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Zmiany kosztów napraw w ostatnich latach pokazały, że rynek wykazuje coraz większe zainteresowanie metodami 
napraw małych uszkodzeń, jako alternatywa, na przykład do wymiany części. 
Naprawa małych uszkodzeń obejmuje obecnie między innymi wgniecenia na elementach blaszanych karoserii. 
Zakres uszkodzeń możliwych do usunięcia jest jednak ograniczony i nowe metody nie są czasami w stanie zastąpić 
każdej tradycyjnej metody naprawy. 
 
W celu utrzymania 3 letniej gwarancji producenta na jakość powłoki lakierowej oraz 12 letniej gwarancji 

na nieprzerdzewienie, muszą zostać zachowane wytyczne, określone w tym biuletynie. 

 
 
Uszkodzenia blach, poszyć zewnętrznych karoserii, które wykonane są ze stali lub stopów aluminium, dotyczą przede 

wszystkim uszkodzeń powstałych przy parkowaniu, przez siły natury – np. opady gradu, oraz spowodowanych przez 

czynniki zewnętrzne, np. uderzenie drzwiami innego samochodu. 

W przypadku szkód spowodowanych opadami gradu, na zdeformowanych powierzchniach, w odpowiednich 

warunkach oświetleniowych i/lub przy użyciu specjalnych narzędzi, takich jak VAS 842023, można zidentyfikować 

od jednego do nawet kilkuset wgnieceń. 

 

Pozytywny rezultat naprawy zależy od różnych czynników: 

 

1. Umiejscowienie wgniecenia, jego wielkość i kształt to pierwsze kryteria oceny. 

Uszkodzenia mogą mieć różny rozmiar, w odniesieniu do powierzchni oraz do głębokości. Wgniecenia mogą 

występować na powierzchniach płaskich jak i na krawędziach przetłoczeń. 

Ponadto, deformacje mogą znajdować się na powierzchni elementu karoserii, do której jest łatwy dostęp 

po wymontowaniu elementów wyposażenia jak i w miejscach, gdzie blacha tworzy profil zamknięty, bez 

możliwości bezpośredniego dostępu od spodniej strony. 

Może się również zdarzyć sytuacja, w której dojdzie do przerwania warstwy wierzchniej powłoki lakierowej lub 

nawet kolejnych warstw, co powoduje konieczności przeprowadzenia odnowy lakieru zgodnie z instrukcją napraw. 

Ewentualne uszkodzenia, przy których powłoka jest przerwana (np. pęknięcia) najczęściej można stwierdzić 

jedynie okiem uzbrojonym, np. lub za pomocą lupy lub mikroskopu cyfrowego, takiego jak VAS 842 029. 

 

2. Odcień lakieru może decydować o efekcie naprawy. Przy ciemnych kolorach, ze względu na większy stopień 

odbicia światła, niedoskonałości związane z wypychaniem uszkodzeń, są łatwiej zauważalne niż to ma miejsce 

na jasnych kolorach. 

Z kolei lakiery z dużą ilością pigmentu metalicznego, są wrażliwe na punktowe nierówności podłoża, co może 

powodować pozorną zmianę odcienia. Spowodowane jest to tym, że taka nierówność wpływa na zmianę położenia 

płytki aluminiowej, która jest składnikiem lakierów metalizowanych. Skutkiem tego są odbicia światła 

w nieregularnych kierunkach. Zjawisko to może być widoczne nawet po wyrównaniu powierzchni lakieru 

bezbarwnego poprzez szlifowanie i polerowanie, co ma na celu wyeliminowanie efektu załamywania światła 

na jego powierzchni.  
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3. Narzędzia do naprawy wgnieceń zostały w ostatnich latach udoskonalone i są dostosowane do poszczególnych 

rodzajów uszkodzeń. 

Znaczna część uszkodzeń spowodowanych np. gradobiciem, nie powoduje trwałego uszkodzenia powłoki 

lakierowej,  to z kolei umożliwia, przeprowadzenie naprawy, polegającej na usunięciu wgniecenia metodą bez 

lakierowania, na przykład za pomocą narzędzi z zestawu VAS 6333. 

 

4. Jako ostatni, lecz najważniejszy punkt, należy wymienić osobę wykonującą naprawę. Kompleksowe usuwanie 

wgnieceń karoserii, wymaga wysokich kwalifikacji, które zdobywa się dzięki szkoleniom oraz wieloletniej praktyce. 

Dzięki temu specjalista nabywa umiejętności prawidłowego kwalifikowania uszkodzeń do naprawy,  określa czas 

i dobiera wymagane metody oraz narzędzia.  

 

 

Aby określić podstawowe zasady, jakimi należy się kierować podczas usuwania uszkodzeń elementów blaszanych 

karoserii, spowodowanych np. gradobiciem, należy stosować się do niżej wymienionych punktów, które dotyczą 

sposobu przeprowadzenia naprawy oraz ograniczeń i czynności niedozwolonych: 

 

1. Należy zmierzyć grubość warstwy w miejscu naprawianym. Przeciętna grubość powłoki lakierowej (przy 

jednokrotnym lakierowaniu w fabryce)  w zależności od części nadwozia i metody lakierowania, wynoszą między 

80 a 150μm. Przy większych grubościach (kilkukrotne przelakierowanie, szpachlowanie) występuje ryzyko pękania 

lakieru. 

2. Należy sprawdzić uszkodzone miejsce przy użyciu lupy lub mikroskopu cyfrowego z oświetleniem (powiększenie 

30x), aby rozpoznać ewentualne pęknięcia lakieru.  

3. Wycinanie elementów karoserii w całości lub w części oraz wykonywanie dodatkowych otworów w celu uzyskania 

dostępu do uszkodzonego miejsca nie jest dozwolone.  

4. Jeżeli nie ma bezpośredniego dostępu do naprawianego miejsca i jest konieczność wymontowania elementów 

wyposażenia, np. osłony, tapicerki, nakładki, to demontaż należy wykonać zgodnie z instrukcją naprawy 

producenta samochodu, podaną w systemie ElsaPro. 

5. Elementy mocujące, które zostały uszkodzone podczas demontażu oraz jednorazowe, należy wymienić na nową 

oryginalną część. 

6. Uszkodzenia powłoki lakierowej, powstałe podczas naprawy wgnieceń na wewnętrznej stronie elementu karoserii, 

należy naprawić zgodnie z instrukcją napraw lakieru, tj. w przypadku uszkodzenia do warstw podłoża (blachy), 

należy nanieść w tym miejscu grunt antykorozyjny wytrawiający (Wash Primer) oraz podkład wypełniający. 

Dodatkowo, naprawione miejsce należy pokryć odpowiednim preparatem antykorozyjnym. W miejscach gdzie 

może dość do zabrudzenia tapicerek, należy zastosować  transparentny produkt  o numerze D  308SP5A1.                   

W pozostałych obszarach, po naprawie powłoki należy zastosować preparat D  321 M16M2, który nanoszony jest 

za pomocą pistoletu VAG 1538 (lub jego odpowiednikiem wskazanym w standardzie wyposażenia warsztatu 

blacharskiego w grupie Volkswagen). Alternatywnie zamiast preparatu D 321M16M2, można zastosować  jego 

odmianę w pojemniku aerozolowym D  321M15M1. 

7. Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego i powłoki lakierowej, które znajdują się na elementach karoserii, 

które tworzą profil zamknięty, należy zabezpieczyć oryginalnym preparatem D  321M16M2, za pomocą pistoletu 

VAG 1538, lub w przypadku miejsc z łatwym dostępem, jego odmianą w pojemniku aerozolowym D  321M15M1. 

8. Elementy wytłumiające i usztywniające części karoserii, które zostały uszkodzone podczas naprawy albo sama 

naprawa wymagała ich usunięcia, należy wymienić na nową oryginalną część. W przypadku wytłumienia 
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wykonanego z masy natryskiwanej, należy uzupełnić ubytek za pomocą pędzla i oryginalnej masy D  476KD1M2 

(kolor szary) lub  D  476KD2M2 (kolor czarny). 

9. Miejsce występowania oraz rozmiar uszkodzenia wzgl. uszkodzeń, należy udokumentować na wypadek 

późniejszego wystąpienia roszczeń związanych z gwarancją na jakość powłoki lakierowej i nieprzerdzewienie. 

10. Po zakończeniu naprawy wgniecenia, należy dążyć do pozostawienia oryginalnej struktury lakieru bezbarwnego 

(bez nadmiernego, miejscowego „wygładzania” poprzez szlifowanie i polerowanie)  ze względu na właściwości 

eksploatacyjne lakieru. Powłoka  z widoczną strukturą jest mniej podatna na efekt zmatowienia. Rysy i mikro rysy, 

powstają najpierw na wierzchołkach struktury, czyli nie na całej powierzchni jak to ma miejsce w przypadku lakieru 

całkowicie gładkiego. Ponadto należy unikać sytuacji punktowego przeszlifowania powierzchni lakieru 

bezbarwnego w miejscu gdzie blacha była najbardziej „uniesiona” w skutek wypychania. Może to doprowadzić do 

miejscowego odsłonięcia lakieru bazowego, co objawi się punktową zmianą odcienia.  

11. Stan powłoki lakierowej na zewnętrznej stronie elementu, należy sprawdzić również po naprawie wgniecenia. 

Mimo braku wcześniejszego uszkodzenia może dojść do pęknięcia lakieruw trakcie prostowania. Wówczas zgodnie 

z technologią, konieczna jest odbudowa powłoki. W takim przypadku, nie można mówić o nieskutecznej naprawie, 

ponieważ jest to związane z ryzykiem stosowania metody PDR. Tym samym zasadne jest rozliczenie kosztów 

wykonania obu czynności (wypychania wgniecenia i odbudowania powłoki lakierowej).  

 

  

VAS 842023         Zestaw narzędzi do naprawy uszkodzeń elementów karoserii, metodą bez lakierowania.  

 

 

 

 

 

 

Preparaty do zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

 

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z Biuletynem należy kontaktować się poprzez skrzynkę mailową: 

Kontakt.ADM@vw-group.pl


