bazowy Lesonal Basecoat SB. Opracowany 

logii dyspersji pigmentu rozpuszczalnikowy 
lakier bazowy zapewniał łatwość 

.

Kontynuując 
politykę opracowy-
wania kompakto-

Lesonal wprowadziła 
na rynek produkty 
gotowe do nakła-
dania (RTS): wysokiej 
jakości produkty 

doskonałe do 
napraw miejscowych.

Lesonal nawiązała 

europejska rma 
zajmująca się tuningiem 
pojazdów otrzymuje 
spersonalizowane 

limitowanej Lesonal – 
Mansory Limited Edition.

Obecnie marka Lesonal zajmuje równie 
ważną pozycję. Wprowadzenie na 
rynek najnowszego, rewolucyjnego 

krótszym czasie schnięcia potwierdza 
stałe zaangażowanie Lesonal 

innowacyjnych 

warsztatów blacharsko-lakierniczych.

determinację, aby stale wprowadzać 
ulepszenia, jesteśmy przekonani, 
że marka Lesonal będzie wciąż 

pozycję na rynku produktów do 
renowacji samochodów.Le
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SPIS TREŚCI

Proces naprawy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  – 

Szkolenia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Zdrowie i bezpieczeństwo   .  .  .  .  .  .

Odtłuszczacze/zmywacze

Antistatic Degreaser SB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Separator WB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Degreaser WB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Guncleaner WB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Szpachlówki

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Podkłady

UV Filler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Epoxy Primer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Graphite Pro Filler                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K High Build Filler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Multi Plastic Primer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Universal Plastic Primer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

System wodorozcieńczalny

Basecoat WB GT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lakiery bezbarwne

Cool Clear AS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K HS Premium Clear   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

K HS Fast Clear  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K HS Extra Clear .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K MS Clear Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K MS Matting Clear .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Matt Clear  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lakiery nawierzchniowe

Topcoat HS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Gloss Reducer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Utwardzacze

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Universal Hardener Standard .  .  .  .  .  .  .  .  .

Universal Hardener Fast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Universal Hardener Extra Fast   .  .  .  .  .  .  .  .

HS Hardener  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hardener Universal Plastic Primer  .  .  .  .  .  .

Hardener Epoxy Primer
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Utwardzacze

Cool Clear AS Hardener  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Matt Clear Hardener .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rozcieńczalniki

Thinner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Thinner HT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Reducer Clear   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Thinner HT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Thinner Standard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Thinner Fast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fade Out Agent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Multi Matt Clear Reducer Standard .  .  .  .  .  .

Multi Matt Clear Reducer Slow  .  .  .  .  .  .  .  .

Activator WB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

System gotowy do użycia

K Etch Primer RTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Primer Filler RTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K Multi Plastic Primer RTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

K HS Extra Clear RTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fade Out Agent RTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne

Flexible Additive .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Autoprep Pretreatment Wipes   .  .  .  .  .  .  .  .

Miarki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   – 

Kolor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   – 

Mieszalniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  – 

Wyposażenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  – 

Thinner Extra Fast           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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PROCES NAPRAWY

Czyszczenie powierzchni Pierwszym krokiem jest zawsze oczys-

Na powierzchni podłoża, które ma 
być lakierowane, często znajdują się 

czyszczenia, które należy usunąć.

Szlifowanie (przed nałożeniem szpachlówki) Prawidłowo oczyszczone podłoże 
zapewnia doskonałą przyczepność 
szpachlówki.

Szlifowanie szpachlówki
powierzchnię należy wygładzić za 
pomocą papieru do szlifowania P120. 

zalecane jest szlifowanie wstępne 
(gradacja P80). Końcowe szlifowanie 
jest zazwyczaj wykonywane za pomocą 

Nakładanie szpachlówki
wyrównuje się za pomocą szpachlówki. 
Szpachlówkę należy dokładnie zmieszać 

produktu.
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PROCES NAPRAWY

Wskazówka:
Zanieczyszczenia organiczne można usunąć za pomocą środka 

do czyszczenia. Następnie powierzchnię należy oczyścić za pomocą środka 
Lesonal Antistatic Degreaser SB, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia 

Uwaga:
Należy użyć dwóch wysokiej 
jakości ściereczek – jednej do 

sposób wszystkie zanieczysz-
czenia zostaną usunięte bez 
ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Wskazówka:
1.  Uszkodzone powierzchnie = P80–P120 

2.  Szlifowanie krawędzi = P220 
Dzięki stworzeniu gładkiej warstwy lakieru łączącej miejsce naprawy 

powierzchni podczas szlifowania szpachlówki. 

niż 100.

Wskazówka:
1.   Szpachlowane miejsce należy szlifować od środka na zewnątrz. 
2.  

3.  Należy regularnie sprawdzać, czy powierzchnia jest gładka, trzymając rękę 

4.  
widocznych rys na końcowej warstwie. Należy zawsze używać pudru 
kontrolnego pomiędzy kolejnymi etapami szlifowania, aby upewnić się, że 
wszystkie zbyt grube rysy zostały usunięte.

Uwaga:
Podczas szlifowania należy 
używać odpowiednich rękawic 
do szlifowania. Dzięki rękawicom 
można również uniknąć zanie-
czyszczenia szpachlowanego 
miejsca.

Szpachlówka Lesonal 

przeznaczona jest do wyrów-
nywania dużych nierówności 

wszystkie standardowe 
powierzchnie (ocynkowany 
metal, aluminium, stopy). 

Wskazówka:
1.  Przestrzegać proporcji mieszania 

2.  Dokładnie zmieszać, aby uniknąć 
zamknięcia cząsteczek powietrza 

3.  ękwólhcapzs ćadałkan ezswaZ 
na dobrze wyczyszczone po-
wierzchnie!

Uwaga:
Zbyt duża ilość utwardzacza 
powoduje rozjaśnienie pigmentów 

kolorowych plam na nowo 
nałożonym lakierze). 
Zbyt mała ilość utwardzacza 
spowoduje niedostateczne 
utwardzenie szpachlówki.

Blok
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PROCES NAPRAWY

Szlifowanie podkładu wypełniającego Po wyschnięciu podkładu 
wypełniającego powierzchnię należy 
wyszlifować materiałem ściernym 
o gradacji P320–P400. Należy użyć 
papieru do szlifowania, aby zapewnić 
optymalne wyrównanie naprawianego 
obszaru.

Nakładanie podkładu i wypełniacza Należy wybrać podkłady i podkłady 
wypełniające odpowiednie dla danej po-
wierzchni i rodzaju wykonywanej pracy.

Maskowanie i Przed nałożeniem podkładu na 
naprawiany element należy dokładnie
zakryć wszystkie miejsca, które nie 
będą lakierowane. Na miejsca odsłonięte 
do gołego metalu zaleca się zaaplikować 
podkład antykorozyjny 1K Etch Primer lub 
przetrzeć ściereczką antykorozyjną Autoprep 

Szlifowanie krawędzi Usunąć wszystkie zarysowania 
(powstałe podczas szlifowania szpach-
lówki za pomocą papieru) na istniejącej 
warstwie lakieru za pomocą materiału 
ściernego o gradacji P220. Następnie 
należy wyszlifować powierzchnię 
materiałem ściernym o gradacji P320, 
aby wygładzić krawędzie. Powierzchnię 
wokół naprawianego miejsca należy 
wyszlifować materiałem ściernym o 
gradacji P400/P500.
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PROCES NAPRAWY

Uwaga:
Podczas szlifowania należy 
używać odpowiednich rękawic 
do szlifowania.

Uwaga:
Niewystarczająca grubość 
warstwy podkładu wypełniającego 
utrudnia wyrównywanie naprawia-
nej powierzchni. Zbyt duża ilość 
podkładu wypełniającego nie 
gwarantuje dostatecznego 
utwardzenia i konieczny jest 
dłuższy czas schnięcia. Im większa 
grubość warstwy, tym większe 
ryzyko wystąpienia niewielkich 
otworów w warstwie podkładu 
wypełniającego.

Wskazówka:
1.  hcynzcytatsytna ćyżu yżelaN  

pokrowców w celu optymalne-
go zabezpieczenia pojazdu.

2.  Ostre krawędzie należy owinąć 
papierem maskującym.

Uwaga:
W przypadku korzystania z taśm maskujących należy wybrać typ i rozmiar 
taśmy, który będzie odpowiedni do używanego produktu (należy rozważyć 
użycie taśm odpornych na wodę i rozpuszczalniki). Należy upewnić się, że 
samochód jest dokładnie zakryty i dobrze zabezpieczony taśmą, aby uniknąć 
przedostania się lakieru do miejsc nieprzeznaczonych do lakierowania.

Wskazówka:
1.  Należy zapewnić odpowiednio duży obszar przejścia pomiędzy różnymi 

warstwami lakieru, aby uniknąć powstawania konturu wokół wypełnienia.
2.  Szlifowanie końcowe materiałem ściernym o gradacji P400 lub P500 

zmniejsza ryzyko powstawania konturu wokół wypełnienia i widoczność 
miejsca naprawy po nałożeniu lakieru.

Uwaga:
Należy stosować wyłącznie 
system szlifowania na sucho.

Wskazówka:
1.  .zrtąnwez an akdorś do ćawofilzs yżelan ęinhczreiwoP 
2.  Blok do szlifowania należy przesuwać „na krzyż” w celu optymalnego i 

dokładnego wyrównania powierzchni.
3.  Użycie materiału ściernego o zbyt dużym ziarnie powoduje powstanie 

widocznych zarysowań, dlatego pomiędzy kolejnymi etapami szlifowania 
należy użyć pudru kontrolnego.

Wskazówka:
1.  !enawotogyzrp ezrbod i etsyzc ćyb ązsum einhczreiwoP 
2. !ainaworapdo wósazc ćagezrtsezrp yżelaN  
3. !SDT w imynadop imainecelaz z eindogz ytkudorp ćadałkaN  
4.

5.  Należy używać odpowiedniego sprzętu lakierniczego i zastosować odpo-
wiednie ustawienia, zgodnie z wytycznymi podanymi w TDS.

6.  Suszenie – ważne jest odpowiednie utwardzenie wybranych produktów!

Podkład wypełniający 2K Graphite Pro Filler jest dostępny w trzech 
kolorach (szarym, białym i czarnym) - należy wybrać odpowiedni 
kolor umożliwiający łatwiejsze nakładanie lakieru nawierzchniowego
i zapewniający lepszą siłę krycia.
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PROCES NAPRAWY

System lakierów nawierzchniowych

Lesonal Topcoat HS 420

Uwaga:
-zsyzC .boz( ęinhczreiwop ćicśyzcyW  ·

czenie).
 hcycązcytod hcynzcytyw ćagezrtsezrP  ·

mieszania, nakładania i suszenia poda-
nych w dokumentacji TDS.

Lesonal Basecoat WB GT

Uwaga:
-zsyzC .boz( ęinhczreiwop ćicśyzcyW  ·

czenie).
 hcycązcytod hcynzcytyw ćagezrtsezrP  ·

mieszania, nakładania i suszenia poda-
nych w dokumentacji TDS.

System lakierów bazowych/bezbarwnych

Czyszczenie powierzchni Po wyszlifowaniu podkładu 
wypełniającego powierzchnię 
przeznaczoną do lakierowania należy 
ostatni raz wyczyścić i odtłuścić przed 
nałożeniem lakieru nawierzchniowego.

Szlifowanie końcowe naprawianego miejsca Usunąć wszystkie zarysowania powstałe 
podczas szlifowania, używając 
materiału ściernego o gradacji 
P500/P600. Wszystkie miejsca wokół 
naprawianego obszaru na całej 
powierzchni panelu należy wyszlifować 
materiałem o gradacji P1000.

System lakierów bazow



11

PROCES NAPRAWY

2K HS Premium Clear 420

Uwaga:
·  hcynacelaz ćagezrtsezrp yżelaN 

czasów odparowania lakieru 
bazowego przed nałożeniem 
lakieru bezbarwnego.

·  Przestrzegać wytycznych 
dotyczących mieszania, 
nakładania i suszenia podanych 
w dokumentacji TDS.

1.  Najpierw należy wyczyścić 
powierzchnię za pomocą 
środka Lesonal Degreaser 
WB 200, a następnie Lesonal 
Antistatic Degreaser SB.

2.  Przed lakierowaniem należy 
usunąć z powierzchni 
cząsteczki pyłu za pomocą 
wysokiej jakości ściereczek 
do czyszczenia i ściereczki 
pyłochłonnej, a także 
sprężonego powietrza.

Lesonal oferuje następujące systemy 
lakiernicze:

1.  System lakierów 
bazowych/bezbarwnych

2.  System lakierów 
nawierzchniowych

Uwaga:
Przed lakierowaniem należy 
zabezpieczyć wszystkie części, 
które nie są przeznaczone do 
lakierowania.

1.  Szlifowanie materiałem 
ściernym o zbyt dużym 
ziarnie może powodować 
powstanie widocznych plam 
na wcześniej wyrównywanej 
naprawianej powierzchni.

2.  Do szlifowania miejsc wokół 
naprawianego miejsca należy 

Uwaga:
Należy stosować system szlifowania na sucho i usuwać pył podczas szlifowania, 
ponieważ jest to najbardziej skuteczna metoda. Możliwe jest także szlifowanie na 
mokro (zob. wykaz materiałów ściernych). W przypadku szlifowania na mokro należy 
dokładnie wyczyścić powierzchnię i usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu.

na mokro na sucho

Topcoat HS 420 P800 – P1000 P400 – P500

Basecoat WB GT P1000 – P1200 P500 – P600

Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szlifowania podanymi w dokumentacji technicznej każdego produktu,
aby uniknąć ryzyka powstawania widocznych zarysowań na końcowej powierzchni.
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SZKOLENIA

Wiedza to postęp – upewnĳ się, że Twoi pracownicy są 
odpowiednio przeszkoleni
Wobec obecnej sytuacji gospodarczej, na którą składają się zarówno zmienia-

Oferujemy specjalistyczne szkolenia, które są idealnie dopasowane do 

Nasze centra szkoleniowe są wyposażone w najnowsze technologie. 
Stanowią doskonałą okazję do rozmów i dzielenia się wiedzą. Uważamy, że 
żadne pytania nie powinny pozostać bez odpowiedzi!

Poprzez szkolenia pracownicy doskonalą swoje umiejętności, dzięki czemu mogą pracować skuteczniej

Wybór najlepszej i najbardziej efektywnej metody naprawy wymaga wysokiego poziomu wiedzy tech-
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OŚRODEK SZKOLENIOWY ATC

Ośrodek szkoleniowy ATC (Automotive Training Center) w Pruszkowie

W Polsce, nowoczesne centrum szkoleniowe ATC zlokalizowane jest w Pruszkowie. Kursanci mają do 
dyspozycji dwie sale szkoleniowe przeznaczone do ćwiczeń teoretycznych oraz salę do ćwiczeń 
praktycznych. Pomieszczenia wyposażone są we wszystkie niezbędne urządzenia multimedialne, a co 
najważniejsze, mają dostęp do światła dziennego, co stanowi jeden z niezbędnych warunków dla 
potrzeb prowadzenia szkoleń. Sala do ćwiczeń przygotowana jest z zachowaniem najwyższych standardów 
i norm BHP. To znacznie więcej, niż typowa lakiernia znajdująca się w serwisie lakierniczym. Zawiera 
centralny system wentylacji wraz ze specjalnym odciągiem oparów przypodłogowych. Znajdują się także 
specjalnie wydzielone stanowiska do poszczególnych etapów naprawy w procesie lakierniczym, które 
posiadają dodatkową wentylację mechaniczną lub grawitacyjną. Wszystko to, aby zapewnić komfort i 
bezpieczeństwo podczas szkolenia. 

ATC w liczbach:
 ·   m  powierzchni szkoleniowej
 ·   przeprowadzonych szkoleń
 ·   przeszkolonych osób w ramach projektu unijnego
 ·   przeszkolonych osób rocznie

Gwarantujemy najwyższe standardy:
 ·  Innowacyjna technologia
 ·  Doskonale wyposażony ośrodek
 ·  Indywidualne podejście w zakresie szkoleń
 ·  Nowoczesne techniki szkoleniowe
 ·  Profesjonalni trenerzy
 ·  
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

100%.

zdrowia.

  Staramy się poprawiać bezpieczeństwo pracy, zapewniając instrukcje obsługi, karty 

Przywiązujemy szczególną wagę do środków ochrony osobistej:
-eddo górd ęnorhco ązspeljan ąjainwepaz jezcinreikal ynibak azops mezrteiwop enalisaz iksaM  · 

 ążelan hcyt wókdorś oD .owtsńezceipzeb ąjutnarawg jetsiboso ynorhco ikdorś eindeiwopdO  · 

 tnemele ywoktadod ot hcycązczsyzc wókdorś hcindeiwopdo einawosots zezrpop yróks anorhcO  · 
ochrony osobistej.

bezpiecznie.
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tegii zrównoważonego rozwoju.

samych celów:

 ·  
 ·  

 ·  Przygotowanie niezbędnych informacji, aby klient mógł zagwarantować, że produkty są wytwarzane, 

Niniejsze założenia nie dotyczą tylko wytwarzania bardziej zrównoważonych produktów. Mają na celu 

Firma AkzoNobel opracowała własną strategię efektywności ekologicznej, którą wykorzystuje do 

sposób, ograniczenie ilości odpadów czy poprawa wydajności energetycznej.

sowych. Dzięki ulepszonym produktom przed klientami Lesonal otwierają się nowe możliwości 

Firma AkzoNobel stale stawia sobie wyzwania, chcąc stać się jednym ze światowych liderów w dziedzinie

biznesowe. Celem AkzoNobel jest ciągłe wspieranie klientów na drodze do sukcesu w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju.

Nowe, zrównoważone procedury i produkty, takie jak UV Filler, umożliwają przedsiębiorstwom

zajmuje jedno z czołowych miejsc na tej liście.

Zachęcanie dostawców, podwykonawców i klientów do promowania projektów w dziedzinie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz pomoc przedsiębiorstwom w osiągnięciu 
sukcesu w tym obszarze.



ODTŁUSZCZACZE/ZMYWACZE
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Opis produktu
Rozpuszczalnikowy środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni 
przed lakierowaniem.

Zalety
Zapewnia stosunkowo powolne parowanie i posiada właściwości antystatyczne, 
które sprawiają, że idealnie nadaje się do czyszczenia większych powierzchni i 
elementów z tworzyw sztucznych. 

Wskazówka
Aby osiągnąć optymalny rezultat, powierzchnię należy oczyścić odtłuszczaczem 
rozpuszczalnikowym (Antistatic Degreaser SB) oraz wodorozcieńczalnym (Antistatic 
Degreaser WB 200).
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Antistatic Degreaser SB 363527 5 ltr 4
Antistatic Degreaser SB 363529 1 ltr 6

L4.02.03

Antistatic Degreaser SB

Opis produktu
Specjalny środek do oddzielania cząstek lakieru od zanieczyszczonego środka 
Guncleaner WB.

Zalety
Separator WB jest bardzo wydajny, wystarczy dodanie tylko 1% proszku do zanie-
czyszczonego środka Guncleaner WB. Po koagulacji i oddzieleniu cząstek lakieru za 
pomocą � ltra, Guncleaner WB może zostać ponownie użyty. Po wyschnięciu, 
oddzielone cząstki lakieru można zutylizować standardowymi metodami.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Separator WB 223477 850 g 2

L5.02.01

Separator WB
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ODTŁUSZCZACZE/ZMYWACZE

Opis produktu
Wodorozcieńczalny środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni 
przed lakierowaniem.

Zalety
Doskonałe właściwości czyszczące minimalizują ryzyko powstawania smug i 
uszkodzeń lakieru.

Wskazówka
Aby osiągnąć optymalny rezultat, powierzchnię należy oczyścić odtłuszczaczem 
rozpuszczalnikowym (Antistatic Degreaser SB) oraz wodorozcieńczalnym (Antistatic 
Degreaser WB 200).
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Degreaser WB 200 372173 5 ltr 4
Degreaser WB 200 370516 1 ltr 6

L4.03.05

Degreaser WB 200

Opis produktu
Specjalny środek czyszczący do sprzętu lakierniczego używanego podczas pracy z 
produktami wodorozcieńczalnymi.

Zalety
Rozpuszcza cząstki lakieru i zanieczyszczenia na powierzchni sprzętu. Bezzapa-
chowy i przyjazny dla środowiska. Brak emisji rozpuszczalnika.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Guncleaner WB 359200 5 ltr 4

L4.03.02

Guncleaner WB



SZPACHLÓWKI
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Opis produktu
Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym. Glass 

się do większych napraw.

Zalety
Doskonałe właściwości wypełniające. Wysoka elastyczność. Łatwość nakładania.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie

L3.02.06
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SZPACHLÓWKI

Opis produktu
Uniwersalna, dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypeł-
niania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do 
podłoży wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i laminatu poliestro-
wego.

Zalety
Gładkie wykończenie. Doskonałe właściwości wypełniające. Dobre właściwości 
nakładania. Łatwe szlifowanie. Krótki czas schnięcia

Wskazówka
Środki poliestrowe absorbują wilgoć (są higroskopijne) i należy je szlifować dopiero 
po wyschnięciu. Nie używać wodorozcieńczalnych odtłuszczaczy.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL   einawokapO PAS rN

w kartonie

L3.02.03



PODKŁADY
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Opis produktu
Jednoskładnikowy podkład utwardzany promieniami UV. Innowacyjny produkt, który 
pozwala na znaczne skrócenie czasu naprawy. 

Zalety
Gotowy do użycia. Zapobiega powstawaniu efektu konturmapy. Krótki okres odparo-
wania i utwardzania, co pozwala na znaczne skrocenie procesu. Łatwy w użyciu.

Wskazówka
Produkt należy dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zawsze używaj odpowiednich 
środków ochrony osobistej. Wykaz lamp UV i kurtyn ochronnych znajduje się na s. 
59-60.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie   Liczba sztuk 

w kartonie
UV Filler 

L2.04.03

UV Filler
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PODKŁADY

Opis produktu
Dwuskładnikowy, niezawierający chromianów podkład epoksydowy, zgodny z 
przepisami dotyczącymi LZO, przeznaczony do napraw samochodów, podwozi, a 
także lekkich pojazdów użytkowych. Stanowi doskonałe podłoże pod szpachlówki i 
poliestrowe szpachlówki natryskowe. Odpowiedni do prac przy nowych pojazdach 
oraz napraw renowacyjnych. Stosowany jako warstwa izolująca przy wrażliwych 
podłozach.

Zalety
Dobra wytrzymałość chemiczna. Doskonała ochrona antykorozyjna. Bardzo dobre 
właściwości szlifowania na sucho. Bardzo gruba warstwa – o grubości do 50 
mikronów – porównywalna do tradycyjnych, akrylowych podkładów wypełniających. 

Wskazówka
Podkład 2K Epoxy Primer można nakładać bez dodatku rozcieńczalnika.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L2.05.01

2K Epoxy Primer
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 Ciemno-
szary 
(G/B)

Szary
(G)

Jasnoszary
W/G)

Biały
(W)

Czarny
(B)

System odcieni szarości   
dla podkładów/podkładów wypełniających

Kod

Odcień szarości

Proporcje mie- 
szania podkładu

Szary: 100% Szary: 50% 
Czarny: 50%

Czarny: 100%Biały: 100% Biały: 50% 
Szary: 50%

Biały SzaryJasnoszary Ciemnoszary Czarny

W
W-ADV

W/G
W/G-ADV

G
G-ADV

G/B
G/B-ADV

B
B-ADV

www.lesonal.pl

 Ciemno-
szary 
(G/B)

Szary
(G)

Jasnoszary
W/G)

Biały
(W)

Czarny
(B)

System odcieni szarości   
dla podkładów/podkładów wypełniających

Kod

Odcień szarości

Proporcje mie- 
szania podkładu

Szary: 100% Szary: 50% 
Czarny: 50%

Czarny: 100%Biały: 100% Biały: 50% 
Szary: 50%

Biały SzaryJasnoszary Ciemnoszary Czarny

W
W-ADV

W/G
W/G-ADV

G
G-ADV

G/B
G/B-ADV

B
B-ADV

www.lesonal.pl
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PODKŁADY

i   i   

Opis produktu
Dwuskładnikowy, akrylowy podkład wypełniający podwójnego przeznaczenia, 
zgodny z przepisami dotyczącymi LZO, przeznaczony do napraw samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Zalety
Może być wykorzystywany w metodzie ze szlifowaniem lub bez szlifowania. Charak-
teryzuje go krótki czas schnięcia i znakomita rozlewność. Dostępny w kolorach 
białym, szarym i czarnym w celu optymalnego pokrycia powierzchni przez lakier 
nawierzchniowy. Bardzo dobre właściwości natryskowe. Dobre wypełnienie. 
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy dowolnego lakieru nawierzchniowego 
Lesonal. Odcienie szarości (GreyShades) zapewniają zwiększoną siłę krycia i 
mniejsze zużycie lakierów bazowych i nawierzchniowych. Może być bezpośrednio 
nakładany na oryginalne powłoki elektroforetyczne bez szlifowania.

Wskazówka
Dzięki możliwości wyboru 3 kolorów można szybciej osiągnąć lepszą siłę krycia przez 
lakier nawierzchniowy.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL   einawokapO PAS rN

w kartonie

L2.02.04

2K Graphite Pro Filler

2K GPH Pro Fil - biały
2K GPH Pro Fil - szary
2K GPH Pro Fil - czarny

520826
520827
520828

3,75 ltr
3,75 ltr

3,75 ltr

Wersja ze szlifowaniem

Wersja ze szlifowaniem

Wersja bez szlifowania

3   :   1 :  1T

T 4   :   1 : 0,8

T (Grawitacyjnie)
1.6-2.0 mm

2-3 x 1 warstwa 4 - 6 min. 1½ godz. w 20ºC
30 min. w 60ºC

3 : 1 : 1
2K Graphite Pro Filler:
HS Hardener 420
Multi Thinner

4 : 1 : 0.8
2K Graphite Pro Filler:
Universal Hardener:
Multi Thinner

T (Grawitacyjnie)
1.3-1.5 mm

1 x 1 warstwa 15 min. w 20ºC
Pokrywalny do
24 godzin w 20ºC 
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Opis produktu
Dwuskładnikowy, grubopowłokowy podkład wypełniający przeznaczony do napraw 
samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Zalety
Łatwe nakładanie. Doskonała szlifowalność. Szybkie schnięcie. Odcienie szarości 
(GreyShades) zapewniają zwiększoną siłę krycia i mniejsze zużycie lakierów bazo-
wych i nawierzchniowych. Przyjazny dla użytkownika. Znakomite właściwości 
wypełniające (jedna warstwa do 100 mikronów) . Dobra rozlewność. Szerokie 
możliwości stosowania pod względem wielkości naprawy i temperatury schnięcia.

Wskazówka
Dzięki możliwości wyboru trzech kolorów można szybciej osiągnąć lepszą siłę krycia 
przez lakier nawierzchniowy.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
2K High Build Filler Grey 369701 3 ltr 2
2K High Build Filler Grey 369700 1 ltr 6
2K High Build Filler Black 369697 3 ltr 2
2K High Build Filler Black 369696 1 ltr 6
2K High Build Filler White 367526 3 ltr 2
2K High Build Filler White 367525 1 ltr 6

L2.02.06

2K High Build Filler
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PODKŁADY

Opis produktu
Jednoskładnikowy, schnący na powietrzu podkład gruntujący przeznaczony do 
gruntowania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zalety
Bardzo dobra przyczepność na elementach z tworzyw sztucznych 
(za wyjątkiem czystego polietylenu). Nie wymaga użycia utwardzacza.

 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L2.01.05

1K Multi Plastic Primer
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Opis produktu
Dwuskładnikowy podkład przeznaczony do napraw części wykonanych z tworzyw 
sztucznych, za wyjątkiem miękkich poliuretanów.

Zalety
Szybkie schnięcie. Możliwość szybkiego nałożenia kolejnej warstwy – oszczędność 
czasu. Brak konieczności stosowania dodatkowego podkładu wypełniającego. 
Lepsza siła krycia lakieru bazowego. Możliwość dobarwienia lakierem nawierzch-
niowym Topcoat HS 420.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
2K Universal Plastic Primer 356785 1 ltr 6

L2.05.02

2K Universal Plastic Primer
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SYSTEM WODOROZCIEŃCZALNY

Opis produktu
Innowacyjny system wodorozcieńczalnych lakierów bazowych dostępny w szerokiej 
gamie kolorystycznej. Nowy Lesonal Basecoat WB GT to doskonały efekt końcowy. 
Szybko.

Zalety
Doskonałe rezultaty za każdym razem. Dłuższa trwałość po zmieszaniu. 
Łatwość użycia i znakomita rozlewność. Gładka i matowa powierzchnia przed
nałożeniem lakieru bezbarwnego. Skrócony czas procesu. Lepsze odzworowanie 
kolorów. Większa wydajność. 

 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L1.09.01

Basecoat WB

L1.09.02



SYSTEM WODOROZCIEŃCZALNY

28

L1.09.01

Basecoat WB

Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 
w kartonie



Więcej informacji znajduje się na stronie www.lesonal.pl

Lesonal Basecoat WB GT
Rozumiemy Państwa potrzebę, aby działać szybko. Czas to pieniądz, a klienci chcą mieć 
gotowy samochód na wczoraj. Nie powinni Państwo poświęcać jakości na rzecz szybkiego 
procesu. Rozwiązaniem problemu jest nowy lakier bazowy Lesonal Basecoat WB GT. 
Można go stosować do każdego rodzaju napraw, posiada proste proporcje mieszania bez 
konieczności stosowania specjalnych dodatków, co zapewnia pełną kontrolę nad 
procesem i efektem naprawy. Doskonałe dopasowanie kolorów oraz krótki czas 
odparowania rozpuszczalnika. Osiągniesz doskonały efekt końcowy. Szybko.



LAKIERY BEZBARWNE
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Opis produktu
Elastyczny lakier bezbarwny schnący w temperaturze otoczenia. Produkt stworzony 
w oparciu o najnowocześniejszą technologię w celu zwiększenia efektywności 
naprawy i zmniejszenia jej kosztów. Przeznaczony do rożnego typu napraw lakier 
charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zarysowania.

Zalety
Krótki czas schnięcia w każdej temperaturze, co pozwala zoptymalizować koszty i 
obniżyć ryzyko wtrącenia zanieczyszczeń. Uniwersalność. Dłuższa trwałość po 
zmieszaniu. Podwyższona odporność na zarysowania. 
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie
Cool Clear AS 

Cool Clear AS
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LAKIERY BEZBARWNE

Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości substancji stałych do 
stosowania z lakierem Basecoat WB. Przeznaczony do wszystkich rodzajów napraw 
przy użyciu większości metod aplikacji. Łączy łatwość nakładania z dobrymi 
właściwościami schnięcia. Zapewnia doskonały połysk i spełnia najwyższe wyma-
gania producentów samochodów w zakresie odporności na zarysowania i ścieranie 
podczas mycia samochodu.

Zalety
Doskonały połysk. Wysokiej jakości efekt końcowy. Znakomite właściwości polero-
wania. Bardzo dobra rozlewność. Bardzo krótki czas schnięcia.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L1.05.08

2K HS Premium Clear 420



LAKIERY BEZBARWNE
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Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości substancji stałych do 
stosowania z lakierem Basecoat WB. Przeznaczony do wszystkich rodzajów napraw 
przy użyciu większości metod aplikacji. Zapewnia bardzo wysoki poziom połysku, 
dobrą rozlewność, szybkie schnięcie i doskonały efekt końcowy.

Zalety
Bardzo wysoki połysk. Szybkie schnięcie. Krótki czas procesu. Szybkie utwardzanie.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie

L1.05.09

2K HS Fast Clear 420
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LAKIERY BEZBARWNE

Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny przeznaczony do różnego rodzaju metod aplikacji. 

naprawami pojazdów w UE, które chcą spełnić wymogi dyrektywy 2004/42/WE.

Zalety
Doskonały połysk i rozlewność.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L1.05.02

2K HS Extra Clear

Ekstra
Ekstra



LAKIERY BEZBARWNE
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Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny przeznaczony do różnego rodzaju metod aplikacji. 

naprawami pojazdów w UE, które chcą spełnić wymogi dyrektywy 2004/42/WE.

Zalety
Wysokiej jakości wykończenie. Szybkie schnięcie. 
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie

L1.05.07

2K MS Clear Fast
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LAKIERY BEZBARWNE

Opis produktu
Dwuskładnikowy, matowy lakier bezbarwny do stosowania na utwardzone lakiery 
nawierzchniowe lub bazowe. Dzięki zmieszaniu z lakierem 2K HS Fast Clear 420 lub 
2K HS Premium Clear 420 można osiągnąć dowolny poziom połysku.

Zalety
Można osiągnąć różne poziomy połysku dzięki zmieszaniu z lakierem 2K HS Premium 
Clear 420 lub 2K HS Fast Clear 420.

Wskazówka
Uwaga: w przypadku stosowania lakieru 2K MS Matting Clear czas schnięcia jest 
dłuższy.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
2K MS Matting Clear 338922 1 ltr 6

L1.05.03

2K MS Matting Clear
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Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny przeznaczony do napraw i całkowitego przelakie-
rowania oryginalnych wykończeń matowych. Lakieru Lesonal Multi Matt Clear można 
używać niezależnie od poziomu połysku lakierowanej części.

Zalety
Zmieszanie dwóch składników A pozwala na uzyskanie dowolnego poziomu połysku. 
Nadaje się do stosowania zarówno w przypadku całych matowych nadwozi, jak i do 
naprawy mniejszych części dzięki dwóm rodzajom rozcieńczalników. Równa po-
wierzchnia bez efektu chmurzenia. Gładkie i trwałe wykończenie połysk nie zwiększa 
się w miarę upływu czasu.

Wskazówka
Dzięki wzornikowi połysku lakieru Multi Matt można łatwo określić wymagany 
poziom połysku.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie
Multi Matt Clear Low Gloss 
Multi Matt Clear Semi Gloss 

L1.05.13

Multi Matt Clear
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LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Opis produktu
Dwuskładnikowy, poliestrowo-akrylowy, mieszalnikowy lakier nawierzchniowy o 
wysokiej zawartości substancji stałych. Dostępny w szerokiej gamie kolorów z 
bezpośrednim połyskiem lub solidowych. Przeznaczony do napraw samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Zalety
Znakomity połysk. Zapewnia doskonałą rozlewność i idealną siłę krycia. Zaledwie 20 
pigmentów i dodatek matujący Gloss reducer umożliwiają uzyskanie tysięcy kolorów 
solidowych. Bardzo dobra siła krycia. Wysoka odporność na czynniki środowiskowe i 
obciążenia mechaniczne.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
MM 06 Binder 355972 1 ltr 2
MM 11 White 355347 3.75 ltr 2
MM 22 Mixing black 355331 1 ltr 2
MM 23 Deep Black 355973 1 ltr 2
MM 31 Red (orange) 355974 1 ltr 2
MM 41 Blue (green) transp. 355332 1 ltr 2
MM 43 Blue (violet) transp. 355333 1 ltr 2
MM 51 Green (yellow) transp. 355334 1 ltr 2
MM 52 Green (blue) transp. 355335 1 ltr 2
MM 60 Yellow (orange) 366523 1 ltr 2
MM 62 Yellow (green) 355337 1 ltr 2
MM 63 Orange (yellow) 355338 1 ltr 2
MM 65 Yellow (orange) 355339 1 ltr 2
MM 71 Orange (red) 355340 1 ltr 2
MM 72 Red (orange) transp. 355341 1 ltr 2
MM 81 Red (violet) transp. 355342 1 ltr 2
MM 82 Violet (red) transp. 355343 1 ltr 2
MM 83 Violet (red) transp. 355344 1 ltr 2
MM 84 Violet (blue) transp. 355345 1 ltr 2
MM 132 Red Oxide 355346 1 ltr 2

L1.03.03

Topcoat HS 420



LAKIERY NAWIERZCHNIOWE
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Opis produktu
Dodatek matujący do użytku z lakierem Topcoat HS 420.

Zalety
Możliwość uzyskania różnych poziomów połysku.

Wskazówka
Uwaga: wydłużony czas schnięcia.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Gloss Reducer 01 363607 1 ltr 2

L1.08.06

Gloss Reducer 01
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UTWARDZACZE

Universal Hardener HT

Opis produktu
Uniwersalny utwardzacz do stosowania w temperaturze do 25 C. Do stosowania z 
produktami: Graphite Pro Filler (wersja ze szlifowaniem), 2K High Build Filler, 2K MS Clear 
Fast, 2K HS Extra Clear, 2K MS Matting Clear.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Universal Hardener Standard 
Universal Hardener Standard 

L1.06.03

Universal Hardener Standard

Opis produktu
Uniwersalny utwardzacz do stosowania w temperaturze około 20 C. Do stosowania z 
produktami: 2K Filler 540 (wersja ze szlifowaniem), 2K High Build Filler, 2K MS Clear 
Fast, 2K HS Extra Clear, 2K MS Matting Clear.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Universal Hardener Fast 
Universal Hardener Fast 

L1.06.03

Universal Hardener Fast

Opis produktu
Utwardzacz przeznaczony do stosowania z podkładem 2K Epoxy Primer.

Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 
w kartonie

Hardener Epoxy Primer 

Hardener Epoxy Primer



UTWARDZACZE
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Opis produktu
Uniwersalny utwardzacz do napraw miejscowych w temperaturze około 20 C. Do 
stosowania z produktami: 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K MS Matting Clear.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie
Universal Hardener Extra Fast 
Universal Hardener Extra Fast 

L1.06.03

Universal Hardener Extra Fast

Opis produktu
Do stosowania z produktami: Topcoat HS 420, 2K HS Premium Clear 420, 2K HS Fast 
Clear 420, Graphite Pro Filler (wersja bez szlifowania).
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie

HS Hardener 420

Opis produktu
Utwardzacz przeznaczony do stosowania z podkładem 2K Universal Plastic Primer.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie

Hardener Universal Plastic Primer
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UTWARDZACZE

Opis produktu
Utwardzacz przeznaczony do stosowania z produktem Cool Clear AS.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Cool Clear AS Hardener 

Cool Clear AS Hardener

Opis produktu
Utwardzacz przeznaczony do stosowania z lakierem Multi Matt Clear.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Matt Clear Hardener 

Multi Matt Clear Hardener
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Opis produktu
Rozcieńczalnik do lakieru nawierzchniowego Topcoat HS 420.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Thinner 420 359268 1 ltr 6
Thinner 420 360089 0.5 ltr 12

Thinner 420

Opis produktu
Specjalny rozcieńczalnik do stosowania z produktami: 2K Filler 540 w metodzie 
mokro na mokro, Topcoat HS 420, 2K HS Premium Clear 420, 2K HS Fast Clear 420 w 
wysokich temperaturach (> 30°C).

Zalety
Lepsza rozlewność i absorpcja odkurzu.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Thinner HT 368368 1 ltr 6

Thinner HT

Opis produktu
Rozcieńczalnik do stosowania z produktami: 2K HS Premium Clear 420 i 2K HS Fast 
Clear 420.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Reducer Clear 420 364213 5 ltr 4
Reducer Clear 420 364212 1 ltr 6

Reducer Clear 420
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ROZCIEŃCZALNIKI

Opis produktu
Uniwersalny rozcieńczalnik do użytku w wysokich temperaturach (> 30°C). Do 
stosowania z produktami: 2K Epoxy Primer, 2K Universal Plastic Primer, Graphite Pro Filler
(wersja ze szlifowaniem), 2K High Build Filler, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K 
MS Matting Clear.

Zalety
Dobra absorpcja odkurzu i bardzo dobra rozlewność w wysokich temperaturach oraz 
w przypadku dużych powierzchni.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Thinner HT 

Multi Thinner HT

Opis produktu
Uniwersalny rozcieńczalnik do stosowania w temperaturach do 25°C. Do stosowania 
z produktami: 2K MS Clear Fast, 2K Epoxy Primer, Graphite Pro Filler (wersja ze szlifowa-
niem), 2K High Build Filler, 2K Universal Plastic Primer, 2K HS Extra Clear, 2K MS 
Matting Clear.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Thinner Standard 
Multi Thinner Standard 

Multi Thinner Standard

Opis produktu
Uniwersalny rozcieńczalnik do stosowania w temperaturach około 20 C. Do stoso-
wania z produktami: 2K Universal Plastic Primer, 2K Epoxy Primer, Graphite Pro Filler
(wersja ze szlifowaniem), 2K High Build Filler,  2K MS Clear Fast, 2K MS Matting Clear, 
2K HS Extra Clear.

Zalety
Pozwala na skrócenie czasu odparowania pomiędzy warstwami.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Thinner Fast 
Multi Thinner Fast 

Multi Thinner Fast
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Opis produktu
Rozcieńczalnik do cieniowania krawędzi, przeznaczony do użytku ze wszystkimi 
lakierami bezbarwnymi oraz lakierem nawierzchniowym Topcoat HS 420.

Zalety
Po wyschnięciu obszar cieniowania można wypolerować.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Fade Out Agent 369066 5 ltr 4
Fade Out Agent 368765 1 ltr 6

L8.01.01

Fade Out Agent

Opis produktu
Standardowy rozcieńczalnik do systemu lakierów Multi Matt Clear. Idealny do napraw 
części, takich jak osłony lusterek lub lakierowania pojedynczych części samochodu.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Matt Clear Reducer Standard 374001 1 ltr 6

Multi Matt Clear Reducer Standard

Opis produktu
Wolny rozcieńczalnik do systemu lakierów Multi Matt Clear. Przeznaczony do 
lakierowania pojedynczych części lub całego pojazdu.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Matt Clear Reducer Slow 374002 1 ltr 6

Multi Matt Clear Reducer Slow
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ROZCIEŃCZALNIKI

Opis produktu

 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

Thinner Extra Fast

Opis produktu
Specjalny środek do rozcieńczania lakieru Basecoat WB.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Activator WB L1.09.01

Activator WB

Extra szybki rozcieńczalnik do lakierów bezbarwnych.

521145Thinner Extra Fast
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Opis produktu
Jednoskładnikowy, niezawierający chromianów podkład wytrawiający w aerozolu do 
napraw samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych.

Zalety
Szybkie schnięcie. Dobra ochrona przed korozją. Doskonała przyczepność systemu 
lakierniczego.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
1K Etch Primer RTS 358947 0.4 ltr 6

L2.03.03

1K Etch Primer RTS

Opis produktu
Jednoskładnikowy podkład do napraw części samochodów, motocykli i innych 
pojazdów.

Zalety
Bardzo krótki czas schnięcia, łatwa aplikacja. Produkt dostępny w trzech kolorach.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
1K Primer Filler RTS grey 212422 0.4 ltr 6
1K Primer Filler RTS black 224328 0.4 ltr 6
1K Primer Filler RTS white 224327 0.4 ltr 6

L2.01.03

1K Primer Filler RTS
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SYSTEM GOTOWY DO UŻYCIA

Opis produktu
Jednoskładnikowy, przezroczysty podkład gruntujący do części samochodowych z 
tworzyw sztucznych.

Zalety
Bardzo dobra przyczepność na elementach z tworzyw sztucznych wykorzystywanych  
do napraw samochodów (za wyjątkiem czystego polietylenu). 
Łatwa w użyciu forma aerozolu.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie

L2.01.06

1K Multi Plastic Primer RTS

Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny w aerozolu do stosowania przy drobnych napra-
wach i naprawach pojedynczych części. Przeznaczony do stosowania na wszystkie 
lakiery bazowe Lesonal.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
L1.05.06

2K HS Extra Clear RTS
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Opis produktu
Rozcieńczalnik do cieniowania krawędzi w przypadku drobnych napraw oraz napraw 
miejscowych.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Fade Out Agent RTS 369512 0.4 ltr 6

L8.01.01

Fade Out Agent RTS
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INNE

Opis produktu
Specjalny dodatek uelastyczniający do stosowania z produktami: 2K High Build Filler, 
2K Graphite Pro Filler, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear. Dodatek Flexible Additive 
zwiększa elastyczność produktów nakładanych na elementy z tworzyw sztucznych.

Zalety
Dodatek Flexible Additive zwiększa elastyczność produktu, co pozwala aplikować go 
na elastyczne i bardzo elastyczne tworzywa sztuczne.

Wskazówka
Czasy schnięcia różnią się w zależności od ilości dodatku Flexible Additive.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Flexible Additive 

L1.08.02

Flexible Additive

Opis produktu
Gotowe do użycia, nasączone ściereczki do wstępnego przygotowywania po-
wierzchni metalowych. Zapewniają doskonałą przyczepność oraz ochronę przed 
korozją.

Zalety
Gotowe do użycia. Brak konieczności mieszania komponentów oraz czyszczenia 
pistoletu lakierniczego. Oszczędność czasu. Brak chromianów. Niska emisja LZO. 
Prosta utylizacja.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Autoprep Pretreatment Wipes 

A2.06.01

Autoprep Pretreatment Wipes
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Opis produktu
Do produktów 2K HS Extra Clear, 2K MS Clear Fast, Cool Clear AS. 
Proporcje mieszania: 2 : 1 : 10%

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach. 

Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN w kartonie

Mixing Stick # D 

Mixing Stick # D

Opis produktu

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie
Mixing Stick # G 

Mixing Stick # G

Opis produktu
Do lakieru nawierzchniowego Topcoat HS 420. Proporcje mieszania: 5 : 2 : 1

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach.
 
Nazwa produktu  kutzs abzciL  einawokapO PAS rN

w kartonie
Mixing Stick # N 

Mixing Stick # N

D

G

N
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MIARKI

Opis produktu
Do lakierów bezbarwnych 2K HS Premium Clear 420 i 2K HS Fast Clear 420. Proporcje 
mieszania: 5 : 3 : 1

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Mixing Stick # P 

Mixing Stick # P

Opis produktu
Do podkładu wypełniającego 2K Graphite Pro Filler . 
Proporcje mieszania: 4:1:9 i 3:1:9

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Mixing Stick # T

Mixing Stick # T

Opis produktu
Do lakieru Multi Matt Clear. Proporcje mieszania: 5 : 2 : 3

Wskazówka
Do stosowania wyłącznie w okrągłych pojemnikach.
 
Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk 

w kartonie
Mixing Stick # S 

Mixing Stick # S

P

T

S
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Opis produktu
Nowe zestawy dokumentacji kolorystycznej zapewniają pomoc podczas szukania 
odpowiedniego koloru. Dzięki dokumentacji kolorystycznej Lesonal proces doboru 
koloru przebiega szybciej, łatwiej i dokładniej. To sprawia, że można w krótkim 
czasie dobrać odpowiedni kolor oraz wykonać profesjonalną naprawę szybko i 
bezproblemowo! Dokumentacja kolorystyczna Lesonal obejmuje szeroki wachlarz 
kolorów, jest też przyjazna dla użytkownika. Stanowi wizualizację najczęściej 
stosowanych kolorów, pozwalając ocenić ich dopasowanie. Duże wzorniki pokryte 
lakierem ułatwiają odnalezienie właściwego koloru. Wzorniki te przedstawiają 
wizualizację receptury, którą chcesz wykorzystać, gwarantując doskonałe rezultaty i 
największą dokładność kolorów. 
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

LES NVD EMEA Standart Set 20

Dokumentacja kolorystyczna

Opis produktu
Wachlarz kolorów RAL zawiera najbardziej popularne kolory podzielone na grupy, 
umieszczone w solidnej oprawie.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
RAL fandeck 

Wachlarz kolorów RAL

2001124
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KOLOR

Opis produktu
Karty kolorów to skuteczne narzędzie do sprawdzania odcieni kolorów lakierów 
Basecoat WB i Topcoat HS 420. Pomagają określić kolor zależnie od kierunku 
patrzenia, a także jego grupę, czystość i jasność.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
LES Mixing WB GT Karta kolorów

Karta kolorów

Opis produktu
Wachlarz poziomu połysku dla systemu lakierów Multi Matt Clear.

Zalety
Różne poziomy połysku. Łatwe określenie wymaganego poziomu połysku.

Wskazówka
Na poziom połysku mają wpływ różne czynniki, takie jak grubość warstwy, metoda 
suszenia, wybór rozcieńczalnika. Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie 
natrysku próbnego.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
Multi Matt Clear Swatch 

Karta kolorów Lesonal Multi Matt Clear

Opis produktu
Metalowe tabliczki do wykonywania własnych próbek kolorów. Wymiary: 50 mm x 
100 mm
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
Metal spray-out Cards 

Tabliczki do natrysków próbnych
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Opis produktu
Szybkie dopasowanie koloru: to możliwe dzięki spektrofotometrowi Lesonal Color 
Checker. Zaawansowany spektrofotometr Lesonal Color Checker oraz program do 
wyszukiwania kolorów Lesonal QuickMix gwarantują łatwy i precyzyjny dobór koloru. 
Spektrofotometr Color Checker to lekkie, poręczne narzędzie przeznaczone dla 
profesjonalnych lakierników, wykorzystujących produkty Lesonal. Umożliwia szybkie 
znalezienie najbardziej odpowiedniego koloru. Dzięki spektrofotometrowi Color 
Checker można znaleźć najlepszą recepturę koloru dla dowolnego pojazdu. Działanie 
urządzenia jest proste: po odczytaniu koloru program automatycznie wyszukuje 
najbliższą recepturę i w razie potrzeby optymalizuje ją. W przypadku skomplikowa-
nych kolorów spektrofotometr Color Checker umożliwia automatyczne dobarwienie 
wybranej receptury. Wykonany w oparciu o najnowszą technologię LED spektrofoto-
metr jest poręczny i łatwy w obsłudze. 
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
Color Checker 228210  1

Color Checker

Opis produktu
QuickMix to nowa generacja programu kolorystycznego. Jej zadaniem jest uprosz-
czenie procesu wyszukiwania receptur i mieszania lakierów w warsztacie. Ponadto, 
ma ona wpomagać kontrolowanie kosztów generowanych przez lakiernię. Główne 
zalety QuickMix to: aktualizacja receptur przez Internet, elastyczne kryteria wyszuki-
wania, historia miksów i działania na miksach, mieszanie na wadze w/g proporcji z 
programu, obsługa spektrofotometru, ostrzeżenie o zmianie mieszanej wcześniej 
receptury, podstawowy moduł magazynowy, porówanie receptur wyszukanych przy 
pomocy spektrofotometru, porówanie wariantów kolorystycznych, receptury na 
kolory na części z tworzyw sztucznych, rozbudowane zlecenia naprawy, wiele 
raportów, własne kolory użytkownika.
 

QuickMix
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KOLOR

Opis produktu
Wystarczy kilka kliknięć na stronie internetowej Lesonal, aby wyszukać recepturę 
koloru online lub za pomocą telefonu komórkowego. Możesz przejść bezpośrednio 
do bazy kolorów i uzyskać dostęp do szerokiej gamy receptur. Obsługa systemu jest 
bardzo prosta, ale w razie potrzeby dostępna jest szybka pomoc online. Więcej 
informacji znajduje się na stronie www.lesonal.com. Jeszcze wygodniejszym 
rozwiązaniem jest bezpłatna aplikacja Lesonal iMatchColor dla użytkowników 
iPhone’ów i urządzeń z systemem Android. Aplikacja iMatchColor dla urządzeń 
Apple: http://itunes.apple.com/de/app/imatchcolor/id384354108?mt=8. Aplikacja 
iMatchColor dla urządzeń z systemem Android: https://market.android.com/
developer?pub=AkzoNobel+Car+Re�  nishes+BV.
 

Wyszukiwanie receptur online
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Opis produktu
Mieszalnik Lesonal WB i podkłady wypełniające • Szybki montaż: Nie wymaga użycia 
narzędzi • Modułowa konstrukcja • Bezpieczeństwo: Unikatowa klapa zabezpiecza-
jąca • Osłony każdej ruchomej części • Dostępny w standardowej wersji CE lub wersji 
przeciwwybuchowej ATEX • Prostota • Wymiary: dł. x wys. x szer.: 511x2105x1632. 

 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

Opis produktu
Regały magazynowe • Autonomiczny = brak mieszadeł,brak ruchomych części 
 • Magazyn rezerwowy 

 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

Opis produktu
Sprzęt do mieszania: Rozmiar 2,4 m • Szybki montaż: Nie wymaga użycia narzędzi • 
Modułowa konstrukcja • Bezpieczeństwo: Unikatowa klapa zabezpieczająca • 
Osłony każdej ruchomej części • Dostępny w standardowej wersji CE lub wersji 
przeciwwybuchowej ATEX • Prostota • Wymiary: dł. x wys. x szer.: 511x2343x1949. 

standardowym silnikiem
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
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MIESZALNIKI

 

w kartonie

Opis produktu
Dozownik z mieszadłem do puszek od 500 ml do 3,75 l.

Zalety
Uniwersalna uszczelka – Mieszadło ze stali nierdzewnej dostosowuje się do rozmiaru 
puszki (od 500 ml do 3,75 l) – Rewolucyjna konstrukcja zacisku (brak stopy bloku-
jącej) pozwala na optymalne uszczelnienie – Szyjka wlewu zapobiega tworzeniu się 
skroplin, umożliwiając optymalne dozowanie.

Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

Dozowniki

Opis produktu
Pokrywki do puszek od 500 ml do 3,75 l.

Zalety
Brak osadzania się pigmentów – brak ryzyka błędów przy mieszaniu; mieści się na 
zwykłym regale.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

Pokrywki

Opis produktu
Adaptor do puszek 3,75L i 1L.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

Adaptory i nakładki

2001431
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Opis produktu
Naklejki na mieszalnik dla lakierów Basecoat WB i Topcoat HS 420. Proste symbole 
ułatwiają mieszanie i cieniowanie.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
LES WB Naklejka na mieszalnik
LES 2K HS 420 Naklejka na mieszlanik
Naklejka czołowa z logo Lesonal (2,4m)
LES WB Naklejki - 4 nowe tonery

Naklejki na mieszalnik

226000
235764
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Opis produktu
Stolik pod wagę/komputer. Wymiary (dł. x wys. x szer.): 769 x 1130 x 518 mm. 
Waga Sartorius. 

Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 
w kartonie

Stolik pod wagę/komputer

Stolik AEML i waga

Opis produktu
Lampa UV (400 watów) do suszenia podkładu wypełniającego Lesonal UV Filler. 
Wyposażona w jedną lub dwie jednostki suszące (1 lub 2 lampy 400 watów).

Wskazówka
Uwaga: Powierzchnia poza zasięgiem lampy UV pozostaje lepka! Ważne: Należy 
stosować odpowiedne środki ochrony osobistej.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie

Lampa UV Spectrateck

Waga Sartorius PMA 236362
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WYPOSAŻENIE

Opis produktu
Lampa UV ze złączem do suszenia podkładu wypełniającego Lesonal UV Filler. 
Wyposażona w dwie lub cztery jednostki suszące (2 lub 4 lampy 400 watów).

Zalety
Możliwość regulacji w pionie i w poziomie. Urządzenie do blokowania ramion za 
pomocą sprężyny gazowej. Łatwość użytkowania dzięki kółkom samonastawnym.

Wskazówka
Uwaga: Powierzchnia poza zasięgiem lampy UV pozostaje lepka! Ważne: Należy 
stosować odpowiedne środki ochrony osobistej.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
Spectratek UV Dryer 2 x 400 Watt 236225  1
Spectratek UV Dryer 4 x 400 Watt 236222  1

Lampa UV Spectrateck

Opis produktu
Kurtyna bezpieczeństwa do użytku z lampami UV. Wymiary: wysokość 200 cm x 
szerokość 215 cm x długość 160 cm.

Zalety
Stabilna przegroda.
 
Nazwa produktu Nr SAP   Liczba sztuk 

w kartonie
Cepro Ominium Protection Safety Curtain 236233  1

Kurtyna ochronna Cepro Omnium Protection
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ZESTAWIENIE UTWARDZACZY I ROZCIEŃCZALNIKÓW

Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk w 
kartonie

Thinner HT 

Multi Thinner HT 
Multi Thinner Standard 
Multi Thinner Standard 
Multi Thinner Fast 
Multi Thinner Fast 
Fade Out Agent 
Fade Out Agent 
Multi Matt Clear Reducer Standard 
Multi Matt Clear Reducer Slow 

Activator WB 

Rozcieńczalniki

Nazwa produktu Nr SAP Opakowanie  Liczba sztuk w 
kartonie

Universal Hardener HT 
Universal Hardener Standard 
Universal Hardener Standard 
Universal Hardener Fast 
Universal Hardener Fast 
Universal Hardener Extra Fast 
Universal Hardener Extra Fast 

Hardener Universal Plastic Primer 
Cool Clear AS Hardener 
Multi Matt Clear Hardener 
Hardener Epoxy Primer 

Utwardzacze
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NOTATKI



KONTAKT

Wyłącznym partnerem handlowym marki Lesonal WB w Polsce jest � rma Primakolor Car Re� nishes Sp. z o.o.
Siedziba � rmy oraz jej centrum logistyczne i biuro obsługi klienta znajdują się Kątach Węgierskich koło Warszawy.
 

Zaangażowany, piętnastoosobowy zespół handlowo-techniczny Primakolor odpowie na wszelkie Państwa pytania 
i udzieli fachowej pomocy.

Dane kontaktowe fi rmy:
 
Primakolor Car Re� nishes Sp. z o.o.
ul. Strużańska 38
05-126 Kąty Węgierskie
Tel.: +48 503 196 600, +48 797 491 47



www.lesonal.com

Great finish. Fast.


