SZKOLENIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
PARTNERZY:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jesteś profesjonalistą? Wkładasz serce w każdą realizację? 
Pragniesz stale poprawiać własne umiejętności?
Skorzystaj z bogatej oferty szkoleniowej w ramach
Akademii Profesjonalisty Sopro!
Akademia Profesjonalisty Sopro to cykl całodniowych spotkań,
podczas których odbędą się szkolenia teoretyczne oraz warsztaty
z zakresu wykonania, naprawy i wyrównania podłoży.
Uczestnicy Akademii nabędą wiedzę w zakresie nowoczesnych
rozwiązań z branży chemii budowlanej, urządzeń do mieszania
zapraw i przygotowania podłoża oraz ich praktycznego
zastosowania.

Założenia szkoleń
Adresaci
Akademia Profesjonalisty przeznaczona jest dla wykonawców,
dla których ważne są jakość i profesjonalizm.
Forma
Jednodniowe, intensywne szkolenia składające się z części
teoretycznej oraz warsztatów.

• Jaki grunt zastosować na różne podłoża spotykane na obiektach? Certyfikat
Każdy z uczestników otrzyma unikatowy
certyfikat potwierdzający udział w Akademii.
• Jak przygotować trudne podłoże pod prace okładzinowe?
• Czym naprawić uszkodzenia na ścianach i posadkach?
• Czym należy się kierować przy doborze szpachli i mas
samopoziomujących?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu nowoczesnego
wykonawstwa będzie można poznać podczas szkoleń Akademii
Profesjonalisty.

Plan szkolenia
9:00 Przywitanie uczestników
• Sopro - Teoria i praktyka
Nowoczesne produkty do wykonania podłoża, gruntowania
i wyrównywania nierówności. Asortyment produktów Sopro
do naprawy podłoża.
• FUH NOWAK sp.j. – systemy obróbki betonu – Teoria i praktyka
Profesjonalne metody przygotowania podłoża.
Przerwa kawowa
• Collomix – Teoria i praktyka
Prawidłowy dobór osprzętu i perfekcyjne mieszanie
w budownictwie
Przerwa obiadowa
• Sopro - Teoria i praktyka
Podłoża krytyczne – prawidłowy dobór produktów pod
okładziny ceramiczne na podłożach krytycznych
15:00 Dyskusja i zakończenie

Koszt
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Organizacja Akademii
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem. Maksymalna liczba uczestników 30 osób, minimalna
10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zastrzegamy
możliwość odwołania spotkania. Decyduje kolejność zgłoszeń.
GRATIS
Materiały szkoleniowe oraz zestaw akcesoriów przydatnych
podczas prac glazurniczych.
Kalendarz Akademii

19.11.2019 Rzeszów

ZAPISZ SIĘ

akademiaprofesjonalisty.pl
Wszelkie informacje na temat Akademii Profesjonalisty
dostępne pod adresem ap@sopro.pl

