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Zauważasz to najczęściej wieczorem 
w świetle ulicznych lamp. Na błyszczącym 
za dnia lakierze dostrzegasz siateczkę 
drobnych rysek, niczym delikatną paję-
czynkę. To znak, że nadszedł czas, by nad-
woziu przywrócić fabryczny wygląd. Z na-
szym poradnikiem uda Ci się to osiągnąć.

W ubiegłym roku w numerze 2/
2006 przedstawiliśmy razem 
z firmą Automotive Centre 

z Konina, importerem kosmetyków 
amerykańskiej firmy Meguair’s, jak 
krok po krok doprowadzić samochód 
do porządku po zimowej eksploata-
cji. Bardzo często jednak okazuje 
się, że samo mycie nie wystarcza 
i trzeba lakier wypolerować, by od-
zyskał on swoją naturalną głębię. 

Dlatego udaliśmy się po-
nownie do Automotive 
Centre, gdzie prze-
szliśmy szybki kurs 
renowacji lakieru. 

Tym razem obiektem naszych ćwiczeń 
była 9-letnia Mazda MX-5. Lakier tego 
samochodu nie był mocno uszkodzo-
ny, jednak wymagał on lekkiego od-
nowienia. 

Przed przystąpieniem do pracy trze-
ba sobie zorganizować garaż i dodat-
kowe źródła światła. Polerowania na 
zewnątrz nie polecamy, ze względu 
na kurz, który szybko osiądzie na sa-

Pracę rozpoczynamy od 
bardzo dokładnego umycia 
samochodu, co pozwoli na 
usunięcie wszelkich zabru-
dzeń. Więcej na ten temat 
znajdziesz w STREET 
Xtreme numer 2/2006 

Po umyciu i osuszeniu nadwozia 
glinką Meguiar’s Quick Clay usuwa-
my zabrudzenia lakieru, z którymi 
nie poradził sobie szampon. Dzięki 
temu łatwiej nam będzie wetrzeć 
politurę i nałożyć wosk

Wszystkie nielakie-
rowane elementy 
zabezpieczyliśmy 
taśmą, by nie uległy 
uszkodzeniu pod-
czas polerowania. 
Poza tym nie trzeba 
będzie ich potem 
oczyszczać z pozo-
stałości politury

Samochód jest 
już przygotowany 

do polerowania. 
Jednak najpierw 
trzeba dokładnie 

obejrzeć lakier, 
żeby zobaczyć, 

w jakim jest stanie

Gąbka powinna 
przylegać najbar-
dziej równolegle do 
powierzchni lakieru. 
Politurę nakładamy 
na gąbkę w kształ-
cie krzyża, po czym 
możemy ją najpierw 
rozsmarować ręcz-
nie na danej części 
karoserii, a dopiero 
potem włączyć 
maszynę. Ruchy 
maszyny powinny 
się nachodzić w za-
kresie 50 procent

PAWEŁ TOBOLSKI (TEKST I ZDJĘCIA)

mochodzie. Jeśli go wpolerujesz, osią-
gniesz efekt odwrotny do zamierzone-
go. Z kolei dodatkowe lampy pozwolą 
szybko zweryfikować stan lakieru. Sam 
sobie przypominasz, że pajęczynki, 
czyli mikrorysy są najbardziej widocz-
ne  w świetle ulicznych lamp wieczo-
rem.

DO WYBORU SĄ dwa sposoby pole-
rowania: ręczny i maszynowy. Jeśli nie 
masz maszyny polerskiej, pozostaje Ci 
użycie własnych rąk. Nie będzie to ła-
twe, poza tym efekt uzyskany będzie 
nieco gorszy przy jednoczesnym więk-
szym zużyciu środka polerskiego.

— Początkującym polecam maszynę 
polerską mimośrodową, gdyż jej uży-
cie nie wiąże się z ryzykiem uszkodze-
nia lakieru, mówi Piotr Broniszewski 
z Automotive Centre. Z kolei użycie 
maszyny rotacyjnej stwarza ryzyko 
uszkodzenia lakieru, ale jednocześnie 

w rękach doświadczonej oso-
by pozwala na usunię-

cie większości 
uszkodzeń 

i osią-

gnięcie najgłębszego połysku.
Trzeba jednak podkreślić, że nie 

wszystkie uszkodzenia da się wypo-
lerować. Rysy przechodzące przez 
warstwę lakieru bezbarwnego lub do-
cierające do podkładu wymagają nie-
stety interwencji lakiernika. 

Ważną rzeczą jest również, by pod-
czas pracy nie nosić zegarka, obrączek 
czy innych rzeczy, które mogą również 
uszkodzić lakier.

Polerowanie rozpoczynamy od uży-
cia najmniej agresywnego środka. Je-
śli nie przyniesie to żądanych efektów, 
możesz przejść do bardziej ściernego 
środka, pamiętając jednak o dokład-
nym wyczyszczeniu gąbki polerskiej 
czy też aplikatora. 

— Nie radzę również polerować ma-
szynowo ostrych krawędzi nadwozia, 
gdyż w tych miejscach lakier jest naj-
częściej bardzo cienki, przestrzega 
Piotr Broniszewski. 

Mimo tych wszystkich ostrzeżeń po-
lerowanie lakieru nie należy do trud-
nych zadań, o czym przekonał się 

wyżej podpisany podczas wizyty 
w Koninie. Wam też się uda! ◆
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Na pierwszy rzut oka lakier był w nie najgorszym sta-
nie. Dopiero włączenie lampy halogenowej ukazało 
masę kolistych mikrorys

Po zakończeniu renowacji lakier nawet po włączeniu 
lampy jest idealnie gładki. Nastąpiła również znaczna 
poprawa głębi koloru

Kiedy czekaliśmy na 
wyschnięcie wosku, 
przywróciliśmy blask 
plastikowym lampom 
preparatem Meguiar’s 
Plast-X

Po spolerowaniu wierzch-
niej warstwy lakieru 

preparatem Deep Crystal 
Cleaner nałożyliśmy na 

lakier politurę Deep Crystal 
Polish. Ostatnim etapem 

było woskowanie woskiem 
syntetycznym Meguiar’s 

Tech Wax

Kabel należy przełożyć sobie w poprzek 
pleców, dzięki czemu unikamy możliwo-
ści jego obijania się o nadwozie

Tak nie należy robić. Wiszący kabel od 
maszyny polerskiej może uszkodzić 
lakier podczas pracy

Parę godzin intensywnej 
pracy i lakier samochodu 
znowu wygląda doskonale
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