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DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
SYSTEMY LAKIERNICZE

 
Od 25 lat dostarcza wszystkie niezbędne materiały i rozwiązania dla lakiernictwa: od 
bogatej oferty materiałów lakierniczych aż do zaawansowanych systemów doboru 
kolorów. 
Głównym celem firmy jest rozwój branży lakierniczej i stosowanych w niej technologii 
wylakierowań. Dlatego w ofercie znajduje się system lakierniczy URKI-SYSTEM, 
przeznaczony dla klientów przemysłowych zajmujących się produkcją: autobusów, 
wagonów, naczep, maszyn rolniczych i budowlanych oraz zabudów specjalistycznych, 
konstrukcji stalowych, zbiorników itp. 

TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

GRUPA CSV  
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W ofercie Grupy CSV są dwa rodzaje mieszalników URKI-SYSTEM:

• mieszalnik z automatycznym dozowaniem pigmentów, dedyko-
wany dużym firmom dystrybuującym oraz zakładom produkcyj-
nym zużywającym duże ilości farb,

• mieszalnik z manualnym dozowaniem pigmentów, przeznaczo-
ny dla sklepów oraz zakładów potrzebujących zmiennej kolory-
styki w krótkich seriach.

Oferta Grupy CSV w zakresie technologii wymalowań przemysło-
wych obejmuje pięć typowych systemów lakierniczych: 

• System o wysokiej odporności i doskonałym efekcie dekoracyjnym

• System o wysokiej odporności z efektem metalicznym

• System o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne

• System ekonomiczny do szybkich napraw renowacyjnych

• System ekologiczny o bardzo niskiej emisji LZO

URKI-SYSTEM to stworzony przez BESA uniwersalny system kolorymetryczny. System jest odpowiedzą na potrzeby rynku w zakresie 
asortymentu produktów, koloru, czasu ilości oraz ceny. W oparciu o te same pigmenty i różne konwertory można uzyskać około 70 ro-
dzajów farb w kilkunastu tysiącach kolorów.

BESA to hiszpański producent farb, posiadający silną i stabilną pozycję na rynkach farb antykorozyjnych w Europie i na świecie. BESA ma 
swoje przedstawicielstwa w ponad 30 krajach na 5 kontynentach. Grupa CSV jest wyłącznym dystrybutorem produktów przemysłowych 
marki BESA w Polsce.



TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

Dobór technologii odbywa się przy udziale doświadczonych technologów i doradców z Grupy CSV.

Autorska linia COLOR TRUCK, obejmuje kilkanaście tysięcy kolo-
rów gładkich, które można przygotować na szerokiej gamie żywic 
poliuretanowych i akrylowych.

W ramach systemów mieszalnikowych dostępne są również ko-
lory „flotowe” urządzeń i pojazdów budowlanych oraz maszyn 
rolniczych, m.in.: 

• JCB,

• CATERPILLAR, 

• VOLVO, 

• JOHN DEERE, 

• NEW HOLLAND, 

• URSUS 

Zdecydowana większość tych kolorów jest dostępna od ręki. Do-
datkowo, w ramach współpracy Grupy CSV i BESA, możliwe jest 
przygotowanie kolorów własnych w oparciu o próbkę suchą, mo-
krą lub na bazie indywidualnych wymagań i potrzeb klienta.

• RAL (Z ROZSZERZENIEM O LINIĘ KOLORYSTYCZNĄ INTENSYWNYCH 
BARW SYGNALIZACYJNYCH RAL 1026, 2005, 2007, 3026)

• NCS
• PANTONE
• METALLIC (WŁASNA LINIA KOLORYSTYCZNA DLA PRZEMYSŁU) 
• COLOR TRUCK (AUTORSKA LINIA BESA). 

DZIĘKI KOLORYSTYCE
PRZEWAGA

SYSTEMY MARKI BESA ZAPEWNIAJĄ DOSTĘP DO BOGATEGO WACHLARZA 
KOLORYSTYCZNEGO, W TYM DO LINII KOLORYSTYCZNYCH: 
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• busy • autobusy • cysterny • cementowozy • renowacja i produkcja nowych pojazdów • naczepy • przyczepy • pojazdy do transportu 
wszelkiego rodzaju materiałów • termozabudowy (chłodnie) • lawety • transport pojazdów • maszyn rolniczych • maszyn budowla-
nych • pojazdów do utrzymania czystości

System zaprojektowany do szybkich renowacji i lakierowania no-
wych pojazdów. Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne 
przy jednoczesnym wysokim efekcie dekoracyjnym (połysk, roz-
lewność, struktura). System umożliwia nakładanie szpachli polie-
strowych na grunt F-286/2. 

Podkład BESA-CAR daje duże wypełnienie i zapobiega osiada-
niu lakieru nawierzchniowego. Podkład bardzo łatwo się szlifuje 
dzięki czemu pozwala uzyskać dokonały efekt dekoracyjny lakieru 
nawierzchniowego. 

Lakier nawierzchniowy akrylowy URKI-VOC występuje w wersji 
bezbarwnego konwektora i w gotowym kolorze białym. 

Bezbarwny konwektor daje możliwość barwienia lakieru w pale-
tach kolorystycznych:

• RAL, 

• NCS, 

• kolory zastrzeżone dla danych marek, 

• COLOR TRUCK. 

Gotowy kolor biały to URKI-VOC 9600 o wysokiej intensywności 
bieli i wysokiej sile krycia. Zalecany do branży transportowej (cy-
sterny, cementowozy itp.).

• F-286/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku
• BESA-CAR – podkład akrylowy
• URKI-VOC – lakier nawierzchniowy akrylowy w połysku

SYSTEM  
EPOKSYDOWO–AKRYLOWY TRÓJWARSTWOWY

I EFEKT DEKORACYJNY
WYSOKA ODPORNOŚĆ 

• Wysokiej jakości efekt dekoracyjny 
• Doskonała rozlewność
• Poziom połysku rzędu 95-96%
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TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

Dobór technologii odbywa się przy udziale doświadczonych technologów i doradców z Grupy CSV.

• busy • autobusy • cysterny • cementowozy • renowacja i produkcja nowych pojazdów • naczepy • przyczepy • pojazdy do transportu 
wszelkiego rodzaju materiałów • termozabudowy (chłodnie) • lawety • transport pojazdów • maszyn rolniczych • maszyn budowla-
nych • pojazdów do utrzymania czystości

System  do wykonywania szybkich renowacji i lakierowania no-
wych pojazdów. Gwarantuje dobre zabezpieczenie antykorozyjne 
przy jednoczesnym wysokim efekcie dekoracyjnym (połysk, roz-
lewność, struktura). Możliwość nakładania szpachli poliestro-
wych na grunt F-286/2. 

Podkład BESA-CAR zapewnia wysokie wypełnienie oraz zapo-
biega osiadaniu lakieru nawierzchniowego. Dzięki łatwemu szli-

fowaniu  pozwala uzyskać doskonały efekt dekoracyjny lakieru 
z efektem metalicznym.

Lakier nawierzchniowy BESA-GLASS HS to akrylowy lakier bez-
barwny typu Anti-Scratch o wzmocnionej odporności na zaryso-
wania i wysokiej odporności na zewnętrzne warunki atmosferycz-
ne.

• F-286/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku
• BESA-CAR – podkład akrylowy 
• F-38L – lakier poliestrowy bazowy
• BESA-GLASS HS Anti-Scratch – lakier akrylowy bezbarwny 

SYSTEM  
EPOKSYDOWO–AKRYLOWY CZTEROWARSTWOWY

I EFEKT METALICZNY
WYSOKA ODPORNOŚĆ 

• Wysokiej jakości efekt dekoracyjny z efektem metalicznym 
• Doskonała rozlewność
• Poziom połysku rzędu 95-96%

Z
A

LE
TY

 S
Y

ST
EM

U

ZASTOSOWANIE



7

System bazujący na wysokiej jakości gruncie epoksydowym i la-
kierach nawierzchniowych poliuretanowych. Przeznaczony do 
wymalowań wszelkiego rodzaju pojazdów, dla których wymaga-
na jest wysoka odporność na warunki zewnętrzne.

Grunt epoksydowy F-294/2 utwardzany jest poliamidami i po-
siada wysoką zawartość fosforanu cynku, który odpowiada za 
zabezpieczenie antykorozyjne. System pozwala na stosowanie 
dwóch różnych nawierzchni poliuretanowych:

• Ekonomicznego lakieru ALFAPUR 3748, o bardzo dobrej ela-
styczności, połysku i wysokiej odporność na czynniki atmosfe-
ryczne

• Najwyższej jakości lakieru URKI-NATO, który charakteryzuje się 
twardością, elastycznością, stabilnością połysku i koloru.

Obydwa lakiery można barwić w tym samym systemie i w tych 
samych liniach kolorystycznych. Różnica w cenie może wahać się 
od 15-20% w zależności od koloru.

Nawierzchnia została przebadana przez niezależne laboratorium, 
zgodnie z UNE 23727:1990, jako M-1 na rozprzestrzenianie się 
ognia po powłoce. Niezależne laboratorium potwierdziło, że sys-
temy spełniają wymagania kategorii korozyjności C-3 w okresie 
długim, zgodnie z normą PN EN ISO 12944-2 (na stali przygoto-
wanej do stopnia Sa 2,5).

NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
WYSOKA ODPORNOŚĆ 

• F-294/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku
• ALFAPUR 3748 – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku
• URKI-NATO – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku

SYSTEM  
EPOKSYDOWO–POLIURETANOWY

• Możliwość nakładania w systemie „mokro w mokro”, co pozwala na przemalowanie gruntu epok-
sydowego już po 30-40 minutach i to bez utraty połysku lakieru nawierzchniowego
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• renowacja i produkcja nowych pojazdów  • naczepy • przyczepy • pojazdy do transportu wszelkiego rodzaju materiałów • termoza-
budowy (chłodnie) • lawety • transport pojazdów • maszyn rolniczych • maszyn budowlanych • pojazdów do utrzymania czystości

ZASTOSOWANIE



TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

Dobór technologii odbywa się przy udziale doświadczonych technologów i doradców z Grupy CSV.

• renowacja wszelkich pojazdów • maszyn rolniczych • maszyn budowlanych • pojazdów do utrzymania czystości

System oparty na gruncie alkidowym jednoskładnikowym z fos-
foranem cynku F-29. Przeznaczony do renowacji maszyn i urzą-
dzeń w sektorze publicznym, maszyn budowlanych oraz maszyn 
rolniczych. 

Grunt alkidowy F-29 charakteryzuje się dobrą przyczepnością do 
starych powłok, dodatkowo zabezpiecza podłoże przed nega-
tywnym wpływem warunków atmosferycznych. F-29 gwarantu-
je ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla sektora renowacji, jak 
i nowych pojazdów. Grunt można pokrywać wszystkimi produk-
tami poliuretanowymi i akrylowymi 2K. 

Lakiery poliuretanowe dwuskładnikowe gwarantują znacznie lep-

szą ochronę przed działaniem agresywnych czynników zewnętrz-
nych m.in.: mydeł, paliw, olejów, smarów. Rekomendowana przez 
CSV nawierzchnia to lakier nawierzchniowy poliuretanowy w po-
łysku URKI-NATO charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwo-
ściami: twardością, elastycznością, stabilnością połysku i koloru. 

Nawierzchnia została przebadana przez niezależne laboratorium, 
zgodnie z UNE 23727:1990, jako M-1 na rozprzestrzenianie się 
ognia po powłoce. Niezależne laboratorium potwierdziło, że sys-
tem spełnia wymagania kategorii korozyjności C-3 w okresie dłu-
gim, zgodnie z normą PN EN ISO 12944-2 (na stali przygotowanej 
do stopnia Sa 2,5).

• F-29 – grunt alkidowy z fosforanem cynku
• URKI-NATO – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku

SYSTEM   
ALKIDOWO-POLIURETANOWY

DO SZYBKICH RENOWACJI I NAPRAW
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE 

• Do renowacji wszystkich pojazdów  
• Możliwość nakładania na stare powłoki
• Produkt jednoskładnikowy, łatwy w aplikacji
• SzybkoschnącyZ
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• renowacja i produkcja nowych pojazdów • naczepy • przyczepy • pojazdy do transportu wszelkiego rodzaju materiałów • termoza-
budowy (chłodnie) • lawety • transport pojazdów • maszyn rolniczych • maszyn budowlanych • pojazdów do utrzymania czystości

Grunt epoksydowy URAPOX 028 jest produktem szybkoschnącym, 
pozwalającym obniżyć emisję LZO. Posiada doskonałą przyczep-
ność do stali, aluminium i stali galwanizowanej. Daje możliwość 
przelakierowania farbami wodorozcieńczalnymi lub rozcieńczal-
nikowymi dwuskładnikowymi.

Jako powłokę nawierzchniową zaleca się lakier akrylowy URKI-
-VOC w dwóch wariantach do wyboru: 

• Bezbarwny konwertor z możliwością barwienia w paletach kolo-
rystycznych RAL, NCS, kolorach specjalnych na maszyny rolnicze 
i budowlane  oraz COLOR TRUCK, 

• Lub URKI-VOC 9600, który występuje w gotowym kolorze białym 
o wysokiej intensywności bieli i wysokiej sile krycia (zalecany do 
zastosowania w  branży transportowej: cysterny, cementowozy 
itp.).

• URAPOX 028 – grunt epoksydowy wodorozcieńczalny
• URKI-VOC – lakier nawierzchniowy akrylowy w połysku

SYSTEM  
WODOROZCIEŃCZALNY MIESZANY

O NISKIEJ EMISJI LZO
EKOLOGICZNY SYSTEM

• Produkt ekologiczny (niska emisja LZO) 
• Możliwości aplikacji nawierzchni wodorozcieńczalnych oraz rozcieńczalnikowych o niskiej emisji LZO 
• Grunt przeznaczony na powierzchnie stalowe, aluminiowe, cynkowane oraz na stare powłoki.
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TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

Dobór technologii odbywa się przy udziale doświadczonych technologów i doradców z Grupy CSV.

E-91 Do gruntu F-286/2 opk. 5 L
E-344 Do gruntu F-294/2 opk. 4L

E-135 Standardowy do poliuretanów (na zewnątrz) opk. 5L

E-202 Szybki do poliuretanów i akryli opk. 2,5L i 5L
E-216 Średni do akryli opk. 1L i 5L
E-225 Wolny do akryli opk. 5L

E-224 Do podkładu BESA-CAR opk. 2,5L

E-5003 (GR3) Strukturyzator w opk. 5l

ANTISILIKON Antisilikon do farb 1K i 2K w opk. 1l

E-750 Przyśpieszacz do farb akrylowych 
i poliuretanowych w opk. 1l

BESA-FILM Przyśpieszacz do farb alkidowych 1K

A-90002 Przyśpieszacz do produktów epoksydowych 1l

B-780 Uelastyczniacz do farb akrylowych w opk.1l

F-755 Pasta matująca do farb 
1K i 2K w opk. 1l

DEFOAMER 100 
(Additivoantiespumante)

Środek poprawiający 
twardość w opk. 1l

ANTIGRAFFITI 51 Dodatek antigrafiti opk.5l

PROMOTOR ADHEZJI Promotor adhezji w opk. 0,4l i 1l

CORINDON Dodatek antypoślizgowy opk. 15kg

URKISOL-357 Szybki do gruntów epoksydowych 
(pistolet natryskowy) opk. 5L

URKISOL-394 Wolny do gruntów epoksydowych opk. 5L
URKISOL-360 Bardzo wolny do gruntów 

epoksydowych opk. 5L
URKISOL-900/P Szybki do farb akrylowych i 

poliuretanowych (szybki) opk. 5L
URKISOL-8229 Średni do farb akrylowych i 

poliuretanowych (wolny) opk. 5L
URKISOL-3700 Wolny do farb akrylowych 

(opóźniający) opk.5L

DO FARB
DODATKI

Ofertę systemów lakierniczych uzupełnia szereg dodatków do farb. Dodatki umożliwiają:  

• zmianę poziomu połysku, 

• wpływają na szybkość schnięcia oraz utwardzenia lakierów i gruntów

• poprawiają twardość 

• nadają powłokom właściwości antypoślizgowe.

UTWARDZACZE

DODATKI

ROZCIEŃCZALNIKI
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POJAZDÓW UŻYTKOWYCH 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

W ofercie Grupy CSV znajdują się również produkty marki sia Abrasives - jednego z trzech największych na świecie producentów mate-
riałów ściernych, oferujących pełne rozwiązania w zakresie obróbki ściernej. Szwajcarski producent dostarcza produkty dla wielu gałęzi 
przemysłu, zarówno lekkiego jak i ciężkiego. Firma sia Abrasives dostarcza pełne technologie przygotowania, polerowania oraz korekty 
powierzchni. Produkty SIA produkowane są w nowoczesnej fabryce, w której nadrzędną rolą jest rozwój produktu przy jednoczesnym 
zachowaniu jego najwyższej jakości.

krążek  
na  rzep

1919  sia 
TopTec  P40-150

krążek  
na  rzep

1950 
siaspeed P60-240

krążek  
na  rzep 1948 siaflex P60-240 

B - OBRÓBKA ZGRUBNA – FORMOWANIE POWIERZCHNI

pasta poler-
ska ścierna 

CUT 
siachrome   

pasta poler-
ska wykoń-
czeniowa

FINISH 
siachrome

Płyn poler-
ski GC+ 
futro 
polerskie 165mm  

gąbka 
polerska

twarda 
(żółta)

gąbka 
polerska

miękka
(biała)

gąbka 
polerska

bardzo 
miękka 
(czarna)

ściereczka 
z mikrofibry

H - POLEROWANIE

krążek siafix 2820 siamet P36-120
ściernica 
listkowa 2824 siaflap P36- 120

krążek 
fibrowy 4961 sialox P36- 120

krążek  
na  rzep 

1919  sia 
TopTec  P40-150

A - OBRÓBKA ZGRUBNA 

krążek  
na  rzep 1948 siaflex    P120- 320

krążek  
na  rzep

1950 
siaspeed P120- 320

krążek  
na  rzep 7900 sianet P180- 320

krążek  
na  rzep

7500 sianet 
CER P180- 320

C - OBRÓBKA NOWYCH ELEMENTÓW, METAL I TWORZYWA

krążek  
na  rzep

1950 
siaspeed P280- 600

krążek  
na  rzep 1948 siaflex    P240- 500

D - OBRÓBKA PODKŁADU

gąbka 
ścierna

1948 siaflex 
siasoft    P320- 600

gąbka 
ścierna Abrafoam K800- 1000

gąbka 
ścierna

7970 sia-
sponge soft

medium-
-superfine

E - OBRÓBKA PODKŁADU, PROFILI 
I MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH

krążek 
„gwiazdka” 1913 siawat  P1200- 2500

arkusz 1931 siawat P1200- 2500
krążek 
foliowy 1950 siasped P1500

F - WYCINANIE WTRĄCEŃ, REDUKCJA 
STRUKTURY NA LAKIERZE PO APLIKACJI

krążek 
na rzep    7940 siaair P2000- 4000

krążek 
na rzep 

7240 
siacarat P2000- 3000

G - REDUKCJA RYS PRZED POLEROWANIEM 
LAKIERU NAWIERZCHNIOWEGO

F, G, H - LAKIER BEZBARWNY

LAKIER BAZOWY

D, E - PODKŁAD

C - GRUNT

A, B - PODŁOŻE: STAL, ALUMINIUM,
TWORZYWA SZTUCZNE



Grupa CSV Sp. z o.o.  
ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin
tel.: +48 91 43 21 900
fax: +48 91 46 01 459
info@csv.pl

Dział Systemów Lakierniczych, 
Farby Przemysłowe
ul. Mazura 16
02-830 Warszawa
tel.: +22 5440340/344
farbyprzemyslowe@csv.pl

www.csv.pl
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WROCŁAW

KŁODZKO
OPOLE

KATOWICE

JELENIA GÓRA
LUBAŃ LEGNICA

ZGORZELEC

BOLESŁAWIEC
ŻARY

ZIELONA GÓRA

GORZÓW WLKP.
PRZEŹMIEROWOGNIEZNO

KONIN

PŁOCK
WŁOCŁAWEK

TORUŃ

BYDGOSZCZPIŁASZCZECIN POMORSKA
SZCZECIN PIAŃSKA

KOSZALIN

SŁUPSK

OLSZTYN

GDYNIA

GDAŃSK

ŁOMIANKI

ZĄBKI

WARSZAWA

SZCZECIN

ŁOMŻA

BIAŁYSTOK

SUWAŁKI

MIŃSK MAZ.

GRÓJEC

OSTROŁĘKA

RASZYN
SIEDLCE

LUBLIN

RZESZÓW

NOWY SĄCZ

TARNÓWKRAKÓW

BIELSKO-BIAŁA

MYSŁOWICE

CZĘSTOCHOWA

RADOMSKO

ŁÓDŹ

OSTRÓW WLKP.

KIELCE

RADOM

LESZNO

STARACHOWICE

TOMASZÓW MAZ.

PIOTRKÓW TRYB.

WROCŁAW PACZKOWSKA
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