Statyba

Energetika

Darbų sauga

Suvirinimas

Mechanizacija

Transportas

KVIEČIAME Į PRAKTINIUS VIDAUS PATALPŲ DAŽYMO MOKYMUS
Mokymo metu išmoksite:
 paruošti paviršius glaistymui ir dažymui
 glaistyti paviršius rankiniu bei mechanizuotu būdu
 dažyti paviršius dažymo voleliu bei beoriu dažymo aparatu

spalio 30 d.
9:00-15:00 val.

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS GLAISTYMUI IR DAŽYMUI
 Įrankių, naudojamų paviršių paruošimui, glaistymui ir dažymui, apžvalga.
 Mūro, tinko, gipskartonio plokščių bei anksčiau dažytų paviršių būklės įvertinimas, priemonių ir medžiagų
parinkimas, aplinkos paruošimas.
 Paviršių paruošimo dažymui lygiai, sąlygos, ekologija, terminai, darbų saugos ir aplinkosauginiai
reikalavimai.
kaina: 35 EUR

lapkričio 12 d.
9:00-15:00 val.

GIPSKARTONIO SIŪLIŲ GLAISTYMO BŪDAI
 Gipskartonio plokščių apdailos galimybės. Siūlių armavimas. Apdailos kampų, paviršių užbaigimo kampų,
deformacinių kampų statymas.
 Gipsinių bei polimerinių glaistų panaudojimas. Popierinės armavimo juostos įplukdymas rankiniu būdu bei
naudojant mechanizuotą siūlių glaistyklį “Banjo“. Priešgaisriniai reikalavimai.
 Dažniausiai pasitaikančios klaidos glaistant gipskartonio plokščių siūles.
kaina: 45 EUR.
lapkričio 14 d.
PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS RANKINIU BŪDU
9:00 – 15:00 val.
 Gipsinių bei polimerinių glaistų panaudojimas. Sistemų suderinamumas.
 Drėgnų patalpų glaistymo aspektai.
 Glaisto užnešimo voleliu būdai.
 Glaistymo defektų nustatymas ir pašalinimas.
kaina: 44 EUR
lapkričio 27 d.
MECHANIZUOTAS PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
9:00 – 15:00 val.
 Glaisto purškimas mechanizuotu būdu: pajungimas, užpildymas, purškimas, lyginimas plačiomis
glaistyklėmis.
kaina: 46 EUR
gruodžio 04 d.
GLAISTYTŲ PAVIRŠIŲ RANKINIS BEI MECHANIZUOTAS ŠLIFAVIMAS
9:00 – 15:00 val.
 Glaistytų paviršių rankinis šlifavimas.
 Glaistytų paviršių mechanizuotas šlifavimas.
 Šlifavimo klaidų ištaisymo būdai
kaina: 36 EUR
gruodžio 11 d.
PAVIRŠIŲ DAŽYMAS VOLELIU
9:00 – 15:00 val.
 Reikiamų įrankių ir tinkamų medžiagų parinkimas.
 Lubų ir sienų dažymas.
 Defektų atsiradimo priežastys ir jų pašalinimo būdai.
kaina: 45 EUR
gruodžio 18 d.
MECHANIZUOTAS PAVIRŠIŲ DAŽYMAS BEORIU DAŽYMO APARATU
9:00 – 15:00 val.
 Tinkamas dažymo aparato ir medžiagų parinkimas.
 Lubų ir sienų dažymas.
 Defektų atsiradimo priežastys, defektų pašalinimo būdai.
kaina: 45 EUR
20% teorijos ir 80% praktikos! Dalyvių skaičius ribotas!

Registracija ir informacija: Jolanta Žalienė, el.p. j.zaliene@mokymas.eu ; mob. 8 603 89 073
Mokymo vieta: Jeruzalės g. 61, Vilnius, 4 aukštas.
www.mokymas.eu

