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Introducere

Acest sistem de calcul al vopselei AZT a fost creat ca urmare a colaborării următorilor membri ai „Comisiei
Germane pentru Vopsitorie și Reparații ale Caroseriei”:
- Allianz Zentrum für Technik AZT Automotive GmbH (AZT) - Centrul Allianz pentru Tehnică;
- Audatex Deutschland GmbH
- Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (im Bundesverband des Deutschen Maler- und
- Lackiererhandwerks) (BFL) - Comisia Federală de Experți în Vopsitorie Auto (în cadrul Federației
Vopsitorilor Germani);
- Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das
- Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK) - Asociația Federală a Experților Independenți în Domeniul Auto e.V.;
- Lacksachverständige der SCHWACKE-Bewertung - Experții în evaluarea vopselei SCHWACKE
- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) - Asociația Generală a Asiguratorilor
Germani;
- Verband der deutschen Lackindustrie e.V. (VdL) - Uniunea Industriei Germane de Vopsitorie e.V.;
- Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) - Asociația Centrală a Tehnologiei Caroseriilor
Auto;
- Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) - Asociația Centrală a Industriei Auto;
Uniunile și organizațiile enumerate evaluează sistemul ca fiind foarte practic și recomandabil pentru calculul
reparațiilor care țin de vopsitorie, în special pentru unitati reparatoare independente.

Stimate Abonat,
Prefața și conținutul acestei ediții, I/2015, au fost complet revizuite și suplimentate.
Vă rugăm folosiți – în interesul dumneavoastră – pentru calculele dumneavoastră
doar ediția prezentă.
Bazele prețurilor materialelor de vopsitorie tipărite au fost la închiderea ediției
(27.01.2015) listele de prețuri valabile din ianuarie 2015 ale furnizorilor de materiale
de vopsitorie.
Edițiile anterioare nu mai au nicio valabilitate.
Următoarea ediție va apărea în septembrie 2015.
Toate informațiile sunt prezentate fără nicio garanție.
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Introducere / Prefață
Materialele și metodele uzuale în vopsitoria auto constituie baza acestui sistem de calcul al vopsitoriei.

Utilizatorul acestui sistem obține:


toate informațiile legate de timp și costuri rapid și ușor, fără metode de calcul suplimentare



valori de calcul pentru vopsirea autoturismelor, a autovehiculelor de teren și a autoutilitarelor



corespondență în ore a timpului necesar pentru vopsire



în același timp, costurile curente cumulate ale materialelor de vopsitorie necesare



valori de calcul pentru
- cele mai utilizate moduri și materiale de vopsire
- moduri practice de vopsire parțială în funcție de vehicul (autoturism, autovehicul
de teren, autoutilitara)
- suplimentar, piesele exterioare ale caroseriei împărțite pe zone parțiale și piese
ale caroseriei și prinderi din metal și plastic
valori de calcul pentru vopsirea pieselor de plastic (observații speciale pot fi găsite în anexă)



Explicarea conținutului

Toate datele acestei baze de calcul pentru vopsitorie au fost determinate și evaluate de către AZT (AZT
Automotive GmbH, Allianz Zentrum für Technik) conform metodelor REFA (https://de.wikipedia.org/wiki/REFA).
Aceste valori medii calculate asigura o aplicare universală a sistemului de vopsitorie AZT pentru cele mai noi
metode și materiale de reparații de vopsitorie disponibile (tehnica disponibilă în 2015) pentru toate modelele de
autovehicule enumerate în această ediție.
Nu este exclus ca, în viitor, schimbările metodologice și / sau de materiale să schimbe timpii de vopsire sau
costurile materialelor în plus sau în minus.
Informațiile publicate de către producătorii de autovehicule referitoare la normele aplicabile pentru vopsire
(organizare, metode, materiale, calitatea pieselor, etc.) pot diferi de datele tipărite aici.
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Note pentru utilizatori
Bază de calcul a valorilor pentru vopsea
Materialele utilizate sunt confom normelor VOC sunt sub forma vopselelor pe bază de apă și lacuri High Solid.
Consumurile de materiale au fost determinate de AZT împreună cu Institutul pentru Vopsirea Autovehiculelor
(IFL) în atelierele de vopsitorie. Pentru calcul, au fost folosite prețurile de listă ale furnizorilor de vopsea.
La calculul consumului de vopsea de bază și de lac s-au luat în considerare costurile suplimentare pentru pierderi
tehnologice .
Indicele de material 100% (valori specifice pentru material) conține inclusiv vopsele de tipul Mica, Pearl și Xirallic.
Când se folosesc vopsele speciale,deosebit de scumpe (de ex. vopselele multiefect), acestea pot fi introduse
ca și element suplimentar.

Vopsitoria cu vopsea pulbere
Centrul de tehnologie Allianz (AZT) a acordat atenție într-un studiu posibilităților de reparație ale autovehiculelor
vopsite din fabrică cu vopsele sub formă de pulbere (vopsire în câmp electrostatic) și a pus accent pe costurile
de vopsitorie ale unor asemenea elemente.
Studiul complet privind "Vopsitoria cu vopsea pulbere” a fost documentat într-o ediție specială și publicat la
începutul anului 2000.
Principalele concluzii ale studiului sunt cuprinse pe scurt aici:
Luând în considerare unele proceduri absolut evidente pentru un expert, vopsitoria în ceea ce privește vopsele
sub formă de pulbere se face, cu câteva excepții, fără probleme. Datorită rezistenței inferioare la solvenți, este
de evitat o expunere mai lungă la aceste lichide.
Procedurile și costurile pentru vopsitoria cu vopsea pulbera nu diferă de practica folosită până acum.
Doar la MCC Smart cu vopsea metalizată cu 1 strat (de obicei antracit) a celulei Tridion, chiar și mici avarii pot
duce la o manoperă mai mare decât s-ar crede la prima vedere.
În general, se poate spune că utilizând vopsea publere în cazurile de reparații post accident și cheltuielile aferente
costurilor în comparație cu materialele tradiționale de vopsea, indiferent dacă vopsele respective sunt acrilice
sau bazate pe apă, sunt egale. Deci, este corect pentru atelierele de vopsitorie și pentru experți să aplice calculul
vopsitoriei AZT chiar și cu aceste noi materiale.

Vopsitoria pentru sisteme de lăcuire rezistente la zgârieturi
Următorii producători de autovehicule folosesc în acest moment sisteme de lăcuire rezistente la zgârieturi în
producția de serie:
- Infiniti toate mașinile noi începând din 2008
- Ferrari toate mașinile noi folosesc lăcuire ceramică
- Mercedes-Benz posibil din 2002, nu și la A- și B-Klasse
- Mitsubishi da, începând din 2004 și la toate modelele Colt din 2006
- Nissan Murano ( Z51) din 2008, 370Z (Z34) din 2009, X-Trail (T31) din 2010
- VW folosește doar la Phaeton, (în funcție de culoare)
(Specificațiile conform informațiilor de la producător)
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Note pentru utilizatori
Vopsitoria pentru sisteme de lăcuire rezistente la zgârieturi
Exemplu:
MERCEDES-BENZ
AZT a efectuat teste extinse pe modelele DaimlerChrysler furnizate cu lac rezistent la zgârieturi. Ele au dus la
următoarele rezultate:
Prin utilizarea de materiale și unelte abrazive care sunt adaptate la lacurile rezistente la zgârieturi, este posibil,
ca șlefuirea, în conformitate cu notele de aplicare respective, să se facă fără probleme.
Pentru șlefuire si polișare în scopul finisării finale, s-a constatat necesitatea unui timp suplimentar.
La reparația autovehiculelor acoperite cu lacuri rezistente la zgârieturi, este necesar un timp suplimentar de 0,3
ore per-piesă orizontală (capotă, plafon, portbagaj) și 0,1 ore per-piesă verticală. (aripi, uși, etc.).
Dacă, în cazuri particulare, costurile de materiale sunt de fapt mai mari (de exemplu,: lac de la PPG, consum mai
mare de materiale abrazive), acest lucru poate fi compensat printr-o adaptare a indicelui de material.

! Din luna iunie 2002, începând cu Modelul 215, s-au utilizat noi sisteme de lăcuire cu rezistență la zgârieturi
mai mare. Trecerea a avut loc pe parcursul anilor următori și la mijlocul anului 2004 a fost finalizată pentru seriile
curente. Toate autovehiculele cu noile sisteme de lăcuire sunt, de obicei marcate cu un "C", înainte de codul de
vopsea de pe plăcuța de identificare.
La lansarea pe piață a unor serii de modele, aceste plăcuțe de identificare nu au putut fi folosite de la început,
chiar dacă autovehiculele au fost dotate cu noile sisteme de lăcuire.
Vedere de ansamblu a tuturor seriilor de modele:
Serie
W 164
R 170
R 171
W/S203
W 203
C 203
C 209
A 209
W/S 211
W/S 211
CL 215
C 219
W/V 220
R 230
R 251
G 463

Finalizarea schimbării de produs
De la începutul producției
08/2003
De la începutul producției
04/2004 (Linkslenker)
07/2004 (Rechtslenker)
09/2003
04/2004
07/2004
09/2003
08/2004 (4MATIC)
08/2002 "C"
De la începutul producției
09/2003
08/2003
De la începutul producției
08/2004

Plăcuță de identificare
"C"
"C"
până în 08/2004 fără plăcuță de identificare "C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
"C"
până în 08/2004 fără plăcuță de identificare "C"
"C"
"C"
"C"
"C"

Pe piesele de plastic (bară, bandouri/ornamente) nu se foloseste lăcuire rezistentă la zgârieturi.
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Starea caroseriei predată către atelierul de vopsitorie

Punctul de plecare este suprafața pregătită pentru vopsire în atelierul de tinichigerie.
Acesta este atins atunci când:
1. Fețele și contururile pieselor prelucrate de către specialistul în tinichigerie au fost îndreptate și/sau
sudate.
Dacă este necesar, specialistul în tinichigerie aplică chit poliesteric grosier pentru a umple
denivelările. Suprafețele trebuie să fie șlefuite (fără șlefuitor unghiular) , astfel încât
vopsitorul să poată începe primul pas (șlefuire cu mașina de șlefuit cu o granulatie
corespunzătoare, de exemplu P120).
2.

În conformitate cu punctul 1., vopsitorul prelucrează suprafețele în maximum trei operații.
De exemplu aplicare:
a.

Chit poliesteric, chit poliesteric fin, filler slefuibil;
sau
b. Chit poliesteric, chit poliesteric pulverizabil, filler slefuibil;
sau
c. Chit poliesteric pulverizabil, filler slefuibil;
pentru a se pregăti suprafața pentru straturile urmatoare.
Datele referitoare la timpii de vopsire furnizate în sistemul de vopsitorie AZT, iau în considerare toate procesele
de vopsitorie necesare , astfel încât rezultatul să fie de calitate impecabilă.

Vopsirea pieselor de metal cât și a celor de plastic
Studiile efectuate în comun de BFL, ZKF și IFL, în ceea ce privește vopsirea pieselor de plastic au condus la
obținerea unor valori de calcul diferite față de piesele de metal.
Având în vedere faptul că vopsirea plasticului implică propriile etape de vopsire, operații de manoperă și
materiale suplimentare, informația a fost structurată în următoarele secțiuni:
1.
2.

Vopsirea pieselor metalice
Vopsirea pieselor de plastic

Explicațiile din prima parte a acestui document de calcul descriu principiile general aplicabile sau principiile legate
de vopsirea caroseriei și pieselor de metal. În anexă sunt grupate toate datele relevante pentru vopsirea pieselor
de plastic.
În anexă sunt grupate toate datele relevante pentru vopsirea pieselor de plastic. Apoi urmează tabelul dedicat
pieselor de plastic.
În tabelele pentru fiecare tip de vehicul sunt enumerate pozițiile de vopsire după cum urmează:
1.
2.
3.

Piese din metal față, lateral sau spate
Vopsirea grupată a pieselor din metal
Piesele de plastic vopsite în producția de serie

Atenție, piesele de plastic nu sunt incluse în pozițiile de vopsire parțială!
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Pregătirea pentru vopsire
Pagina 12 și elementele anexe conțin tabelul „Pregătirea pentru vopsire”.
Toate detaliile respective despre timpul de vopsire și costurile materialelor trebuie, în funcție de modul/operația
de vopsitorie, calculate o dată pentru fiecare comandă.
Următoarele aspecte sunt esențiale pentru calculul corect al timpului de vopsire și al cantității de material:
1.

ce tip de vopsea este utilizat
- Uni/Metalizat 1-Strat
sau
- Uni/Metalizat 2-Straturi

2.

pe ce material se lucrează
- piesă (piese) metalică (metalice)
sau
- piesă (piese) de plastic

3.

despre ce trepte ale vopsirii este vorba
- vopsirea pieselor metalice I
sau

4.

III

- vopsirea pieselor de plastic K1N

IV sau II

K1G

K3 sau K1R K2

cum se vopsește
- pe autovehicul fără prevopsire
sau
- pe autovehicul cu prevopsire
sau
- doar piese separate demontate

Durata vopsirii în cazul «Vopsire pe autovehiculul cu prevopsire» se utilizează în etapele de vopsire
I
sau

III

IV

K1R K1N K1G

K3

- prevopsirea uneia sau mai multor piese în stare demontată, în interior sau la dubluri, urmată de montare sau
sudare pe autovehiculul.
- vopsirea finală a exteriorului
5. ce alte materiale sunt vopsite
- piese de metal împreună cu piese de plastic
sau
- piese de plastic împreună cu de piese metal
6. ce etape de pregătire mai sunt efectuate suplimentar
- mixarea vopselei în mașina de amestecat
- cartelă de probă și potrivirea culorii
- vopsirea în două culori
Criterii pentru utilizarea acestor etape de pregătire suplimentare:
- mixarea vopselei în mașina de amestecat
Dacă nu se folosește o vopsea Ready-Mix.
- cartelă de probă și potrivirea culorii
În cazul în care sunt necesare nuanțări și potriviri ale culorii , comparația alegerea variantei finale.
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- vopsirea în două culori
Dacă există zone care trebuie vopsite în altă culoare.
Suprafețele de culoare diferită, de ex. negru mat pe suprafețele interioare și/sau exterioare ale pieselor nu sunt
considerate vopsele în două culori în sensul definit aici.

Aplicarea pregătirii pentru vopsire
1: Dacă la o Operație de vopsire se vopsesc doar piese metalice sau doar piese de plastic, datele relevante se
pot prelua din secțiunea „Operații principale” a tabelului.
Exemplul (a)

a se consulta tabelul pentru:
1 strat

Lucrarea include doar piese
metalice în treapta de vopsire III
Pe autovehicul, fără prevopsire

2 straturi

Ore

Lei

Ore

Lei

1,3

128,9

1,7

128,9

---------------------------------------------------------------------------------Exemplul (b)

a se consulta tabelul pentru:
1 strat

Lucrarea include doar piesede plastic în treapta de vopsire K1N
pe autovehicul, cu prevopsire

2 straturi

Ore

Lei

Ore

Lei

1,5

199,1

2,1

199,1

Aplicarea pregătirii pentru vopsire
2: Dacă trebuie vopsite și piese de metal și de plastic trebuie făcută distincția între „Operații principale” și
„Operații asociate”. Pentru determinarea datelor relevante este recomandată folosirea a două reguli:
Regula 1: Pregătirea cu timpul cel mai mare pentru vopsire efectivă este clasificată ca „Operație principală”,
pentru materialele alternative (metal sau plastic) se consideră „Operație asociată” .
Exemplu (c)

a se consulta tabelul pentru:
1 strat

Piese de metal în treapta de vopsire III
pe autovehicul fără prevopsire
și
piese de plastic în treapta de vopsire K1N
cu prevopsire

2 straturi

Ore

Lei

Ore

Lei

1,3

128,9

1,7

128,9

Ore

Lei

Ore

Lei

1,5

199,1

2,1

199,1

+
Operații asociate în treapta de vopsire III

+

Ore

Lei

Ore

Lei

0,6

76,8

0,8

76,8
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---------------------------------------------------------------------------------Exemplu (d)

a se consulta tabelul pentru:
1 strat

Piese de metal în treapta de vopsire I
pe autovehicul cu prevopsire
și
piese de plastic în treapta de vopsire K1R
pe autovehicul fără prevopsire

Operații asociate în treapta de vopsire K1R

2 straturi

Ore

Lei

Ore

Lei

1,5

199,1

2,1

199,1

+

+

Ore

Lei

Ore

Lei

0,4

128,9

0,7

128,9

Ore

Lei

Ore

Lei

0,3

52,5

0,5

52,5

Regula 2: La același timp de pregătire, pentru piesele metalice se consideră întotdeauna„Operație principală” ,
iar pentru piesele de plastic se consideră „Operație asociată”.
Exemplu (e)
Piese metalice în treapta de vopsire III
pe autovehicul fără prevopsire
și
piese de plastic în treapta de vopsire K3 pe autovehicul
fără prevopsire

Operație asociată în treapta de vopsire K3

a se consulta tabelul pentru:
1 strat
2 straturi
Ore

Lei

Ore

Lei

1,3

128,9

1,7

128,90

+

+

Ore

Lei

Ore

Lei

1,3

128,9

1,7

128,9

Ore

Lei

Ore

Lei

0,6

76,8

0,8

76,8
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Lei
---Lei
14,5
Lei
78,3

Lei
5,6

Lei

Ore
0,2

Ore
0,2

Ore
0,1

Ore
0,2

Ore

- mixarea vopselei în mașina
de amestecat

- cartelă de probă și
potrivirea culorii

-vopsirea în două culori

-Mascarea pieselor de plastic

Total

suplimentar la operațiunile
principale

Lei
76,8
Ore
0,3

Lei
52,5

K1R, K2

II, interior

Ore
0,6

adică pentru piese metalice cu
elemente de plastic sau pentru pies e
de plastic cu elemente metalice sau
pt. piese demontbile și Spot Repair

Lei
Ore
0,3 128,9

I, III, IV

Lei
Ore
0,3 128.9

doar piese de montaj
demontate

Lei
Ore
0,4 128,9

II, interior

Lei
Ore
0,4 128,9
Lei
Ore
0,6 199,1

Lei
Ore
0,3 116,2

Lei
128,9
Lei
199.1

Ore
1,3
Ore
1,5

Lei
Ore
0,6 116,2

K1R, K2

piesă(e) plastic

K1N/G, K3

UNI/MET 1-strat

K1N/G, K3

Lei
Ore
1,5 199,1

pe vehicul
cu prevopsire

Vopsirea operației asociate
a unui alt material / Spot Repair

Lei
Ore
1,3 128,9

I, III, IV

piesă(e) metal

pe vehicul
fără prevopsire

Vopsirea operației principale

Treapta de vopsire

Materialul operației
principale

Tip vopsea

Lei
128,9

Lei
199,1

Lei
128,9

Ore
0,5

Lei
52,5

Ore
0,5

Ore
1,1

Ore
0,7

Lei
116,2

Lei
199,1

Lei
128,9

Ore
0,3

Lei
----

Lei

128,9

Ore

0,5

Spot Repair

Lei
Ore

+ timp de pregătire a suprafețelor pentru
Spot Repair (a se vedea paginile 16-19)

Lei
5,6

Lei
78,3
Ore
0,2

Ore
0,1

Ore
0,3

0,9

Ore

Ore

Ore
0,3

14,88

Lei

Lei

Lei
14,5

Lei
52,5

Spot Repair

Lei
116,2

Lei
199,1

Lei
128,9

K1R, K2

Lei
14,5

Ore
0,5

II, interior

Ore
0,8

Ore
2,1

Ore
1,7

K1N/G, K3

Vopsea pe
baza de apa

Lei
----

Lei
76,8

Lei
128,9

Lei
128,9

K1R, K2

Ore
0,5

Ore
0,7

II, interior

piesă(e) plastic

Vopsea pe
baza de apa

Ore
0,3

Ore
0,8

I, III, IV

K1N/G, K3

Ore
0,5

Ore
2,1

Ore
1,7

I, III, IV

piesă(e) metal

UNI/MET 2-straturi

Pregătirea pentru vopsire
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Tipuri de vopsea și metode de vopsire
Timpul și costul materialelor pentru o reparație a vopselei este indicat pentru două grupe de tipuri de vopsea.
Uni/Metalizat 1 strat
Tipul de vopsea Uni/Metalizat cu 1 strat se referă la materialele 2K pentru o vopsire cu 1 strat.

Uni/Metalizat 2 straturi
Tipul de vopsea Uni/Metalizat cu 2 straturi se referă la vopsirea cu un strat de bază uni sau metalizat, acoperit
apoi cu lac transparent 2K.

Se folosesc sisteme de vopsea conforme VOC:
- Vopsea pe bază de apă
- Lacuri transparente HS
Dacă se efectuează vopsiri cu vopsele cu diferite efecte și/sau cu metode cu 3 sau 4 straturi, se poate face un
calcul folosind următoarele tabele în funcție de respectivele
- Procese de vopsire
- Metode de vopsire

Procesul de vopsire cu 2 straturi

Proces de
vopsire
Vopsire

Metodă de
vopsire
Ud pe ud

Sistem de vopsire

Comentarii

1. Vopsea de bază

2. Lac 2K

Calcul

Vopsire (per piesă)

Ud pe ud

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.

Recomandare de calcul
pentru manopera și
material
2 straturi, treapta I-IV

+ Posibila vopsire a
pieselor adiacente

2 straturi, treapta II

+ Pregătire pentru
vopsire

2 straturi, treapta de
vopsire I-IV

- Fără costuri
suplimentare pentru
material

Inclus în costul
materialelor respective
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Procesul de vopsire cu 3 straturi
Proces de
vopsire
Vopsire cu fond

Metodă de
vopsire
Ud pe ud

Sistem de vopsire

1. Vopsea de
fond

2. Vopsea de
bază

Comentarii

Vopsire (per piesă)
+Vopsire (per piesă)
pentru fond

50% din 1 strat, treapta II

Ud pe ud

+ Posibila vopsire a
pieselor adiacente

2 straturi, treapta II

Ud pe ud

1. Vopsea fond

2. Vopsea de
bază
3. Lac 2K

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb uscat și șlefuit

Ud pe ud

1. Vopsea de
bază
2. Lac
nuanțat
3. Lac 2K

1. Vopsea de
bază
2. Lac
(transparent
sau nuanțat)

2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru
vopsirea în 2 culori)

Inclus în costul
materialelor respective

2 straturi, treapta I-IV

+Vopsire (per piesa)
pentru fond
+ Posibila vopsire a
pieselor adiacente

1 strat, treapta II

+ Pregătire pentru
vopsire
+ Pregătire pentru
vopsire (pentru fond)
- Fără costuri
suplimentare pentru
material

2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru
vopsirea în 2 culori)

Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta I-IV

Ud pe ud

+Vopsire (per piesă)
pentru lacul nuanțat

50% din 1 strat, treapta II

Ud pe ud

+ Posibila vopsire a
pieselor adiacente
+ Pregătire pentru
vopsire
+ Pregătire pentru
vopsire pentru lacul
nuanțat
Fără costuri
suplimentare pentru
material
Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta II

+Vopsire (per piesă)
pentru primul strat de
lac transparent
+ Posibila vopsire a
pieselor adiacente
+ Pregătire pentru
vopsire
+ Pregătire pentru
vopsire pentru lacul
nuanțat
Fără costuri
suplimentare pentru
material

1 strat, treapta II

Ud pe ud

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Uscare și
șlefuire a
primului strat
de lac

+ Pregătire pentru
vopsire
+ Pregătire pentru
vopsire (pentru fond)
- Fără costuri
suplimentare pentru
material

Vopsire (per piesă)

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Vopsirea cu
două straturi
de lac

Recomandare de calcul
pentru manopera și
material
2 straturi, treapta I-IV

Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb

3. Lac 2K

Uscarea și
șlefuire
vopsea fond

Calcul

Ud pe ud
Uscare și șlefuire

3. Lac 2K

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.

2 straturi, treapta II

Inclus în costul
materialelor respective

2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru
vopsirea în 2 culori)

Inclus în costul
materialelor respective
2 straturi, treapta I-IV

2 straturi, treapta II
2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru
vopsirea în 2 culori)

Inclus în costul
materialelor respective
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Procesul de vopsire cu 4 straturi
Proces de
vopsire

Metodă de
vopsire

Sistem de vopsire

Comentarii

Calcul

Recomandare de calcul
pentru manopera și
material

Vopsire cu fond
și două straturi
de lac

Ud pe ud

1. Vopsea de
fond

Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb

Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta I-IV

+Vopsire (per piesă) pentru
fond și primul strat de lac
transparent

1 strat, treapta II

2. Vopsea de
bază

Ud pe ud

+ Posibila vopsire a pieselor
adiacente

150% din 2 straturi, treapta II

+ Pregătire pentru vopsire
+ Pregătire pentru vopsire
(pentru fond)
+ Pregătire pentru vopsire
(pentru lacul nuanțat)
- Fără costuri suplimentare
pentru material

2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru vopsirea
în 2 culori)
suplimentar pentru vopsirea în
2 culori
Inclus în costul materialelor
respective

Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta I-IV

Vopsire (per piesă) pentru
fond a și primul strat de lac
transparent
+ Posibila vopsire a pieselor
adiacente
+ Pregătire pentru vopsire
+ Pregătire pentru vopsire
(pentru prevopsirea)
+ Pregătire pentru vopsire
pentru lacul nuanțat

150% din 1 strat, treapta II

- Fără costuri suplimentare
pentru material

Inclus în costul materialelor
respective

Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta I-IV

+Vopsire (per piesă) pentru
lacul inițial și primul strat de
lac transparent
+ Posibila vopsire a pieselor
adiacente
+ Pregătire pentru vopsire
+ Pregătire pentru vopsire
pentru lacul inițial
+ Eventuala pregătire
pentru vopsire pentru lacul
nuanțat
Fără costuri suplimentare
pentru material

150% din 1 strat, treapta II

Vopsire (per piesă)

2 straturi, treapta I-IV

Vopsire (per piesă) pentru
fond și primul strat de lac
transparent

200% din 1 strat, treapta II

+ Posibila vopsire a pieselor
adiacente
+ Pregătire pentru vopsire
+ Pregătire pentru vopsire
pentru lacul inițial
+ Pregătire pentru vopsire
pentru lacul nuanțat
Fără costuri suplimentare
pentru material

2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru vopsirea
în 2 culori)

Ud pe ud
3. Lac nuanțat

Ud pe ud

4. Lac 2K

Vopsea de
fond uscat și
șlefuit,
stratul de lac
ud pe ud

2. Vopsea de bază

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb uscat și șlefuit

3. Lac nuanțat

Ud pe ud

1. Vopsea de fond

4. Lac 2K

Ud pe ud
Primul strat
de lac uscat și
șlefuit

1. Vopsea de
fond

2. Vopsea de
bază
3. Lac clar sau
nuanțat

4. Lac 2K

Lacul inițial și
primul strat
de lac uscate
și șlefuite

1. Vopsea de fond

Ud pe ud

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb
Ud pe ud
Ud pe ud
Uscat și șlefuit

Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.
Nuanță uniform
opacă: de obicei
alb uscat și șlefuit

2. Vopsea de bază
3. Lac transparent
(transparent
sau nuanțat)

Ud pe ud
Uscat și șlefuit

4. Lac 2K
Vopsele cu efect
mineral, de ex.:
Mica, Pearl,
Perlcolor, Xirallic
etc.

150% din 2 straturi, treapta II
2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru vopsirea
în 2 culori)
suplimentar pentru vopsirea în
2 culori

150% din 2 straturi, treapta II
2 straturi, treapta I-IV
(suplimentar pentru vopsirea
în 2 culori)
suplimentar pentru vopsirea în
2 culori
Inclus în costul materialelor
respective

200% din 2 straturi, treapta II

suplimentar pentru vopsirea în
2 culori
Inclus în costul materialelor
respective
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Instrucțiuni pentru Spot Repair

Spot Repair (reparații tip spot, precum și vopsirea parțială a zgârieturilor pe bară)
Aceste instrucțiuni au fost create de Institutul pentru Vopsitoria Autovehiculelor (IFL) în colaborare cu grupul de
lucru experților publici pentru vopsirea autovehiculelor, Comisia Federală a Vopsitorilor Auto, Asociația pentru
Vopsea, Design și Construcții (BFL), Centrul Allianz pentru Tehnică (AZT) și Comisia Vopsitoriei Auto și Tehnologiei
Suprafețelor în cadrul Asociației Centrale pentru Tehnologia Autovehiculelor și Caroseriilor (ZKF).
În aceste instrucțiuni se prezintă opțiunile actuale pentru vopsitoria Spot Repair. Prin Spot Repair se înțelege o
metodă de reparație prin care reparația este restrânsă la zona avariată făra aplicarea lacului pe întreaga piesă.
Indiferent de dimensiunea zonei avariate care urmează să fie vopsită, la fiecare operație Spot Repair, inclusiv la
Operațiile de pregătire pentru vopsire, trebuie respectate toate normele specifice pentru purificarea aerului,
protecția apei, pentru protecția muncii și pentru conservarea sănătății, pe lângă legislația comercială și cea
referitoare la controlul poluării aerului.
Spot Repair este o metodă de vopsire1 în cadrul căreia comportamentul pe termen lung al zonei de interacțiune
dintre vechiul și noul lac nu a fost încă investigat din punct de vedere științific.
Există pericolul ca, la fiecare proces de polișare, să se formeze margini de separare în zona de tranziție. Pe de
altă parte, clienții doresc alternative convenabile din punctul de vedere al costului; dacă este necesar, această
metodă poate fi un mod de reparație eficient din punctul de vedere al costului, cu limitările inerente din punctul
de vedere al calității.
Din motive tehnice și economice, vopsirea Spot Repair:
Se poate aplica la:
- Avarii cu o dimensiune de până la 3,5 cm. În cazul barelor, și la avariile prin zgâriere în lateral și pe colț. Pentru
ambele tipuri de avarii, se recomandă doar cu folosirea la minimum a chitului.
- Cel mult o zonă avariată per piesă.
- Vopsire în 2 straturi.
- Operația de face cu piesa montată pe autovehiculul (făra demontare). Posibilele costuri induse de montaj
trebuie adăugate suplimentar.
- Finisări lucioase (fara lac mat).
Nu se aplica la:
- Vopsire în 2 culori (de ex. doar o culoare este necesară pentru bara de Mercedes).
- Autovehicule vopsite in 2-straturi în câmp electrostatic cu lac pulbere Slurry (deja de la prima polișare pot
apărea margini de separare/exfoliere).

1

Vopsirea suplimentară a unui strat de bază și a unui lac transparent este o metodă care face să se suprapună parțial vechea și noua vopsea. Zona
de contact dintre vechiul și nou lac transparent trebuie polișată pentru a se ajunge la o uniformizare.
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Instrucțiuni pentru Spot Repair

Din motive tehnice și economice, suprafața caroseriei se împarte în:

Zona A:
Suprafețe orizontale de ex. Capotă motor și
capotă portbagaj, plafon până la marginea
inferioară a geamurilor

În această zonă, Spot Repair nu este
recomandat.

Zona B:
Suprafețe verticale de ex. de la marginea
inferioară a geamului până la mijlocul ușii sau
până la bandoul din zona mediană, aripi și
zonele laterale până la înălțimea pasajului roții,
suprafața verticală a capotei spate până la bară,
partea inferioara a capotei până la bară.
În această zonă, Spot Repair are sens doar
atunci când avaria se găsește aproape de o
margine și nuanța de culoare a vopselei care
se va folosi se preteaza2.

Zona C:
Alte suprafețe exterioare, toate supafețele
inferioare și cele acoperite (Plăcuța de
înmatriculare, bară).
În aceste zone, Spot Repair este foarte utilă și se
poate folosi fără restricții.
La avarierea prin zgâriere a lateralului sau
colțulul barei, chiar și suprafețe mari pot fi
acoperite cu vopsea de bază și lac transparent cu
ajutorul unui pistol de vopsit standard. Marginile
și muchiile pot fi folosite ca zone de delimitare.

2

Aceasta depinde de producătorul de vopsea/disponibilitățile culorilor, formarea ’’norilor’’ în zonele de tranziție (cauzate de un pistol mic), nuanțe
închise sau luminoase prin pulverizarea uscată la presiune de aer redusa (gazare), efect perlat, vopsele luminoase sau cu efect de flop etc.

16

Informații pentru Spot Repair
Cerințe pentru executarea profesională:
- Nu trebuie să rămână defecte externe care să afecteze imaginea generală a lucrării.
- Trebuie să se ajungă la o potrivire a culorii cu zona alăturată.
- Repararea zonei nu trebuie să prezinte defecte vizibile ale suprafaței.
- În zona C, zone ușor denivelate, urme de șlefuire abia detectabile și erori de vopsire minore sunt permise, atâta
timp cât acestea nu strica aspectul general al vopselei.
- Evaluarea aspectului general se face cu ochiul liber, fără dispozitive de mărire (sunt permise măsuri corectoare
pentru ambliopie). Când se face evaluarea trebuie să fie disponibilă o lumină artificială sau o lumină naturală
difuză. Lumina directă a soarelui trebuie evitată.
Material:
- Trebuie folosit un lac transparent 2-K.
- Trebuie folosită o vopsea de bază uzuală.
- Lacuri nuanțate nu pot fi folosite.
- Materialele utilizate trebuie să aibă o rezisență la combustibil conform normelor VDA de 621-412 (cifra maximă
3 conform DIN 532303). Conform recomandărilor curente ale producătorilor de vopsea pentru această metodă
de reparație, lacurile transparente 2-K respectă aceste standarde.
- Lacul utilizat nu trebuie să prezinte margini de separație nici după polișări repetate.
Libertate de decizie:
- Specialistul vopsitor decide dacă se poate efectua o vopsire Spot Repair sau este necesară vopsitorie completă
in treapta II sau III . Trebuie să aibă loc o consultație în limitele posibilului și ale rezonabilului cu clientul, experții
sau asiguratorul.
- Dacă piesa este vopsită ulterior integral, după o încercare de vopsire Spot Repair, respectiva încercare nu
trebuie facturată. Se facturează doar Operațiile în treapta de vopsire efectuată.
Valori de calcul:
Valorile de calcul sunt parte din
AZT Vopsitorie și sunt aplicabile
pentru o astfel de operație.

Exemplu cu vopsea pe bază de apă
O piesă
Două piese
Manoperă Material
în
în

- Pregătirea de vopsitorie pentru Spot Repair
- mixarea vopselei în mașina de amestecat
- cartelă de probă și potrivirea culorii
- Vopsire Spot Repair pentru zona avariată

Ore
0,5
0,3
0,3
0,9

Lei
128,9
-14,5
14,88

Manoperă
în

Material
în

Manoperă
în

Material
în

Ore
0,5
0,3
0,3
0,9

Lei
128,9
-14,5
14,88

Ore
0,5
0,3
0,3
1,8

Lei
128,9
-14,5
29,76

2,0

152,28

2 ,9

173,16

Fiecare utilizare necesită acordul prealabil în scris din partea EurotaxSchwacke GmbH. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru
reproduceri, adaptări, traduceri, microfilme și stocare și procesare în sistemele de procesare de date electronice.

3

Documentație:
- Rezultatele testelor de vopsea VDA 621-421 – rezistența chimică a vopselelor auto
- sistemul de rating DIN 53230 pentru evaluarea testelor
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Informații pentru Spot Repair
Valori de calcul:
Toate valorile de calcul sunt preluate din tabelul „Pregătire pentru vopsire” din documentația AZT.
- Cartela de probă și potrivirea culorii: vezi valoarea standard pentru efectuarea cartelei de probă.
- Pregătire pentru vopsitorie: vezi valoarea standard pentru 2 straturi în coloana din dreapta.
- Per zonă avariată: vezi timpul standard de lucru pentru reparația Spot Repair.
Valorile de timp și materiale au fost elaborate în cooperare cu Centrul Allianz pentru Tehnologie și sunt
recomandate pentru vopsitorie Spot Repair.
La elaborarea timpilor din sistemul de calcul s-au respectat următoarele norme de protecție a mediului și de
protecție a muncii:
- Toate Operațiile de vopsire s-au efectuat cu mască de protecție.
- Operațiile de vopsire s-au efectuat doar într-o cabină de vopsire sau într-un spațiu de pregatire cu aspirație.
- Operațiile de șlefuire s-au efectuat cu sistem de extracție a prafului și cu mască de protecție anti-praf.
Valorile de manoperă includ următoarele cerințe:
Pistolul de vopsit:
- Spot Repair se efectuează cu un pistol de vopsit mini-jet.
- Zgârieturile barei se remediază cu un pistol de vopsit standard.
Manopera conține:
- Preluarea lucrării – include Operațiile specifice ale lucrării.
- Înregistrarea timpului de manoperă necesar finalizării lucrării (începutul/finalul Operațiii)
- Deplasarea autovehicululului la postul de lucru
- Determinarea nuanței
- Mixarea vopselei în mașina de amestecat
- Efectuarea cartelei de probă și potrivirea culorii
- Pregătirea și prelucrarea zonei avariate, în funcție de gradul de avarie, materialul de reparație și gradul de
deterioare (a se vedea gama de Operații).
Gama de Operații:
- Curățare
- Mascarea pe o lățime de până la circa 1,5 m în jurul piesei avariate.
- Polișare (doar dacă este necesar)
- Șlefuire
- Aplicare și șlefuire chit (doar dacă este necesar)
- Aplicare primer și/sau filler și șlefuire
- Aplicare vopsea, lac transparent și diluant de pierdere
- Finisare finală
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Treptele de vopsire ale pieselor metalice
Timpul și materialele pentru vopsirea pieselor metalice prezentate în această ducumentație sunt împărțite în 4
trepte de vopsire. Clasificarea depinde de starea de livrare și de practica uzuală în domeniu.
Toți producătorii germani de autovehicule, uniți în Asociația Producătorilor Auto (VDA), au adoptat o clasificare
și o definiție unică a treptelor de vopsire.
Începând cu ediția I/93 și în sistemul de vopsitorie AZT se folosesc doar aceste trepte de vopsire.

Etape de vopsire

I
Piesă nouă

Vopsirea piesei noi – vopsire complet
E = Piesă sudată

E

I
Piesă nouă

Vopsirea piesei noi – vopsire completă
M = Piesă demontabilă

M

Suprafață

II
Piesă
interioară

II

Reparație
până la 50 %

Vopsirea suprafeței
de exemplu: mici avarii ale suprafeței (fără chituire) sau pentru potrivirea
culorii
Vopsirea pieselor de interior
Vopsirea pieselor noi și revopsirea (inclusiv chituire) a pieselor de interior
(demontarea și curățarea compartimentului motor – a se vedea Operații
suplimentare).

Revopsire cu utilizare de chit până la 50 % din
suprafața unei piese

III

Reparație
peste 50 %

Revopsire cu utilizare de chit peste 50 % din
suprafața unei piese

IV
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Operații incluse in calculul AZT pentru vopsirea pieselor metalice
Tabelul indică principalele Operații în fiecare etapă de vopsire.
Operație

Treapta de vopsire

Pregătirea
pentru
vopsire

Deplasarea autovehicululului și a piesei
Pregătirea, curățarea și ordonarea
echipamentului, uneltelor și dispozitivelor
Pregătirea materialelor, curățarea resturilor
Îmbrăcarea și dezbrăcarea echipamentului de protecție
Mascarea autovehicululului
Timpi de aerare, finisare finală

Opțional, dacă este necesar:
Mixarea vopselei
Efectuarea cartelei de probă
Vopsire
Șlefuire

Chituire

Aplicare
primer+filler

Vopsirefinală

Curățarea piesei (de cate ori este necesar)
Mascare și îndepărtare bandă de mascare
înainte de chituire
înainte de aplicare filler
suprafețe interioare
înainte de stratul final
piesă reparată
mici avarii la transport sau depozitare
îmbinări sudate
piesă reparată
piesă nouă
Aplicare strat protecție pentru pietre
Uni/Metalizat 1 strat
sau
Uni/Metalizat 2 straturi
Exterior piesă
Exterior piesă și interior
(unde este necesar)
Exterior piesă
(și interior dacă nu
sunt deja vopsite)

Zonele adiacente pieselor noi înlocuite
(până la 10 cm) sunt luate în calcul.

I

II

III

IV

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
xx
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Dacă este necesară vopsitoria pe o suprafață mai mare a pieselor adiacente,
acestea se vor incadra în treapta II sau III .
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Materiale de vopsire pentru piese metalice

Material de vopsire: conform sisteme VOC
- Materiale abrazive
- Hârtie șlefuit manual
- Hârtie șlefuit oscilator
- Discuri abrazive
- Discuri abrazive de fibră
- Placă abrazivă
- Material pentru reparații
- Chit poliesteric
- Chit pulverizat
- Chit fin
- Primer/filler
- Primer,
- Primer Filler 2-K HS
- Vopsea și lac
- Vopsea 2-K Uni/Metalizat
- Vopsea Uni/Metalizat pe bază de apă
(incl. Mica, Pearl, Xirallic etc...)
- Lac HS 2-K
- Lac mat 2-K

- Întăritor
- Întăritor pentru primer,
- Întăritor pentru filler 2-K, lac
-Diluanți, materiale de curățare
- Diluant 2-K / aditiv de ajustare / apă
demineralizată
- soluție pentru îndepărtare silicon /
degresant
- Diluant pentru curățare
- Materiale pentru aplicații speciale
- Antifon texturat
- Materiale adiționale
- Hârtie pentru mascat 20 cm
- Hârtie pentru mascat 90 cm
- Bandă de mascare 19 mm
- Bandă pentru margini 6 mm
- Mască antipraf

Toate materialele (a se vedea tabelul de mai sus) care sunt necesare pentru efectuarea corectă a Operațiilor de
vopsire sunt luate în considerare în cantitățile necesare – în funcție de treapta de vopsire.
Costurile materialelor din tabele sunt calculate în funcție de consumul efectiv de material și de costurile per
unitate de material (prețurile fără TVA sunt luate din listele de prețuri valabile ale producătorilor de materiale).
! Prețurile includ toate efectele standard, ca de ex.: Metallic, Mica, Pearl, Xirallic.....
! Adițional, la calculul valorilor de materiale pentru vopsea și lac s-a luat în calcul o valoare corespunzătoare
pentru reziduuri, ca de ex. pierderi.

Operații suplimentare

În cadrul unei operații de vopsitorie, anumite operații suplimentare trebuie adăugate separat, ca manoperă sau
ca manoperă și costuri de material:
- Identificare cod culoare pe autovehiculul:
a) când nu există cod de culoare sau codul de culoare lipsește de pe autovehicul sau din documentele de service
sau de întreținere sau dacă formula de mixare lipsește sau este incorectă (de ex. mașini noi de serie...)
b) la autovehiculele revopsite fără referință pentru codul de culoare.
- demontarea și montarea pieselor de caroserie, dezechiparea piesei de vopsit;
- operații fără timp de manoperă;
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- dezechiparea compartimentul motor;
- îndepărtarea cerii de protecție și a materialelor anticorozive;
- aplicarea protecției anticorozivă exterioară caroserie;
- Operații de etanșare;
- aplicarea protecției anticorozive interioare-conservare cavități;
- vopsirea pieselor interioare (de ex. podea, armătură bord, poliță portbagaj etc.);
- îndepărtarea ruginii pentru a ajunge la o suprafață pregătită pentru vopsire (a se vedea paragraful „Starea
caroseriei predată către atelierul de vopsitorie”);
- vopsirea dublurilor și a suprafețelor interioare ale pieselor atunci când se vopsește un autovehicul în treapta
de vopsire II sau III ;
- vopsirea ramei ușii și a stâlpilor vopsite în alte culori (de obicei negru mat)
- curațare inscripționări/colante
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Ajutor de calcul pentru reparațiile de caroserie
Ajutorul de calcul pentru reparația îndoiturilor a fost recomandat pe 23.02.2009 de către membrii Comisiei
Germane pentru Vopsitorie și Reparațiile Caroseriei. Când se calculează sau se efectuează reparația,
instrucțiunile pentru procedurile de reparație și, mai ales, restricțiile emise de producătorul fiecărui autovehicul
au prioritate.
Comisia Germană pentru Vopsitorie și Reparațiile Caroseriei este formată din următorii membri:
Allianz Asigurări- AG; Audatex Germania; AZT Automotive GmbH (AZT); Asociația Federală a Vopsitorilor de
Autovehicule (BFL); Asociația Federală a Experților Independenți din Domeniul Auto e.V. (BVSK); Compania de
Inginerie Cebacus pentru sisteme informatice mbH; DEKRA e.V.; Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT);
eurotaxglass`s International AG; Generali Asigurări; Asociația Generală a Asiguratorilor din Germania e.V. (GDV);
Societatea pentru Supraveghere Tehnică mbH (GTÜ); Institutul pentru Vopsirea Autovehiculelor (IFL); Grupul de
Interes pentru Tehnologia și Vopsirea Autovehiculului e.V. (IFL e.V.); Biroul de inginerie KSR EDV (KSR); Institutul
Tehnicii Auto și Atelierele de Tinichigerie GmbH & Co KG (KTI); Asistență Rapidă pentru Daune GmbH (SSH);
EurotaxSchwacke GmbH; TÜV Süd; Asociația Industriei Auto e.V. (VDA); Asociația Producătorilor Internaționali
de Autovehicule e.V. (VDIK); Federația Germană a Industriei Auto (ZDK); Uniunea Centrală a Tehnicii
Autovehiculelor și Caroseriei (ZKF).
1. Introducere
În evaluarea pieselor reparabile ale exteriorului caroseriei, timpul de reparație a îndoiturilor în cadrul calculului
daunelor duce câteodată la discuții controversate. Următoarea formulă este bazată pe numeroase studii
efectuate de către Centrul Allianz pentru Tehnică și de membrii Comisiei Germane pentru Vopsitorie și
Reparațiile Caroseriei și reprezintă o recomandare de calcul.
2.

Clasificarea avariilor pe niveluri de dificultate

Timpul necesar pentru repararea îndoiturilor nu depinde doar de dimensiunea avariei, ci și de alte criterii. De
aceea se împarte în trei niveluri de dificultate, care dau factori diferiți pentru formula de calcul.
Clasificarea nivelurilor de dificultate poate diferi de specificațiile producătorului.
Nivelul de dificultate

I

(Factor 1,0) – Reparație ușoară

Criterii: avarie ușor accesibilă, adâncime mică a îndoiturii, deformație
ușoară, fără întinderea materialului, material ușor reparabil, nu
există avarii la marginile componentelor.
Nivelul de dificultate

II

(Factor 1,5) – Reparație medie

Criterii: Sunt valabile combinațiile criteriilor din nivelurile I și III.
Nivelul de dificultate

III

(Factor 2,5) – Reparație dificilă

Criterii: acces dificil, adâncime mare a deformației, existența îndoiturilor și
a încrețiturilor, întinderea materialului, material greu de îndreptat,
avaria se extinde la marginile componentelor.

3.

Formula de calcul

Calculul timpului de reparație a îndoiturii este bazat pe dimensiunea zonei avariate în decimetri pătrați (înainte
de începerea lucrărilor) și pe cei trei factori de dificultate descriși anterior. Zona avariată este determinată prin
“metoda pătratelor”. Întreaga zonă avariată este acoperită cu elemente cu suprafață de 1 dm2 (fiecare decimetru
pătrat început se pune la numărătoare) și numărul de dm2 rezultat, reprezentand suprafața avariată, va fi
introdus în formulă.
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10 UL (Unități de lucru) = 1 Oră
Nivelul de dificultate:

I Factor 1,0
II Factor 1,5
III Factor 2,5

Formula pentru prima piesă de îndreptat pe autovehicul:
Total UL = (Suprafață [dm2] x Factor de dificultate + 7) UM
Formula pentru următoarele piese de reparat:
Total UL = (Suprafață [dm2] x Factor de dificultate + 2) UM
Exemplu:
1. Piesă (Aripă):

suprafață de îndreptat 3 dm2
Nivelul de dificultate I

2. Piesă (Ușă):

suprafață de îndreptat 5 dm2
Nivelul de dificultate II

Total UL = (3 x 1,0 + 7) UL + (5 x 1,5 + 2) UL
1. Piesă
2. Piesă
Total UL = (3 + 7) UL + (7,5 + 2) UL = 20 UL = 2 Ore.

Timpii calculați reflectă manopera pentru îndreptarea profesională a avariei, preluarea comenzii, deplasarea
autovehicululului și timpii de aranjare și instalare. Dacă este necesară demontarea și montarea de piese, timpii
suplimentari trebuie normați suplimentar. Această formulă se bazează pe uneltele și tehnicile existente de
îndreptare a îndoiturilor. Lucrătorul care se ocupă de îndreptare ar trebui să aibă suficientă experiență în materie
de reparație îndoituri obținută prin training profesional și exercițiu.
În cazuri excepționale, ca de exemplu în cazul avariilor mici (suprafețe de până la 2 dm inclusiv) sau al materialelor
speciale, ar putea fi necesar să se devieze de la valoarea calculată pentru a lua în considerare specificitățile
fiecărui caz în parte.
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Reparațiile avariilor provocate de grindină
Procedură pentru reparația avariilor provocate de grindină prin vopsire sau prin îndreptare și vopsire
Comisia Germană pentru Vopsitorie și Reparațiile Caroseriei este formată din următorii membri:
Allianz Asigurări- AG; Audatex Germania; AZT Automotive GmbH (AZT); Asociația Federală a Vopsitorilor de
Autovehicule (BFL); Asociația Federală a Experților Independenți din Domeniul Auto e.V. (BVSK); Compania de
Inginerie Cebacus pentru sisteme informatice mbH; DEKRA e.V.; Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT);
eurotaxglass`s International AG; Generali Asigurări; Asociația Generală a Asiguratorilor din Germania e.V. (GDV);
Societatea pentru Supraveghere Tehnică mbH (GTÜ); Institutul pentru Vopsirea Autovehiculelor (IFL); Grupul de
Interes pentru Tehnologia și Vopsirea Autovehicululului e.V. (IFL e.V.); Biroul de inginerie KSR EDV (KSR); Institutul
Tehnicii Auto și Atelierele de Tinichigerie GmbH & Co KG (KTI); Asistență Rapidă pentru Daune GmbH (SSH);
EurotaxSchwacke GmbH; TÜV Süd; Asociația Industriei Auto e.V. (VDA); Asociația Producătorilor Internaționali
de Autovehicule e.V. (VDIK); Federația Germană a Industriei Auto (ZDK); Uniunea Centrală a Tehnicii
Autovehiculelor și Caroseriei (ZKF).
Comisia Germană pentru Vopsitorie și Reparațiile Caroseriei recomandă:
Procedură pentru reparația avariilor cauzate de grindină prin vopsire sau prin îndreptare și vopsire
Avariile cauzate de grindină pot fi acum în mare parte reparate de către personal special instruit, prin apăsare cu
presiune sau prin lipire și tragere fără Operații de vopsire. În cazurile în care nu toate îndoiturile pot fi eliminate
prin presare sau lipire și tragere, reparația vopselei piesei avariate se impune.
Practic, avariile provocate de grindină pot fi reparate prin revopsire dacă avariile sau adâncimea îndoiturilor
permit acest lucru. La repararea avariilor provocate de grindină, există mai multe veriante care duc la rezultatul
dorit – o reparație perfectă din punct de vedere tehnic și vizual. Trebuie aleasă calea cea mai viabilă din punct de
vedere economic. În plus, există un proces de reparare a îndoiturilor mai mari/mai adânci prin „lipire și tragere”
pentru pregătirea pentru ulterioara reparație a vopselei.
La alegerea posibilelor metode de reparație trebuie să se respecte specificațiile producătorului autovehiculului,
mai ales restricțiile.
1.

Descrierea tehnicilor adecvate de reparație pentru îndepărtarea avariilor produse de grindină

1.1 Fără vopsire
1.1.1

Presare:

În cadrul acestei metode, îndoiturile provocate de grindină sunt împinse la loc cu unelte speciale/leviere, din
spatele piesei avariate. De aceea trebuie ca îndoiturile să fie accesibile din spatele/interiorul piesei respective.
Dacă este necesar, se vor efectua Operații de demontare. Descrierea completă a acestei metode de reparație se
găsește în „Tabelul de calcul pentru îndreptare fără revopsire”. Autor: Comisia Germană pentru Vopsitorie și
Reparațiile Caroseriei.
1.1.2

Lipire și tragere:

Folosind clei cald se lipește un punct de ancorare/tragere/cârlig de remorcare într-o îndoitură provocată de
grindină. Ulterior, se trage de îndoitură folosind un ciocan extractor sau altă unealtă de tragere, apoi se repetă
fixarea dispozitivului. Procesul se repetă până se ajunge la un rezultat perfect din punct de vedere vizual.
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Reparațiile avariilor provocate de grindină
1.2 Cu revopsire
1.2.1

Revopsirea:

Dacă îndoiturile provocate de grindină au o adâncime maximă de 0,2 milimetri sau mai puțin, acestea pot fi
eliminate prin revopsire. Aici trebuie urmate indicațiile producătorului autovehiculului sau ale producătorilor
vopselelor.
Notă: Multe îndoituri provocate de grindină au un diametru de 20 de milimetri sau mai puțin. Îndoiturile de
această dimensiune au o adâncime de 0,2 milimetri sau mai puțin și pot fi reparate cu materialele de revopsire
disponibile pe piață, fără o procesare prealabilă prin presare, lipire și tragere sau îndreptare.

Formula de aproximare pentru calculul adâncimii
îndoiturilor cauzate de grindină
Diametrul îndoiturii în milimetri minus 10 mm împărțit la 50
Exemplu:
• Diametrul îndoiturii 15mm – 10mm / 50 = 0,1 mm
• Diametrul îndoiturii 20mm – 10mm / 50 = 0,2 mm
• Diametrul îndoiturii 30mm – 10mm / 50 = 0,4 mm

1.2.2

Tragere, apoi vopsire:

În cazul în care suprafața de reparat are îndoituri cu diametrul mai mare de 20 mm, care corespund unei adâncimi
a îndoiturii mai mari de 0,2 mm, doar aceste îndoituri vor fi reparate prin metoda „Tragere urmată de vopsire”.
Aici se folosesc procedurile de reparație descrise mai sus în partea 1.1.2 „Lipire și Tragere”, prin care îndoiturile
nu vor fi reparate la cea mai bună calitate posibilă, dar va fi suficient pentru a remedia problema printr-o
ulterioară vopsire, când îndoiturile vor fi ajuns la o adâncime maximă de 0,2 mm. Revopsirea se va face conform
specificațiilor producătorului autovehicululului sau producătorului vopselei (a se vedea „1.2.1 Revopsire”).
2.

Alegerea metodei de reparație

Practic cea mai avantajoasă metodă din punct de vedere economic este cea de luat în considerare pentru
reparație! Aici trebuie luate în considerare și avariile propriu-zise (cu sau fără avarierea vopselei, formele
îndoiturilor cauzate de grindină, poziția și adâncimea acestora etc.) și limitele fiecărei metode de reparație
(material moale sau elastic, chit, șlefuire, vopsire etc.).
Până la circa 50 de îndoituri cauzate de grindină per piesă este în general util să se folosească metoda „Presare”
sau „Lipire și tragere” sau „Presare” în combinație cu „Lipire și tragere”, fără a recurge la revopsire, atunci când
avariile, respectiv posibilitățile tehnice ale respectivelor metode de reparație permit acest lucru.
Începând de la circa 50 de îndoituri per piesă și un diametru al îndoiturii de maxim 20 mm se poate folosi metoda
de reparație „revopsire”. Dacă există îndoituri adiționale cu un diametru mai mare de 20 mm, metoda preferată
ar trebui să fie „Tragere, apoi vopsire”. Limitele fiecărei metode de reparație trebuie să fie luate în considerație.
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3. Calcul
3.1 Presare, Lipire și tragere:
În „Tabelul de calcul pentru reparație fără revopsire” al „Comisiei Germane pentru Vopsitorie și Reparațiile
Caroseriei”, se găsesc actualele valori de calcul pentru până la un total de 300 de îndoituri și o dimensiune
maximă a îndoiturii de 50 mm diametru. În plus, timpii necesari pentru montaj se pot calcula cu valorile adecvate
comunicate de producători.
3.2 Revopsire:
Calculul poate fi făcut cu sistemele uzuale de calcul. Treptele de revopsire trebuie alese luând în considerare toți
pașii necesari din procedurile („Norme tehnice, specificații ale produsului, fișe cu date tehnice, descrieri tehnice,
instrucțiuni tehnice pentru utilizare, broșuri cu informații tehnice” etc.) producătorului de vopsea sau
autovehiculului. Când se calculează vopsirea în sistemul AZT, în mod normal, se alege etapa de vopsire IV . În
cazuri excepționale, se poate opta pentru etapa de vopsire III . Când se face un calcul de vopsitorie conform
datelor producătorului autovehiculului, etapele de vopsire corespunzătoare fiecărui sistem trebuie folosite.
Manopera suplimentară, care poate fi descrisă în documentația producătorului de vopsea sau a producătorului
autovehiculului, poate fi normată suplimentar (de ex. chituire zone șlefuite şi aplicarea unui strat suplimentar de
Primer/Filler-Epoxy, Filler Epoxy / Filler, etc).
Manopera suplimentară pentru montaj (bare de amarare, antene de plafon etc.) poate fi calculată cu datele
curente de calcul ale producătorului autovehiculului.
3.3 Tragere, apoi vopsire:
Calculul metodei „Tragere, apoi vopsire” de reparare a îndoiturilor cauzate de grindină va funcționa cu următorul
tabel: „3.4 Ajutor de calcul pentru tragerea urmată de vopsire a îndoiturilor provocate de grindină”. În timpii
standard din tabel sunt incluse toate operațiile necesare pentru aducerea suprafeței la stadiul de vopsire.
Manopera include și pregătirea și curățarea ulterioară a postului de lucru. S-au inclus și montarea și demontarea
unui eventual suport/treaptă înălțătoare și deplasările necesare ale autovehiculului. Lucrările de montaj (Dez/Echipare pentru vopsire) nu sunt incluse în aceşti timpi. Revopsirea care urmează pregătirii/procesării
îndoiturilor va fi calculată ca în cazul de mai sus „3.2 Revopsire”.
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3.4 Ajutor pentru calculul metodei tragere urmată de revopsire a îndoiturilor provocate de grindină:

Numărul
îndoiturilor
cu diametrul
mai mare de
20 mm

Manoperă în
minute

Manoperă în
ore

Numărul
îndoiturilor
cu diametrul
mai mare de
20 mm

Manoperă în
minute

Manoperă în
ore

1

30

0,5

16

120

2,0

2

36

0,6

17

126

2,1

3

42

0,7

18

132

2,2

4

48

0,8

19

138

2,3

5

54

0,9

20

144

2,4

6

60

1,0

21

150

2,5

7

66

1,1

22

156

2,6

8

72

1,2

23

162

2,7

9

78

1,3

24

168

2,8

10

84

1,4

25

174

2,9

11

90

1,5

26

180

3,0

12

96

1,6

27

186

3,1

13

102

1,7

28

192

3,2

14

108

1,8

29

198

3,3

15

114

1,9

30

204

3,4

Tabelul „ajutor de calcul pentru metoda tragerii urmată de revopsire a îndoiturilor provocate de grindină”
reprezintă o recomandare de calcul. Dacă vehiculul este reparat complet prin metoda „îndreptare fără vopsire”,
trebuie consultat „tabelul de calcul pentru îndreptare fără vopsire” realizat de Comisia Germană pentru Vopsire
și Reparațiile Caroseriei.
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Ajutor de calcul pentru reparația îndoiturilor fără vopsitorie
1.

Introducere

Acest tabel a fost creat inițial de VDA și actualizat de Consiliul Tinichigeriei. Tabelul constituie o recomandare de
calcul. Practic, cea mai economică reparație este cea care trebuie aleasă (de ex. reparație convențională).
Particularitățile fiecărui caz trebuie luate în considerare individual.
2.

Gama de aplicare

Se poate aplica doar asupra îndoiturilor suprafeței exterioare a caroseriei care se pot accesa din interior.
Dacă avariile se găsesc la marginile pieselor de caroserie care sunt în mod normal dublate sau la piesele cu cavități
interioare care nu au o deschidere, acest tip de reparație nu este aplicabil. În plus, piesele lipite, ca de ex. tapiseria
plafonului etc., sau piesele tehnice, ca de ex. airbag etc., limitează rentabilitatea economică a acestei metode de
reparație. Crearea de spațiu de acces prin găurire nu este permisă din motive de siguranță - de ex. slăbirea unui
stâlp de susținere a plafonului, riscul crescut de coroziune, sau căderea așchiilor în anumite cavități.
În mod alternativ, îndoiturile inaccesibile din interior pot fi trase din exterior cu ajutorul tehnicii de lipire și
tragere, atâta timp cât puterea adezivului și adeziunea vopselei permit.
Tabelul de calcul se referă la îndoiturile cauzate de grindină, avarii în parcare sau alte avarii care permit o
reparație fără revopsire.
Cea mai mare dimensiune a îndoiturii care poate fi reparată prin această metodă este de circa 50 mm diametru.
Deformațiile mai mari nu sunt luate în considerare în tabelul de calcul al manoperei.
3.

Valori ale manoperei

Acești timpi standard recomandați includ timpul de manoperă necesar pentru apăsarea sau tragerea îndoiturilor,
preluarea comenzii, deplasarea autovehicululului și timpii de aranjare și distribuție pentru a ajunge la zonele
avariate. Dacă este necesară montarea și demontarea de piese, acești timpi suplimentari se pot lua din lista de
poziții cu timpi de manoperă sau facturați suplimentar.
4.

Cerințe în ceea ce privește lucrătorul

Specialistul care repară îndoiturile trebuie să fie instruit în ceea ce privește reparațiile deformărilor caroseriei și
să practice uzual această metoda.
5.

Instruire și unelte

Schema de calcul nu se referă la un sistem specific de unelte dar se aplică la modul general pentru îndepărtarea
deformărilor fără revopsire.
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6.

Tabel de calcul pentru reparația îndoiturilor fără revopsire

Capitolele 1-5 ale acestei recomandări ale Consiliului de Tinichigerie trebuie luate în considerare atunci când se
folosește acest tabel.

Numărul total de îndoituri per
autovehicul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 la 15
16 la 20
21 la 25
26 la 30
31 la 40
41 la 50
51 la 60
61 la 70
71 la 80
81 la 90
91 la 100
101 la 120
121 la 140
141 la 160
161 la 180
181 la 200
201 la 220
221 la 240
241 la 260
261 la 280
281 la 300

Timp de manoperă (ore)
1,0
1,3
1,6
1,9
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
2,9
3,5
4,1
4,7
5,4
6,6
7,8
9,1
10,3
11,5
12,8
14,0
16,4
18,8
21,2
23,6
26,0
28,2
30,4
32,6
34,8
37,0

La realizarea tabelului de calcul pentru reparația îndoiturilor fără revopsire au contribuit:
R. Pollert - Audatex Deutschland; A. Bill - Asociația Federală a Vopsitorilor de Autovehicule (BFL); St. Hamlock –
Asociația Federală a Experților Independenți din Domeniul Auto e.V. (BVSK); P. Hopf - Cebacus; M.Hofmann Deutsche Automobil Treuhand (DAT); H. Zeisberger - DEKRA; R.Mitteregger - eurotax; M. Weiss - fix-a-ding; C.Seiz
- Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ); K.Dorminger – Asociația Experților Auto a Grupului AMB; H.
Lehner - TÜV Germania de Sud; F. Bourauel, Gaussmann, M. Weiland, - Uniunea Industriei Auto (VDA); O.
Helfrich, F. Schäfer, J. Steinmann, D.Utmann – Asociația Importatorilor de Autovehicule e.V. (VDIK); N. Wegener
– Federația Germană a Industriei Auto eV (ZDK); F. Nagel - Uniunea Centrală a Tehnicii Autovehiculelor și
Caroseriei (ZKF); G. Hoop – Asigurări Allianz -AG; D. Anselm, Ch. Deutscher, N. Hermann – Centrul Allianz pentru
Tehnică GmbH (AZT).
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Vopsirea în două culori

Calculul revopsirii autovehiculelor cu vopsea în două culori este posibil. Cele mai comune două metode și modul
de calcul asociat sunt descrise mai jos. Dar acestea sunt valabile doar pentru vopseaua clasică în două culori, nu
și pentru vopseaua specială, design sau multicoloră.
Metode
Varianta A
- vopsirea piesei complete sau a panoului inclusiv
lăcuirea în treapta de vopsire și tipul de vopsea al
primei nuanțe
+
- vopsirea piesei (treapta II ) cu tipul de vopsea al
celei de a doua nuanțe

Varianta B
- șlefuirea piesei sau a panoului inclusiv stratul de
filler și vopsea veche
+
- prima secțiune vopsită în prima nuanță
+
- a doua secțiune vopsită în a doua nuanță

Metodă de calcul
Varianta A
Varianta B
- manopera și materialul de vopsire pentru piesa sau - Timp și material de vopsire pentru prima secțiune a
panoul corespunzător treptei de vopsire și tipului de
piesei sau a panoului corespunzătoare treptei de
vopsea al primei nuanțe
vopsire și tipului de vopsea al primei nuanțe
+
+
- manopera și materialul pentru secțiunea parțială
- Timp și material de vopsire pentru a doua secțiune
în treapta de vopsire II și tipului de vopsea
a piesei sau a panoului corespunzătaore treptei de
corespunzător al celei de-a nuanțe
vopsire și tipului de vopsea al celei de a doua nuanțe
+
- Timpul de pregătire și materialele pentru fiecare tip de vopsea și etapă de vopsire
Pregătire de vopsire
0,3 - 2,1 Ore
116,2 – 199,1 Lei
Posibil suplimentar pentru:
Mixarea vopselei în mașina de amestec
0,2 - 0,3 Ore
----------Cartelă de probă si potrivirea culorii
0,2 - 0,3 Ore
14,5 Lei
+
- Timpul de pregătire și materialele suplimentare pentru vopsirea în 2 culori
Pregătire de vopsire
0,1 Ore
Posibil suplimentar pentru:
Mixarea vopselei în mașina de amestec
0,2 - 0,3 Ore
Cartelă de probă si potrivirea culorii
0,2 - 0,3 Ore

78,3 Lei
----------14,5 Lei
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Costurile materialelor de vopsire
Determinarea respectivelor costuri ale materialelor se efectuează cel mai repede și cel mai ușor cu datele
conținute aici.
Pentru o presupusă simplificare a calculului, materialul de vopsire poate fi determinat ca un procentaj din costul
manoperei. Dar în acest caz costul materialelor de vopsire ar depinde și de tariful orar al manoperei de vopsitorie.
Costurile materialelor de vopsire AZT sunt bazate pe normele de consum ale fiecărui material (care, la rândul lor,
depind de lucrare, tipurile de vopsea, treapta de vopsire, materialul pieselor și suprafața de vopsire) și costul per
unitate de material.
Un astfel un calcul exact al costurilor este garantat.
Calculul a costurilor pentru materialele de vopsire ca procent din manopera de vopsire nu face obiectul
sistemului de vopsitorie AZT.

Indexul materialelor de vopsire
Fiecare companie are posibilitatea de a ajusta costurile materialelor de vopsire conform condițiilor sale prin
intermediul unui raport sau al unui indice.
Procedura pentru determinarea indicelui materialelor de vopsire:
❶

❸

Pentru cel puțin 3 lucrări ed vopsitorie medii, se preiau respectivele costuri de materiale, respectiv
costuri de pregătire, din această bază de calcul.
Pentru aceleași Operații de vopsire, precum și pentru pregătire, se obțin costurile materialelor de
vopsire proprii și se compară printr-un calcul ulterior.
Se însumează costurile obținute.

❹

Se aplică adaosurile/discounturile comerciale.

❺

Costurile materialelor sunt determinate prin adunare sau prin scădere.

❻

Cele două valori ale costurilor determinate astfel sunt comparate și raportul sau indicele este
determinat prin următoarea formulă:

❷

Costurile materialelor companiei dvs. x 100
Indice = ____________________________________
Costurile materialelor conform vopsitorie AZT
❼

Indicele ar trebui verificat după publicarea fiecărei noi ediții a suplimentului „Vopsitorie”, ca și după
schimbarea listelor de prețuri ale furnizorilor dvs. de materiale sau după modificările condițiilor
specifice companiei dvs. și recalculat în consecință dacă este nevoie.

Notă:
Suplimentele pentru reziduuri precum pierderile sunt incluse în costurile materialelor din tabelele de calcul
AZT ale Operațiilor de vopsitorie. Nu este necesară ajustarea indicelui din acest motiv.

6
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Exemplu de calcul index materiale de vopsire
Costuri materiale conform sistemului AZT
(plus pregătire)
❶ AUDI 80 Aripă
(1 strat, Treapta I ) *
Lei .........................
(Pregătire)
Lei .........................
HONDA CIVIC Lateral *
(2 straturi, Treapta III )
Lei .........................
(Pregătire)
Lei .........................
VW GOLF II Vopsire completă *
(2 straturi, Treapta III )
Lei .........................
(Pregătire)
Lei .........................

❸ Sumă intermediară Lei .........................

Costurile materialelor conform companiei mele
după calcul ulterior (incl. pregătire)
❷ AUDI 80 Aripă
(1 strat, Treapta I ) *
(Cantități consumate
Lei .........................
nu și cele care mai pot fi refolosite)
HONDA CIVIC Lateral *
(2 straturi, Treapta III )
(Cantități consumate
Lei .......... ...............
nu și cele care mai pot fi refolosite)
VW GOLF II Vopsire completă *
(2 straturi, Treapta III )
(Cantități consumate
Lei .........................
nu și cele care mai pot fi refolosite)
❸ Sumă intermediară

Lei .........................

❹ Discount pentru volum/
Bonus .....%
minus Lei..........................
Cheltuieli generale material
.....%
Lei .........................
(depozitare)
Profit .....%

❺ Costuri materiale conform sistem AZT
Lei .........................

Lei .........................

❺ Costurile materialelor conform companiei mele
Lei .........................

❻ Calcul index
Lei ................... x 100
________________ = ...................... %
Lei ....................

La fiecare calcul, costul suplimentar al materialelor este înmulțit cu indicele calculat de dvs.
* = Exemplu

2
3
5
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Divizarea zonelor de vopsit
Schița divizării suprafețelor de vopsit este introdusă aici, cu explicații și informații suplimentare.
Utilizatorul este informat în tabelele specifice pentru fiecare tip despre fiecare piesă și zona în care este
amplasată.
Piesele de vopsit respective și zonele lor posibile sunt:
Denumirea piesei

Secțiune

Aripă față, parțial
Ușă completă (cu cadrul ușii)
Ușă completă (fără cadrul ușii, până la linia geamurilor)
Ușă, parțial
Cadrul ușii
Panou lateral spate complet (cu stâlp C până la plafon)
Panou lateral spate complet (fără stâlp C până la linia geamului)
Panou spate parțial
Stâlp C

B, C, D, E
K
F
B, C, D, E
A
K
F
B, C, D, E
A

Dacă două sau mai multe subdiviziuni ale unei piese se vopsesc, atunci se folosesc valorile pentru întreaga
piesă.
Subdiviziunile suprafețelor caroseriei se pot vopsi doar dacă forma și structura acestora permite împărțirea
suprafețelor.
La muchii pronunțate, profiluri sau bandouri, divizarea suprafeței de vopsit se face fără probleme de cele mai
multe ori.
Pentru o subdiviziune cu muchii nu foarte pronunțate este posibilă doar dacă, spre exemplu, se poate obține o
vopsire impecabilă a piesei prin tehnica „mascării pe element”.

Smart
1.

În cazul celulei tridion vopsite electrostatic cu pulbere cu 1 strat (antracit) a modelului Smart (produs
înainte de 2000), revopsirea parțială nu este posibilă. De aceea valorile subdiviziunilor cadrului lateral
implică vopsirea întregului cadru.
Divizarea pieselor
complet cu stâlp A, pragurile ușilor, panoul din spate și lateralul plafonului
SR = vopsirea întregului cadru lateral este inclusă!

2.

Zonă
SR

Din anul 2001, celula Tridion a lui MCC Smart este vopsită fie în vopsea neagră Uni cu 1 strat sau
argintie cu 2 straturi. Revopsirea fiecărui element individual se poate astfel efectua cu metodele de
reparație uzuale.
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Note explicative pentru autoturisme
Subansamblele includ toate piesele metalice standard vopsite ale autoturismelor.
Partea din față:

- Toate panourile exterioare din față
- Ambele aripi față complete
- Capotă față
și, în funcție de model:
- Deflector bară față
- Grilă față
- Panou lateral față
- etc.

Lateralul mașinii:

- Aripă față completă
- Ușă față completă
- Prag
- Panou lateral spate complet
și, în funcție de model:
- Panou lateral față și spate
- Ușă spate completă
- Aripă spate

Partea din spate:

- Toate panourile spate
- Ambele panouri laterale din spate complete
- Capotă spate/ușile din spate
și, în funcție de model:
- Spoiler spate
- Ambele aripi spate
- etc.

Vopsire completă
fără plafon:

- Partea din față
- Partea din spate
- Ambele uși complete
- Ambele praguri

Vopsire completă:

- Vopsire completă fără plafon
- Plafon

În paragraful „Operații suplimentare” se menționează ce timpi de manoperă și costuri de materiale trebuie luate,
în principiu, suplimentar în considerare.
Trebuie avut în vedere că piesele de plastic nu fac parte din pozițiile subansamblelor de vopsit!
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Exemplu de aplicație pentru autoturisme

Operație de vopsire:

Mercedes C180-C400 (W205) 2013Vopsea Uni/Metalizată cu 2 straturi (vopsea pe bază de apă, mixată cu
dispozitivul de amestec, o cartela de probă efectuată)
- vopsire aripă față stânga (piesă nouă)
- revopsire ușă față stânga (îndreptată, sub 50% suprafață chituită)

Calcul:

- Aripă față completă

Timp
Ore

Material
Lei

1,0

172,61

1,7

228,16

2,1

199,1

(treapta I )
- Ușă față completă (model cu 4 uși)
(treapta III )
- Pregătire pentru vopsire
(aripă demontată vopsită cu prevopsire;
ambele piese vopsite la final montate pe autovehicul)
- Mixarea vopselei cu dispozitivul de amestec

0,3

------

- Cartelă de probă și potrivirea culorii

0,3

14,5

Total manopera

5,4 Ore

Total materiale

614,37 Lei

(la indicele materialelor de vopsire 100%)
De aici calculați cu tariful pentru manoperă și cu indicele materialelor calculat de dvs.
(a se vedea pagina 33: indicele materialelor de vopsire).

În principiu:

- Toți timpii de manoperă și toate costurile materialelor sunt incluse
- Timpii și materiale aferente „Pregătirii pentru vopsire” se adaugă o singură dată
intr-o lucrare
- Pentru revopsiri de anvergură mare se pot folosi poziții pentru subansamble
- Este importantă respectarea tipurilor de vopsea și a treptelor de vopsire
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Note explicative pentru autovehiculele de teren
Calculul vopsitoriei pentru autovehiculele de teren se efectuează în același mod ca la vopsirea autoturismelor
pentru piesele metalice. Toate tipurile de vopsea, etapele de vopsire, datele legate de timpi și materiale se
folosesc nemodificate și pentru mașinile de teren.

Vopsire subansamble autovehiculele de teren

Subansamblele includ toate piesele metalice vopsite în standard ale modelelor de autovehicule menționate.
Partea din față:

- Toate panourile exterioare față
- Ambele aripi față complete
- Capotă față
și, în funcție de model:
- Deflector bară față
- Grilă față
- Panou lateral față
- etc.

Lateralul mașinii:

- Aripă față completă
- Ușă față completă
- Prag
- Panou lateral spate complet
și, în funcție de model:
- Ușă spate completă
- Aripă spate
- Rollbar lateral

Partea din spate:

- Toate panourile din spate
- Ambele panouri laterale din spate complete
- Uși spate/Hayon
și, în funcție de model:
- Ambele aripi spate
- etc.

Vopsire completă
fără plafon:

- Partea din față
- Partea din spate
- Ambele uși complete
- Ambele praguri

Vopsire completă:

- Vopsire completă fără plafon
- Plafon

În paragraful „Operații suplimentare” se menționează care timpi de manoperă și costuri de materiale trebuie
luate în considerare în mod adițional, în principiu.

Trebuie avut în vedere că piesele de plastic nu fac parte din pozițiile subansamblelor de vopsit!
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Exemplu de calcul pentru autovehicule de teren

Operație de vopsire:

Suzuki Grand Vitara (Mod. 05) (JT) 2005-, Station, cu 3 uși
Uni/Metalizat vopsire în 2 straturi (vopsea pe bază de apă ready-mix, o
cartela de probă efectuată)
- Aripă față stânga vopsită
(reparată cu sub 50% suprafață chituită)
- Ușă față stânga (nouă)

Calcul:

Timp
Ore
1,1

Material
Lei
94,24

2,0

500,99

2,1

199,1

- Cartelă de probă și potrivirea culorii

0,3

14,5

Total manoperă

5,5 Ore

- Aripă față stânga
(Treapta III )
- Ușă față stânga
(Treapta I )
- Pregătire pentru vopsire
(Ușa demontată vopsită în cu prevopsire
ambele piese vopsite la final pe autovehiculul)

Total materiale

808,83 Lei

(la indicele de material 100%)

De aici calculați cu tariful dvs. pentru manoperă și cu indicele materialelor calculat de
dvs. (a se vedea pagina 33: indicele materialelor de vopsire)

În principiu:

- Toți timpii de manoperă și toate costurile materialelor sunt incluse
- Timpii și materiale aferente „Pregătirii pentru vopsire” se adaugă o singură dată
intr-o lucrare
- Pentru revopsiri de anvergură mare se pot folosi poziții pentru subansamble
- Este importantă respectarea tipurilor de vopsea și a treptelor de vopsire
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Note explicative pentru pentru autoutilitare si transportere

Calculul vopsitoriei pentru autoutilitarelor se efectuează în același mod ca la vopsirea autoturismelor pentru
piesele metalice. Toate tipurile de vopsea, etapele de vopsire, datele legate de timpi și materiale se folosesc
nemodificate și pentru această categorie de autovehicule.

Vopsire subansamble autoutilitare si transportere

Subansamblele includ toate piesele metalice vopsite în standard ale modelelor de autovehicule menționate.
Față:
Lateral:
Spate:

- Parte din față de la o ușă la alta incl. aripă/colțar față (fără bară față)
- Din față până în spate
(fără aripă/colțar față și spate, fără oblon)
- Parte din spate de la o laterală la alta incl. colțar spate (fără bară spate, fără oblon)

Combinarea pieselor/subansablelor este posibilă. Operațiile dublate vor fi excluse din calcul.

Variante constructive de autoutilitare si transportere
Calculul pieselor individuale sau al subansamblelor nu necesită luarea în considerare doar a tipului de
autovehicul și a variantei de caroserie, ci și a variantei constructive, ca de ex.:
Piese sau subansamble:
Lateral:
Spate:
Lungime caroserie/ampatament:
Înălțime plafon/înălțime caroserie:

- cu sau fără geamuri
- cu ușă laterală sau panou lateral față sau. spate
- Ușă spate/hayon dintr-o bucată sau ușă spate din două bucăți
- normal, scurt, mediu, lung (în mm)
- normal, înalt (în mm)

Trebuie avut în vedere că piesele de plastic nu fac parte din pozițiile subansamblelor de vopsit!
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Exemplu de aplicație furgoane și transportere

Operație de vopsire:

Volkswagen T5, Furgon/Mașină transport marfă, ampatament 3000,
Model 2009Vopsea Uni/Metalizat 1 strat (vopsea ready-mix; fără efectuare cartela de
probă)
- Vopsire aripă stânga
(reparată cu sub 50% suprafață chituită)
- Vopsire ușă față stânga (nouă)

Calcul:
- Aripă față stânga

Timp
Ore
1,0

Material
Lei
68,97

1,8

408,28

1,5

199,1

(Etapă III )
- Ușă față stânga
(Etapă I )
- Pregătire pentru vopsire
(ușa demontată vopsită cu prevopsire;
ambele piese vopsite la final
pe autovehicul)
Total manoperă
Total materiale

4,3 Ore
676,35 Lei

(la indicele de material 100%)

De aici calculați cu tariful dvs. pentru manoperă și cu indicele materialelor
calculat de dvs. (a se vedea pagina 33: indicele materialelor de vopsire)

În principiu:

- Toți timpii de manoperă și toate costurile materialelor sunt incluse
- Timpii și materiale aferente „Pregătirii pentru vopsire” se adaugă o singură dată
intr-o lucrare
- Pentru revopsiri de anvergură mare se pot folosi poziții pentru subansamble
- Este importantă respectarea tipurilor de vopsea și a treptelor de vopsire
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AZT Automotive GmbH – experimentați, competenți, orientați către client
De patru decenii încoace, Centrul Allianz pentru Tehnologie (AZT) reprezintă competența în domeniul reparațiilor
automobilului și al cercetărilor în domeniul siguranței. Ca institut de cercetare și centru pentru competență în
domeniul auto al Allianz, instituția și-a făcut un partener din industria auto și și-a făcut un nume pe plan
internațional în ceea ce privește cercetarea și producția.

Mobil și sigur în viitor.
În domeniile cercetarea reparațiilor, tehnologia
reparațiilor, cercetarea siguranței și prevenirea
pierderilor, AZT a contribuit semnificativ la
stabilirea standadelor de reparații și siguranță care
astăzi sunt considerate normale.

Noile metode de reparație și propunerile pentru
îmbunătățirea
construcției
autovehicululului
sporesc ușurința cu care se efectuează reparațiile
autovehiculelor și ajută implicit la scăderea
costurilor de reparație. Astfel, utilizarea
automobilelor poate să rămână accesibilă și în
viitor. În dialog cu industria, posibilitățile noilor
metode de reparație și proprietățile noilor
materiale sunt testate în acest scop. Țelul este
dezvoltarea soluțiilor practice care asigură o
reparație profesionistă și impecabilă a daunelor
provocate de accidente, în siguranță și cu un efort
rezonabil.

Siguranța nu este o prioritate doar la reparație.
Numeroase studii indică riscurile și soluții pentru
îmbunătățirea siguranței active și pasive a
autovehiculelor. Împreună cu industria auto, AZT
lucrează la implementarea acestor soluții în
industria auto. Centura de siguranță, airbag-ul și
scaunele pentru copii nu sunt utilizate în mod
curent în mașină. Dar abordările mai noi în
cercetarea în domeniul siguranței merg mai departe
și pun utilizatorul în centru sub alt aspect, de ex.
dacă este vorba de ajutorul sistemelor de asistență
a șoferului în situații complexe din trafic pentru
evitarea accidentelor.

Indiferent dacă focusul este pe reparație sau pe
aspectele legate de siguranță: pulsul rapid al
inovației în industria auto aduce în permanență noi
provocări. Acest lucru se reflectă și în domeniul
vopsitoriei auto, unde uneltele îmbunătățite,
materialele noi și procedurile eficiente trebuie
trebuie introduse în mod continuu în bazele de
calcul pentru reparațiile accidentelor. Doar atunci
se poate asigura pe termen lung nivelul înalt de
calitate al manoperei și serviciilor asigurate de o
companie de specialitate. Prezenta AZT Vopsitorie
reflectă rezultatele cercetărilor Centrului Allianz
pentru Tehnologie în domeniul vopsitoriei auto,
care constituie o bază de încredere.

AZT Automotive GmbH, Centrul Allianz pentru Tehnică, Münchener Strasse 89, D-85737 Ismaning bei
München,
www.allianz-azt.de
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Specificarea locației codului de culoare pe autovehicul

Producătorul autovehicululului
culoare

Amplasarea codului de

Alfa Romeo.......................................................... 3 / 5 / 14 / 25 / 26
American Motors....................................................................8 / 22
Audi.................................................................................. 4 /12 / 16
Austin.................................................................................. 2 / 3 / 4
BMW..................................................... 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 10 / 20 / 24
Buick................................................................................6 / 21 / 22
Cadillac........................................................ 5 / 6 / 10 / 19 / 20 / 21
Chevrolet......................................... 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 9 / 20 / 21 / 22
Chrysler........................................... 1 / 2 / 8 / 10 / 19 / 20 / 21 / 22
Citroën.....................1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21 / 22 / 25
Dacia............................................................................................10
Daewoo.............................................................................. 2 / 9 / 21
Daihatsu............................................................... 5 / 8 / 9 / 10 / 21
Dodge.......................................................................................... 20
Fiat........................................... 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 14 / 20 / 25
Ford....................................................................... 2 / 4 / 9 / 10 / 20
Ford USA.................................................................... 2 / 9 / 10 / 20
General Motors................................................................6 / 21 / 22
Honda............................................................ 2 / 5 / 6 / 20 / 21 / 24
Hyundai........................................................ 8 / 9 / 20 / 21 / 22 / 24
Infiniti.............................................................................................5
Isuzu............................................................... 2 / 8 / 9 / 20 / 21 / 24
IVECO......................................................................................5 / 25
Jaguar................................................................2 / 12 / 20 / 22 / 24
Jeep....................................................................2 / 19 / 20 / 21 / 22
Kia...................................................... 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21 / 24
Lada..........................................................................6 / 13 / 15 / 19
Lancia.................................................................. 2 / 4 / 10 / 14 / 25
Land Rover................................................................. 1 / 2 / 20 / 21
Lexus................................................................... 5 / 8 / 21 / 20 / 24

Producătorul autovehicululului
culoare

Amplasarea codului de

Lotus.......................................................................................5 / 24
Maserati...........................................................................................
Mazda................................................... 2 / 3 / 6 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21
Mercedes-Benz............................................ 2 / 7 / 10 / 16 / 20 / 25
MG...........................................................................................4 / 20
Mini ................................................................................. 2 / 10 / 20
Mitsubishi....................................................... 2 / 8 / 9 / 10 / 21 / 25
Moskwitsch..................................................................................13
Nissan.................................... 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21 / 26 / 27
Oldsmobile.......................................................................6 / 21 / 22
Opel................................................. 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 20 / 26
Peugeot................................1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 9 /10 / 20 / 22 / 25
Polski Fiat.................................................................................4 / 8
Pontiac.............................................................................6 / 21 / 22
Porsche................................................. 4 / 9 / 10 / 20 / 21 / 22 / 26
Puch...............................................................................................2
Range Rover...................................................................... 1 / 2 / 21
Renault................................... 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 20 / 27
Rover...................................................................... 2 / 4 / 6 / 8 / 20
Saab..........................................................................4 / 19 / 20 / 21
Seat............................................................ 5 / 10 / 16 / 18 / 20 / 24
Skoda.................................................................9 / 10 / 16 / 20 / 24
Ssang Yong........................................................................... 20 / 21
Subaru................................................ 2 / 5 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21 / 24
Suzuki........................................................ 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 20 / 26
Talbot............................................................................. 2 / 4 / 6 / 9
Toyota.................................. 4 / 5 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20 / 21 / 23 / 24
Triumph............................................................................................
Volvo............................................................... 3 / 5 / 6 / 10 / 20 / 24
VW.......................................... 2 / 4 / 12 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 24
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Note și informații I/2015
Pregătirea pentru vopsire:
1: Lucrarea include doar piese metalice sau doar piese de plastic:
se alege manopera și materialul pentru „Operația principală”
2: Lucrarea include atât piese metalice cât și piese de plastic:
Regula 1: Piesa/operația cu timpul de pregătire cel mai mare este considerată
„Operație principală",
Piesa/operația din materialul alternativ este „Operație asociată”
Regula 2: La același timp de pregătire, piesa metalică este „Operație principală”
Treptele de vopsitorie pentru piese metalice:
I Vopsire piesă nouă
II Vopsire de suprafață
II Vopsire piese interioare
III Reparație cu până la 50% chit
IV Reparație cu peste 50% chit

Treptele de vopsitorie pentru piese de plastic:
K1R Piesă nouă / fără aplicare filler
K1N Piesă nouă / cu filler/ fără șlefuire
K1G Piesă nouă / cu filler/ cu șlefuire
K2 Vopsire de suprafață
K3 Revopsire

Divizarea suprafețelor de vopsit ale pieselor de caroseriei:
Împărțirea suprafețelor de vopsit în:
Aripi, Uși și Panouri laterale
Zona respectivă este menționată în
fiecare caz pe lângă denumirea piesei!

!! Dacă se vopsesc două sau mai multe zone ale unei piese, atunci se va folosi întotdeauna valoarea pentru
piesa întreagă!!
Divizarea suprafețelor de vopsit ale barelor și protecții:
Zonă
k
k96
b-d
k/b
Mt
St

Exemplu
= vopsit complet
= vopsit complet începându cu anul de fabricație 96= vopsirea zonei parțiale
= vopsire completă fără zona b
= parte mediană
= parte laterală

!! Dacă se vopsesc două sau mai multe zone ale unei piese, atunci se va folosi întotdeauna valoarea pentru
piesa întreagă!!
Explicarea avariilor
Reparație plastic:
(informații detaliate se găsesc la paginile 50-53)
Ușoară: Zgârieturi și abraziuni nu mai adânci de 1 mm.
Avarie Treaptă de
Consum per piesă
Medie: Zgârieturi, abraziuni, îndoituri mai adânci de 1 mm,
vopsire
Timp
Material
de asemenea suporți rupți.
Ore
Lei
Dificilă:
Deformări
puternice, crăpături, lipsă de material (a
Ușoară
K3
se ține cont de indicațiile producătorului privind
Medie
K3
0,6
69,5
reparația pieselor de plastic)
Dificilă
K3
1,1
138,9
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Vopsirea pieselor de plastic
Traducere din GB_LAK_vorwort_2014 (pag. 49-62)
Rețetele de vopsea pentru elementele din plastic trebuie să țină seama de următoarele aspecte. Procesul de
vopsire și rețeta depind de caracteristicile componentelor.
-

Suprafaţa de vopsit

1-strat Uni/Metalizat
2-straturi Uni/Metalizat

-

Tipul vopsirii

Piesă nouă
Vopsire de suprafaţă
Revopsire

-

Caracteristicile suprafeţei

Netedă
Structurată
Vopsită
Primerizată
Nevopsită

-

Tip plastic

Tare
Spumă poliuretanică – Soft

Pentru o vopsire optimă d.p.d.v. atât a vopselei cât şi a materialelor, vă rugăm să consultați instrucțiunile
producătorilor de vopsea şi de autovehicule.
De asemenea, ar trebui să se facă referiri suplimentare la tabelul "procese şi proceduri de vopsire pentru
elemente din plastic " .
Elementele din plastic se vopsesc cu uzual demontate.
Elementele din material plastic pot fi, de asemenea vopsite pe masina . În acest caz se vor lua în consideraţie
operaţiile suplimentare de izolare (vezi tabelul " Pregătire pentru vopsire " și capitolul izolare).
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Treptele de vopsire pentru elemente din plastic
Treptele de vopsire pentru elemente din plastic sunt întotdeauna denumite „K”.
Datele AZT referitoare la timpi şi materiale de vopsire pentru elemente din plastic, sunt clasifiicate pe 5 trepte:
Trei (3) dintre ele se aplică pentru elemente noi şi două (2) pentru reparaţii.
Treptele sunt clasificate în funcţie de starea iniţială în care sunt livrate piesele şi de procedura de vopsire pentru
piesa/piesele de plastic respective.

Trepte de vopsire
Piesă nouă

K1R

Pentru
(Condiţii de livrare)
Primerizată

Procedeu de vopsire
(După curăţare şi slefuire)
-

Se aplica stratul de suprafață
Se aplică plastic primer şi stratul
de suprafață
Aplicare plastic primer şi filler
sau primer înainte de
Aplicare strat de suprafață
Aplicare primer plastic şi filler
sau primer
Uscare şi slefurie înainte de
Aplicare strat de suprafață
Curăţare detaliată
Umplere pori
Elasticizare înaltă
Aplicare plastic primer şi filler
sau primer
Uscare şi șlefuire înainte de
Aplicarea stratului de suprafață
Aplicare strat de suprafață

K1R

Neprimerizată

K1N

Neprimerizată; posibil
acoperire neadecvata;
suprafaţă structurată
Neprimerizată
Nestructurată,
Plastic tare

-

Spumă poliuretanică soft

-

K1G

K1G

-

Vopsitorie de suprafaţă
K2

Avarii superficiale
Adaptarea culorii

-

Zgârieturi nu mai adânci de 1
mm, pe o suprafaţă nu mai
mare de 2 dm2
(elemente mici)
Sau 15% din suprafaţa
elementului (elemente mari
– bară protecţie)

-

Revopsire
K3

Șlefuirea suprafeței
Aplicare plastic primer
Aplicare şi şlefuire chit
Aplicare filler/primer
Uscare şi slefuire înainte de
Aplicare strat de suprafață
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Operații incluse în calculul AZT pentru vopsirea pieselor din plastic
Evaluarea principalelor proceduri de vopsire pentru fiecare operație :
Operație

Treaptă de vopsire
Piesă nouă
K1R

Pregătirea
pentru
Pregătirea, curățarea și ordonarea
vopsire
echipamentului, uneltelor și dispozitivelor
Timpi de aerare, finisare finală
Verificare stare suprafaţă, îmbunătăţire
conform cerinţelor
Acoperirea autovehiculului
x
Suplimentar, dacă este necesar:
Mixarea vopselei
Efectuarea cartelei de probă
și potivirea culorii
Vopsire

Șlefuire

Manipulare piesă și ansambluri
Curățarea piesei (de cate ori este necesar)
Curățarea detaliată a piesei
Temperizarea piesei
Umplere pori
Aplicare plastic primer
Elasticizare vopsea (depinde de
producătorul vopselei)
Elasticizare suplimentară

Aplicare
chit

Vopsea veche
Suprafată avariată
Primer
Piesă nouă
Chit
Filler
Suprafată avariată
Mici denivelări

Aplicare
filler

Suprafată avariată
Piesă nouă

Vopsirefinală

Vopsea structurată
sau
Uni/Metalizat 1 strat
sau
Uni/Metalizat 2 straturi

K1N

K1G
Hard
soft
PUR

Supra- Revopfață
sire
K2
K3

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x¹

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x²
x

x

x
x³
x

x
x

x
x
x
x

x

x³
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

1) = dacă nu este primerizată 2) = Dacă este primerizată 3) = Pentru componente GFC
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Operaţii de izolare
Deoarece componentele din plastic sunt de obicei dezasamblate înainte de vopsire, timpii de izolare nu sunt
incluşi în calculaţiile respective.
Următorii timpi se aplică pentru izolarea componentelor din plastic care;
-

sunt numai parțial vopsite (ex: unele tipuri de bări de protecţie)

-

au inserţii de culori diferite;

-

au componente adiţionale integrate sau ataşate (ex: oglinzi pe aripă)

şi pentru componente de caroserie din plastic (ex: aripă faţă)

Vezi tabelul „Pregătire pentru vopsire”
Manoperă de izolare
pentru

Timp de izolare
(Ore)

Costuri materiale izolare
(Lei)

1 element

0,2

5,6

Identificarea zonei de vopsire pentru elemente suplimentare (ornamente)
Vezi zgârieturi pe bara spate pe partea inferioară.

Tabelul cu tipuri indică zona specifică pentru fiecare parte.

Pentru piese cu două sau mai multe zone de vopsit, se utilizează întotdeauna valoarea pentru piesa completă
( Se aplică numai componente individuale; piesele ataşate și / sau capacele sunt calculate separat ) .
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Materiale de vopsire pentru piese din plastic

Material de vopsire: conform sisteme VOC
- Materiale abrazive
- Hârtie șlefuit manual
- Hârtie șlefuit oscilator
- Discuri abrazive
- Discuri abrazive de fibră
- Material pentru reparație
- set reparatie plastic
- Chit fin plastic
- Primer/filler
- 1-K plastic filler
- Plastic primer,
- Primer Filler 2-K HS
- Vopsea și lac
- Vopsea 2-K Uni/Metalizat
- Vopsea Uni/Metalizat pe bază de apă
(incl. Mica, Pearl, Xirallic etc...)
- Lac HS 2-K

-Aditivi
- Pore filler (plastice)
- Elasticizant 2-K
- Aditiv de structură
- Întăritor
- Întăritor pentru primer,
- Întăritor pentru filler 2-K, lac
-Diluanți, materiale de curățare
- Diluant 2-K / aditiv de ajustare / apă
demineralizată
- soluție pentru îndepărtare silicon /
degresant
- Diluant pentru curățare
- Materiale adiționale
- Hârtie pentru mascat 20 cm
- Hârtie pentru mascat 90 cm
- Bandă de mascare 19 mm
- Bandă pentru margini 6 mm
- Mască antipraf

! Prețurile includ toate efectele standard, ca de ex.: Metallic, Mica, Pearl, Xirallic.....
! Adițional, la calculul valorilor de materiale pentru vopsea și lac s-a luat în calcul o valoare corespunzătoare
pentru reziduuri, ca de ex. pierderi.

Ajutor pentru calculul reparaţiilor avariilor pentru piese din plastic
(Reparaţia barelor de protecție vopsite, netexturate, panouri ornament).
Acord de reparaţie
Aproape toți producătorii / importatorii de autovehicule permit reparații la componentele din plastic montate în
exteriorul autovehiculului. Tehnologiile şi procedeele de reparaţie sunt prezentate în documentaţia tehnică
publicată de către producători / importatori. Această documentaţie poate include reparații pe bază de poliuretan
rășină epoxidică 2K / 2K, sau prin procedee termice cu ciocane de lipit speciale sau pistoale cu aer cald. Indicaţiile
de reparaţie și, în special restricțiile specificate de constructorul autovehiculului trebuie să fie luate în
considerare pentru toate estimările daunelor și reparații.
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Tipuri de avarii
Avariile componentelor din plastic care necesită reparaţii se impart în trei categorii:
- Avarii uşoare

Zgârieturi uşoare cu adâncime până la 1 mm

- Avarii medii

Zgârieturi cu adâncime mai mare de 1 mm, deformaţii minore ale suprafeţei,
suporți rupți, dacă sunt producătorul agreează această soluţie tehnologică.

- Avarii dificile

Spărturi şi rupturi, deformaţii majore ale suprafeţei

(Clasificarea tipurilor de avarii se bazează pe o valoare medie şi se pot abate de la informaţiile furnizate de
producătorii de autovehicule.)
Avariile uşoare şi medii se limitează, în mod normal, la suprafaţă. În general, nu este necesară demontarea piesei
pentru constatarea avariilor (cu excepţia elementelor de fixare rupte).
Avariile dificile sunt acelea care se extind în mod normal dincolo de suprafaţa piesei şi include o posibilă avariere
a elementelor de deformare (structuri fagure, polistiren, suporţi de aluminiu). În aceste cazuri, piesa trebuie
demontată pentru a determina gradul de avariere.
Reparaţiile nu sunt recomandate, în general, atunci când daunele sunt extinse sau elementele de deformare sunt
grav avariate (se va consulta documentaţia tehnică a producătorilor / importatorilor).

Calculator avarii
Calculul preţurilor
Tabelul de calcul următor se bazează pe datele obţinute în urma studiilor de timp atât pentru materiale 2K,
precum şi pentru procese termice.
Trepte de vopsire

Tip avarie

Manoperă

Material

Uşoară

K3

-

-

Medie

K3

0,6 ore

69,6 Lei

Dificilă

K3

1,1 ore

138,9 Lei

K3 (revopsire)
Timp de reparație
Cost materiale
Reparație ușoară corespunde treptei

K3

Dacă se necesită, şi este practic, se poate utiliza spot-repair pentru revopsire plastic.
Costurile pentru reparația avariilor medii şi dificile se pt calcula pe baza timpilor de manoperă şi costurilor de
materiale prezentate în tabelul de mai sus.
Un alt factor de decizie în cazul reparaţiilor elementelor din plastic este rentabilitatea reparaţiei vis-a-vis de
înlocuirea elementului avariat.
Datele din tabel sunt din Martie 2015. Cifrele sunt verificate periodic şi corectate dacă este necesar.

53

Memorandum pentru vopsitorie
Vopsea Uni şi efecte speciale
(Versiunea din Aprilie 2008)
Progresul tehnic din ultimii ani a adus mari realizări atât în tehnologiile de reparaţii cât şi în tehnicile şi
tehnologiile de vopsire. Aceste realizări sunt aplicabile nu numai pentru materialele şi componentele vopselei
cum ar fi pigmenţi şi efecte speciale, cât şi pentru procesele de vopsire respective.
Modificări s-au produs în ceea ce priveşte atât tipurile de vopsea cât și tehnicile de finisare la vopsirea multistrat.
Informațiile furnizate în prezentul memorandum sunt aprobate de către următoarele instituții, și, prin urmare,
se aplică tuturor producătorilor de vopsele şi unităţilor reparatoare :
-

Grupul Federal al Vopsitorilor Auto
(Asociaţia Vopsitorilor şi Atelierelor de Vopsire)
Asociaţia Centrală pentru Tehnologia Caroseriei şi a Autovehiculelor
Asociaţia Centrală a Comercianţilor Germani de Automobile
Asociaţia Industriei Germane de vopseluri e.V.
Grupul Asigurătorilor Germani e.V.
AZT – Automotive G.m.b.H. Allianz Zentrum für Technik

1.

BFL
ZKF
ZDK
VdL
GDV
AZT

Preambul şi definiţii

Aici sunt enumerate câteva reguli de bază privind vopsitoria. Pentru orice informaţie suplimenatră referitoare
la anumite metode de vopsire, vă rugăm să consultaţi capitolul 2.
1.1

Gradul de dificultate al operaţiei de vopsire

Gradul operaţiei de vopsire depinde numai de natura şi întinderea avariei şi de procedura posibil aplicabilă.
Vopsirea cu luciu acoperă tot exteriorul autovehiculului. Vopsirea parţială acoperă o anumită parte din supafaţa
autovehiculului. Aceasta poate cuprinde vopsirea individuală a componentelor cum ar fi o uşă, sau vopsirea
simultana a mai multor componente. În ambele cazuri, mai este posibilă vopsirea unei subdiviziuni, ca de ex :
vopsire Peste sau Sub bandou.
Vopsitoria cu referire la suprafaţă:
Vopsire cu luciu
(integral)

Vopsire parţială
(parte din autovehicul)

Vopsire componente individuale
O componentă a autovehiculului
- Complet
- Parţial

Vopsire componente multiple
Mai multe componente ale autovehiculului
- Complet
- Parţial
- Combinate
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1.2

Operatii de vopsire structură si vopsea de suprafață

Cu toate că acest memorandum se ocupă în principal cu stratul de suprafață, o atenţie deosebită trebuie acordată
pregătirii substratului, inclusiv primer, chit, filler.
De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită nuanţei fillerului.
Aspectul optic al vopsirii depinde de luciu, linie, nuanţă şi efect.
Straturile finale pot fi subdivizate în funcţie de tipul de lac şi efecte după cum urmează :

Vopsire 1-Strat
Uni

Metalizat

Vopsire multi-strat
Uni Metalizat Efect

Pigmenţi cu efecte speciale ca, de ex. perlă, generează efect de flop. Anumite vopsele de efect cauzează diferențe
de nuanță luminos /închis si efect de flop în acelaşi timp.
1.3

Vopsirea uniformă şi adaptarea nuanței (blend-in)

Revopsirea implică o acoperire uniformă a suprafeţei avariate.
Aceasta se aplică la toate tipurile de vopsea.
Adaptarea nuanței de obicei necesită 2 sau 3 straturi pentru uniformizarea perfectă a nuanţelor de culoare.
Pentru blend-in, pentru a uniformiza nuanţa şi efectul, vopseaua de bază este pistolată dincolo de zona avariată.
Stratul de lac se aplică pe toată suprafaţa elementului /elementelor.
Componentele care nu au margine comună, ca panouri laterale / aripi spate sudate, între stâlp-C şi plafon, sunt
de asemenea acoperite cu lac.
Operaţia de blend-in este clasificată în :
-

Blend-in în piesă

-

Blend-in pe una sau mai multe piese alăturate

Vopsirea blend-in pe suprafeţe interioare ar trebui folosită cât mai des posibil pentru vopsirea în 2 şi 3-Straturi
în cazul avariilor uşoare şi medii.
Efectuarea operației de pierdere pe elementele alăturate poate implica operaţii de demontare / remontare
suplimentare.

Decizia referitoare la blend-in pe elementele alăturate trebuie luată de către un specialist, pe cât posibil cu
acordul clientului şi al societăţii de asigurări.
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1.4

Operaţii Spot-repair (Blend-in)

În cazul acestor operaţii, chitul, fillerul, lacul de bază şi lacul sunt limitate la suprafaţa / aria specifică a avariei.
Când se aplică acest procedeu, vor fi luate în consideraţie locaţia avariei, marginile şi culoarea vopselei. Pentru
delalii suplimentare, consultaţi pagina cu datele despre Vopsirea Spot-Repair.
1.5

Aplicare lac

Pentru operaţia blend-in la vopselele effect-multi-strat, zona de tranziţie stratului de bază poate fi optimizată
prin aplicarea întâi a lacului incolor sau a agentului de adeziune (vezi documentaţia tehnică de vopsitorie a
producătorului).
1.6 Planuri de separație
Decizia referitoare la blend-in trebuie să ţină cont de ampalasarea pieselor de vopsit şi a celor învecinate
implicate:
-

Suprafețe în același plan (ex: aripă - uşă), sau
Planuri separate (ex: aripă - capotă)
1.7 Identificarea nuanţei de culoare şi mostre de culoare

Înainte de re-vopsire, se va compara o mostră de culoare cu vopseaua din vecinătatea zonei avariate.
În sistemul AZT, mixarea vopselei în dispozitivul de amestec şi efectuarea cartelei si potrivirea culorii, sunt
opţiuni separate în calculul manoperei şi trebuie să fie utilizate suplimentar.
Identificarea perfectă a nuanţei de culoare şi efecte nu este întotdeauna posibilă.

1.8

Calculul preţurilor

Calculul preţurilor pentru următoarele tipuri sau operaţii de vopsire se bazează fie pe datele producătorului, fie
pe sistemul de vopsire AZT.

2.

Tipuri şi metode de vopsire

Informaţiile următoare referitoare la tipuri de vopsire individuale se bazează pe documentaţia descrisă în
capitolul 1. Referinţe succinte sau informaţii suplimentare sunt oferite ori de câte ori este necesar.
2.1

Vopsirea unui element 1-strat uni

Vopsirea unei componente din ansamblul zonei avariate / afectate sau numai o parte din ea, de regulă nu ridică
nici o problemă la vopsirea 1-start uni.
Unele vopsele fără plumb, cu putere redusă de acoperire trebuie aplicate într-un strat mai gros.
Adaptarea nuanţei pentru piesa alăturată se efectuează prin polişare.

Nu este necesar un blend-in pe elementele alăturate pentru adaptarea nuanţei, cu excepţia vopselelor « readymixed » ale căror nuanţe nu se potrivesc. De asemenea, trebuie să fie adaptată şi nuanţa de filler.
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2.2. Vopsirea unui element 2-straturi
2.2.1 Vopsirea unui element 2-straturi UNI
Structura vopselei :
1.
2.
3.

Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
Vopsea de bază UNI.
Lac incolor 2K ud-pe-ud

Vezi mai jos 2.2.2
2.2.2 Vopsirea unui element 2-straturi metalizat
Structura vopselei :
1. Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
2. Vopsea de bază metalizată
3. Lac 2K ud-pe-ud
Vopsirea piesei în 2-straturi metalizat cu efect, este de asemenea, posibilă.
Adaptarea nuanţei şi a efectelor este mai dificilă prin modificarea tehnicii de pulverizare sau de nuanţare la
vopselele metalizate decât la vopselele UNI, dar, se poate efectua în mod normal.
Blend-in piesă este întotdeauna cea mai bună soluţie.
Dacă este necesar, din punct de vedere profesionist, , blend-in-ul pe unul sau mai multe elemente alăturate, este
de asemenea o alternativă viabilă.
Operaţiile de blend-in sunt clasificate ca operaţii de uniformizare.
2.2.3 Vopsirea unui element 2-straturi perlat
Structura vopselei :
1.
2.
3.

Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
Vopsea de bază cu efect perlat
Lac incolor 2K ud-pe-ud

Vezi mai sus capitolul 2.2.2
2.2.4 Vopsirea unui element 2-straturi effect fluorescent
Structura vopselei :
1.
2.
3.

Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
Vopsea de bază metalizată
Lac incolor 2K ud-pe-ud

Vezi mai sus capitolele 2.2.1 şi 2.2.2.
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2.3.

Vopsirea unui element în 3-straturi

2.3.1 Vopsirea în 3-straturi cu 2 straturi de lac, primul – uscat şi șlefuit.
Structura vopselei :
1.
2.
3.
4.

Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
Vopsea de bază cu efect special
Lac incolor 2K ud-pe-ud, uscat şi șlefuit
Lac incolor 2K, polişat dacă este necesar

Vezi mai sus capitolul 2.2.2.
Acest proces oferă un finisaj al suprafeţei de calitate peste medie. Necesitatea polişării finale, în prezent, nu este
specificată în mod clar de către producătorii de autovehicule dar depinde de rezultatul vopsirii.
2.3.2 Vopsirea în 3-straturi cu 2 straturi de lac, primul strat de lac - nuanţat
Structura vopselei :
1.
2.
3.
4.

Fillerul este coordonat cu nuanţa vopselei
Vopsea de bază cu efect special
Lac nuanțat 2K ud-pe-ud, uscat şi șlefuit
Lac incolor 2K, polişat dacă este necesar

Acest procedeu oferă o un efect special în plus nuanţei de culoare, datorită startului intermediar de lac. Deoarece
efectul depinde de grosimea stratului, nu întotdeauna se poate obţine vizual o potrivire perfectă a vopselei.
În cazul în care blend-in în interiorul piesei (ex: localizarea, tipul şi extinderea avariei) nu este posibil, atunci
trebuie făcut pe elementele alăturate aflate în același plan.
2.3.3 Vopsirea în 3-straturi perlat (cu efecte de flop)
Structura vopselei :
1.
2.
3.

Vopsea de fond (nuantată corespunzător)
Vopsea de bază cu efect perlat, ud-pe-ud
Lac incolor 2K ud-pe-ud

Deoarece, acest tip de vopsea nu oferă în mod normal o putere mare de acoperire, este necesar un strat uniform
de filler. Nuanţa şi efectul final depind de numărul de staturi de vopsea de bază.
Numărul de straturi de vopsea este ori specificat de producător, ori determinat de efetcuarea cartelei de probă.
În cazul în care blend-in în interiorul piesei (ex: localizarea, tipul şi extinderea avariei) nu este posibil, atunci se
poate face pe elementele alăturate din același plan. Atât fillerul cât şi vopseaua trebuie aplicate intens.
2.4. Vopsele speciale
Sunt clasificate în :
2.4.1 Vopsele cu efecte special
În cele mai multe cazuri, efectele non-standard - brilliant, brilliant nuanțat, cristal, diamant, pot fi realizate numai
prin vopsirea întregii suprafeţe vizibile - ex : laterală completă sau vopsire integrală.
Trebuie ținut cont de indicațiile producătorului de vopsea.
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2.4.2 Vopsele de design
Posibilităţile de vopsire depind de tehnica de design respectivă. Costurile pentru vopsirea de design se vor calcula
pentru fiecare caz în parte.
3. Toleranţele nuanţei de culoare pentru vopsirea autovehiculelor

DIN 6175

Partea 1

Vopsire UNI

Partea 2

Vopsire cu efecte

Comitetul tehnic pentru Norme de Culoare 24 (FNF 24) s-a confruntat cu toleranţe ale nuanţei de culoare de mai
mulţi ani. DIN 6171 Partea 1, publicate în Iulie 1986, definesc toleranţele pentru vopsele de bază solide. DIN 6175
Parea 2, publicate în Martie 2001, specifică toleranţa pentru vopsele de efect.
DIN 6175 Părțile 1 și 2 menționează faptul că reparațiile auto nu ar trebui să devieze de la toleranţa specificată a
nuanţei de culoare a suprafeţei reparate vopsite sau piese ale ale autovehiculului, comparativ cu vopseaua
« curată » originală.
Acest lucru atrage după sine următoarele:
DIN 6175 Partea 1 Vopsire UNI:
Toleranţa nuanţei de culoare definită, nu ar trebui să fie depășită cu mai mult de un factor de 2,0. În cazul în care
zona de reparații este separată de garnituri, ornamente, cavităţi, etc., factorul de toleranţă poate fi dublat.
DIN 6175 Partea 2 Vopsire cu efecte :
Pentru vopsirea cu efecte, toleranţa de nuanţă nuanţei de culoare definită, nu ar trebui să fie depășită cu mai
mult de un factor de 1,5. În cazul în care zona de reparații este separată de garnituri, ornamente, cavităţi, etc.,
factorul de toleranţă poate fi dublat.
Această normă nu se aplică în cazul vopselelor cu efect de schimbare a nuanţei în funcţie de unghiul de privire
(ex. vopsele cu conținut de cristale lichide, pigmenţi cu interferenţe specifice).
Notă referitoare la toleranţele nuanţei de culoare :
Diferenţele denuanţă de culoare pot fi măsurate cu exactitate numai cu ajutorul instrumentelor adecvate.
Identificarea vizuală implică un ochiul antrenat, cu experienţă şi expertiză, al unui specialist.
Pentru o definiţie exactă a tolaranţelor nuanţei de culoare, vă rugăm să consultaţi DIN 6175 Partea 1 şi 2,
disponibile la editura Beuth GmbH, 10772 Berlin, Germania.
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