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Fast Repair - niedroga droga szybkiej naprawy 

 

Niewielkie wgniecenia czy drobne zarysowania często frustrują właścicieli aut. Nie tylko 

psują ogólny wygląd pojazdu, ale mogą również prowadzić do kosztownych w naprawie 

konsekwencji, takich jak korozja. Dla wielu osób samochód nie jest wyłącznie środkiem 

transportu, ale źródłem radości i powodem do dumy. Jednak pomimo ostrożnej jazdy 

zdarza się, że na zderzaku pojawia się otarcie, a nadkole szpeci rysa, której pochodzenie 

nie jest nam do końca znane.  

Pomimo niezadowolenia z wyglądu auta i będąc w pełni świadomym następstw 

pozostawienia uszkodzonej karoserii właściciele samochodów nie decydują się na 

naprawę. Powód? Naprawa szkody jest kojarzona z drogim i pracochłonnym procesem. 

Usunięcie niewielkiego uszczerbku wydaje się niewarte swojej ceny. Wcześniej likwidacja 

szkody wymagała lakierowania całego elementu, teraz możemy przeprowadzić 

renowację koncentrując się na mniejszej powierzchni. Kierowcy nie muszą się też 

obawiać utraty pojazdu na kilka dni, innowacyjne procesy pozwalają na skrócenie czasu 

trwania naprawy nawet do kilku godzin. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, dla 

których samochód jest narzędziem pracy i każdy dzień bez pojazdu oznaczałby straty 

finansowe. 

Proces naprawy, o którym mowa jest w branży nazywany różnie: Szybka Naprawa Fast 

Repair, drobna naprawa czy naprawa typu SMART (ang. Small And Medium Area Repair 

Technique). Wymienione terminy określają technikę naprawy małej powierzchni karoserii 

stosując specjalne narzędzia i materiały w taki sposób, aby miejsce, gdzie wykonywano 

pracę było niezauważalne. 

Technika Fast Repair opiera się na założeniu, że naprawa nie może przekraczać 

wielkości kartki A4, szkoda powinna znajdować się na obszarze bliskim krawędzi 

elementu oraz musi być jedynym naprawianym miejscem na danym elemencie. Szybka 



 

Naprawa ma na celu redukcję zarówno materiałów, jak i czasu pracy – nie stosując się 

do powyższych zasad możemy narazić się na osiągnięcie wręcz przeciwnych rezultatów.  

Do szybkiej naprawy kwalifikują się drobne uszkodzenia powłoki lakierniczej, gdzie 

naprawa miejscowa będzie tańszym rozwiązaniem niż lakierowanie całego elementu. 

Fast Repair sprawdza się również przy odpryskach lakieru, które powstają w wyniku 

uderzeń kamieni i sprawiają, że samochód wydaje się być starszy niż jest w 

rzeczywistości. Wspomniana metoda jest idealna do naprawy zderzaków, które często są 

narażone na otarcia – wymiana całego elementu nie jest konieczna. Dodatkową zaletą 

jest idealnie dobrany kolor, najnowszej generacji narzędzia kolorystyczne perfekcyjnie 

dopasują nowy lakier do oryginalnego wykończenia. 

Proces zaczynam od identyfikacji szkody – analizujemy rozmiar i rozległość uszkodzenia 

by mieć pewność, że technika Fast Repair będzie odpowiednia. Jeśli szkoda spełnia 

wymagane kryteria możemy przystąpić do oczyszczenia elementu - w tym celu 

stosujemy wodę z mydłem. Kolejnym krokiem jest odtłuszczenie powierzchni, 

wypolerowanie i ponowne odtłuszczenie. Powłoka musi być dokładnie oczyszczona 

przed przystąpieniem do kolejnego kroku jakim jest pomiar koloru przy pomocy 

spektrofotometru ChromaVision. 

Pomiar wykonujemy na płaskiej, czystej i nieuszkodzonej powierzchni, jeśli powłoka przy 

uszkodzeniu jest wyblakła lub podrapana należy ją wcześniej wypolerować. Temperatura 

elementu powinna mieścić się między 15-30°C. W jednym miejscu wykonujemy 3 

odczyty, za każdym razem obracając narzędzie wokół własnej osi. 

Następnie maskujemy przyległe elementy i przystępujemy do szlifowania uszkodzonej 

powierzchni. W kolejnym kroku odtłuszczamy powierzchnię i przecieramy ściereczką 

antystatyczną. Jeśli uszkodzenie tego wymaga, przygotowujemy i aplikujemy szpachlę, 

po wyschnięciu szlifujemy, odtłuszczamy i stosujemy ściereczkę antystatyczną.  

Jeśli pracujemy na gołym metalu konieczne jest zastosowanie podkładu. Mamy do 

wyboru jedną z dwóch opcji. Pierwsza z nich to aplikacja podkładu WashPrimer 825R lub 

635R, których rolą jest zapewnienie ochrony antykorozyjnej. Następnie aplikujemy 

podkład wypełniający, np. 1051R/1057R– najlepiej w odpowiednim, zalecanym pod dany 

kolor odcieniu z palety ValueShade. Prawidłowo dobrany odcień zapewni lepsze krycie 



 

lakieru bazowego, co oznacza mniejsze zużycie materiałów, a co za tym idzie niższy 

koszt całkowity. Jeśli nie jesteśmy pewni, który odcień podkładu będzie stanowił 

optymalny wybór taką informację możemy znaleźć w oprogramowaniu kolorystycznym 

ChromaWeb. Aplikując podkład pamiętajmy, aby pierwsza warstwa wychodziła poza 

obszar drugiej warstwy, co zapobiegnie powstaniu mgły natryskowej. Wyschnięty 

podkład szlifujemy papierem w kolejności: P360/P400/P500-600, a następnie 

odtłuszczamy i przecieramy. Alternatywnym rozwiązaniem dla powyższego procesu jest 

zastosowanie nowości z portfolio Cromax - ściereczek PS1800 Metal Pretreatment 

Wipes bezpośrednio na gołą blachę. Po odparowaniu aplikujemy jeden z podkładów 

Ultra Performance Energy Surfacer: PS1081 (biały), PS1084 (szary) i PS1087 (czarny) 

metodą mokro-na-mokro. Całkowity czas utwardzania – bez narzędzi do suszenia 

wymuszonego – wyniesie od 20-40 minut. 

Na tym etapie przystępujemy do przygotowania lakieru bazowego zgodnie z recepturą 

wybraną przez spektrofotometr ChromaVision lub zgodnie z dopasowaną przez nas 

fiszką z FanDeck Cromax. Następnie aplikujemy bazę zgodnie z zalecaną techniką i 

ilością warstw i suszymy (niezbędne informacje dostępne są w metryczkach 

technicznych TDS). Uprzednio przygotowany lakier bezbarwny aplikujemy w dwóch 

warstwach. Druga warstwa powinna być aplikowana szerzej w stosunku do pierwszej. 

Najlepszym lakierem bezbarwnym zalecanym do Szybkich Napraw jest lakier bezbarwny 

CC6700, który charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia zarówno w kabinie, jak i 

poza nią. W kolejnym kroku aplikujemy rozcieńczalnik do cieniowania by wygładzić 

przejście między nowym lakierem a oryginalną powłoką – maksymalny czas na 

zastosowanie rozcieńczalnika to 5 minut. Po wyschnięciu lakieru bezbarwnego 

polerujemy element. 

WSKAZÓWKA: W celu poprawienia przyczepności lakieru bezbarwnego w strefie 

cieniowania zaleca się zastosowanie rozcieńczalnika AK350 również przed aplikacją 

lakieru bezbarwnego. W ten sposób osiągniemy perfekcyjny efekt po polerowaniu.  

Szybka Naprawa to przede wszystkim oszczędność czasu i materiałów. Bardzo ważna 

jest umiejętność oceny czy dana szkoda kwalifikuje się do wspomnianej metody. Istotna 

jest również wiedza na temat produktów i ich dostosowania do typu naprawy, oryginalnej 



 

powłoki lakierniczej, jak i warunków panujących w warsztacie. Odpowiednio dobrane 

portfolio materiałów lakierniczych zagwarantuje, że Szybka Naprawa będzie naprawdę 

szybka. Jeśli wcześniej nie wykonywaliśmy usługi Fast Repair warto wybrać się na 

dedykowane temu tematowi szkolenie. Marka Cromax organizuje dla swoich klientów 

dwudniowe seminaria, podczas których uczestnicy poznają tajniki Szybkiej Naprawy, a 

także mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Podczas szkolenia 

omawiana jest również charakterystyka produktów, ich zastosowanie oraz optymalne 

metody aplikacji. Przed przyjęciem pierwszego zlecenia rozsądnie jest wykonać kilka 

prób, np. na starym elemencie. Kiedy będziemy już pewni swoich umiejętności możemy 

przystąpić do pracy na pojazdach powierzonych nam przez klientów. 

W tak zaawansowanych technologicznie czasach, w których towary i usługi są 

zamawiane online i dostarczane do rąk klienta w przeciągu 48 godzin oczekujemy coraz 

wygodniejszych rozwiązań. Wygodnych, czyli wymagających jak najmniej wysiłku z 

naszej strony. Nie chcemy oddawać auta do warsztatu na kilka dni, bo to oznaczałoby 

organizację zastępczego środka transportu. Spodziewamy się wysokiej jakości 

produktów, realizacji zlecenia w krótkim czasie i za rozsądną sumę pieniędzy. 

Przekonanie właściciela samochodu do pozostawienia auta na kilka dni i zapłacenie za 

lakierowanie całego nadkola w celu usunięcia jednej rysy może okazać się nie lada 

wyzwaniem. Właśnie dla takich sytuacji zostało opracowane rozwiązanie Fast Repair, 

oferujące szybkość i zredukowane koszty. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.cromax.pl lub u lokalnego 

przedstawiciela marki Cromax. 

 

O marce Cromax 

Cromax to jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta 

Coating Systems, umożliwiająca uzyskanie lepszej wydajności - od przyjęcia pojazdu do 

naprawy, aż do oddania go właścicielowi. Oferuje ona rozwiązania technologiczne 

zapewnianiające łatwość, szybkość i dokładność aplikacji, wsparcie biznesowe i 

marketingowe oraz pragmatyczne innowacje, które upraszczają i skracają czas 



 

wykonania naprawy lakierniczej. Marka Cromax pomaga warsztatom lakierniczym w 

rozwijaniu ich biznesu. 
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Dalsze informacje prasowe uzyskać 
można od: 
 
Jadwiga Krzywiec  
Marketing Specialist 
Refinish Systems 
Axalta Coating Systems Poland  Sp. z o.o. 
ul. Szamocka 8 
01-748 Warszawa Polska 
Tel: +48 22 454 6409 

Email: jadwiga.krzywiec@axaltacs.com 
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