
Compușii de polishare  Menzerna 
sunt prezenți pe piață de peste 
 100 de ani. În 1888 compania a luat 
ființă în orașul Pforzheim din Ger‑
mania sub conducerea lui Friedri‑
ch Menzer. La vremea respectivă, 
compușii destinați polishării erau 
folosiți cu precădere în domeniul 
bijuteriilor. Deși avea dimensiuni reduse atunci, 
compania s‑a dezvoltat în prezent, la nivelul unei 
corporații internaționale.  Susținuți de experiența 
extinsă de‑a lungul unui secol, compania, ajutată de 
tehnologie, pune în practică rețete de top pentru a 
dobândi o calitate superioară a produselor ce doresc 
a satisface chiar și cei mai exigenți clienți. Menzer‑
na este perceput ca lider pe piața produselor de po‑
lishare prin multitudinea de produse oferite pentru 
numeroase domenii. 

Specialiștii companiei Menzerna știu că atât 
rețeta cât și tehnica de aplicare sunt la fel de im‑
portante astfel încât produsele lor, distribuite în 
toată lumea, sunt de o calitate deosebită. Accentul 
pus pe calitatea excelentă se traduce în rezultate de 
excepție pentru utilizatori.

Menzerna vă pune la dispoziție un sistem com‑
plet de compuși de polishare și accesorii pentru eli‑
minarea rapidă a imperfecțiunilor, a scurgerilor de 
lac și a semnelor de uzură normală.

Din colaborarea atentă cu producătorii și utili‑
zatorii de lacuri și vopsele se dezvoltă noi produse 
care vin în întâmpinarea standardelor ridicate din 
domeniul auto.

Compania testează mereu minerale și aditivi 
noi destinate produselor de polishare. Procedeele 
urmate nu permit erori, având în vedere că aceste 
substanțe trebuie să fie abrazive dar să permită în 
același timp obținerea unui luciu intens. Specialiștii 
de la Menzerna știu cum să echilibreze această 
balanță. Ca dovadă, profesioniștii recunosc valoa‑
rea produselor Menzerna – și le preferă.
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Producătorii de automobile și distribuitorii de 
accesorii auto se bazează pe Menzerna în ceea ce 
privește produsele de polishare destinate cosmeti‑
zării.

Aplicații OEM 
Micile imperfecțiuni și scurgerile de lac trebu‑

ie înlăturate. Se dorește ca această procedură să se 
efectueze rapid și fără a lăsa dâre de produs. Trebuie 
 luate în considerare și condițiile speciale în care este 
operată o linie de asamblare. Timpii de lucru trebuie 
respectați sau chiar îmbunătățiți, iar curățenia locu‑
lui de muncă trebuie garantată.

Menzerna, prin intermediul unicului său dis‑
tribuitor – Romservice –, vă pune la dispoziție un 
întreg sistem de produse de polishare, bureți de 

polishare și materiale abrazive destinate necesităților 
specifice domeniului auto.

 Ateliere și service‑uri auto
În plus față de imperfecțiunile care apar în mod 

normal după vopsire, mai trebuie polishate și acele 
zone care au fost supuse uzurii zilnice. Se dorește ca 
o astfel de cosmetizare a mașinii să elimine elemen‑
tele de uzură rapid și eficient chiar și când suprafață 
de lucru este extinsă. Produsele de polishare 
Menzerna destinate atelierelor auto au fost create 
pornind de la cerințele manifestate de producătorii 
de autovehicule. Împreună cu seturile de bureți de 
polishare și blana de miel, produsele de polishare 
Menzerna formează un sistem complet ce oferă in‑
contestabil: calitate, rapiditate și fiabilitate.

Menzerna și domeniul auto



Da, dacă aveți la dispoziție materiale de polisha‑
re corespunzătoare. Stratul superior de lac de pe 
orice mașină trebuie să îndure multe. Trebuie să fie 
rezistent la intemperii, eficient, ecologic, lucios și 
bineînțeles aderent. Culorile închise, mai ales, scot 
în evidență orice zgarietură cât de mică. 

Ultima generație de lacuri pentru automobi‑
le este rezistentă la zgârieturi, neutră în ceea ce 
privește acizii și elastică – calități ce, până nu de‑
mult, păreau imposibil de combinat.  Aproape fieca‑
re producător de vopsele oferă astăzi lacuri rezisten‑
te la zgârieturi care își bazează calitățile pe o serie 
de combinații de structuri polimerice întrețesute cu 
elemente de flexibilitate. Singurul neajuns al aces‑
tor lacuri: sunt mai greu de polishat și acesta tocmai 
datorită calităților deosebite.

Menzerna a dezvoltat, in parteneriat cu produ‑
cătorii de lacuri auto și reprezentanții domeniului 
auto, o serie de materiale de polishare, care să poată 
satis face aceste noi cerinţe ale pieței. 

Intensitatea luciului nu este singura care con‑
tează. În această ecuație mai sunt importante atât 
timpul alocat cât și calitatea procedurii (nivelul de 
praf și înlăturarea urmelor de polish). Toate acestea 
au fost rezolvate prin găsirea de noi combinații de 
minerale și compuși necesari în compoziția pastei. 
Mineralele – în marea lor majoritate, oxizi de alu‑
miniu – dau în principal cristale delicate și omo‑
gene; aceste aglomerate se descompun din cristale 
primare în timpul polisharii în mod caracteristic. 
Oxizii de aluminiu sunt concepuți pentru a fuziona 
într‑un mediu ecologic, pe bază de apă. Ei păstrează 
astfel lungimea fibrei ce face produsul mai aderent 
la suprafața polishată, dar nu împiedică îndepărta‑
rea reziduurilor prin ștergere. 

Complexitatea formulei se modifică și mai mult 
atunci când timpii de polishare trebuie adaptați la 
viteza liniei de asamblare. Aceasta, se traduce prin 
soluții adaptate fiecărui client în parte, care respectă 
sistemul individual de lăcuire și de producție.

Se pot polisha lacurile rezistente la zgârieturi?
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Da, noi putem!
În ultimii ani au apărut o serie de aparate ce 

măsoară luciul bazându‑se pe principiul reflectării: 
o suprafață este luminată la un anumit unghi iar 
senzorii măsoară intensitatea luminii reflectată de 
suprafață. Volumul și intensitatea luminii reflectate 
sunt indicatoare ale gradului de luciu al suprafeței.

Această procedură este cunoscută în domeniu 
de ceva vreme, iar Menzerna o folosește în anumi‑
te cazuri la testarea polishurilor sale.  Problema: 
gradul de luciu este dat de o valoare adimensiona‑
lă, iar evaluarea ei presupune o întreagă experiență 
de lucru și este deci, dificilă. De cele mai multe ori, 
soluția ia forma evaluării individuale bazându‑se 
pe vederea cu ochiul liber. Parteneriatul cu clienții 
ne‑a arătat faptul că măsurarea profunzimii brute 

dă rezultate mai bune atunci când se dorește sta‑
bilirea calității suprafeței polishate. La o astfel de 
măsurătoare, o rază laser va atinge denivelări („dea‑
luri“ și „văi“) pe suprafața de evaluat. Datele rezul‑
tate vor permite calcularea valorilor profunzimii. 
Una din aceste valori este „rdq“*. Aceasta reprezintă 
media unghiurilor identificate în diferite puncte pe 
suprafața în cauză.

„Rdq“ corespunde valorilor luciului măsura‑
te optic și în plus se încadrează în rândul părerilor 
subiective ale indivizilor. Este ușor de utilizat, iar 
conceptul măsurării profunzimii brute cât și valo‑
rile acestuia sunt cunoscute la nivel mondial, con‑
stituind un avantaj. Astfel, rezultatele controversate 
ale unui test de polishare devin mai obiective și mai 
ușor de interpretat.

Se poate măsura profunzimea luciului?

*Rdq  este des folosit ca standard optim pentru gradul de luciu.

Distanța de măsurat


