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Dzień 1:
10:00 Rejestracja uczestników.
10:15 Prezentacja tematyki szkoleniowej.
10:30 Dlaczego izolacje natryskowe cieszą się tak dużą popularnością:
 - właściwości fizykochemiczne natryskowych materiałów izolacyjnych (NMI)
 i ich porównanie z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku
 - wysoka trwałość, wydajność i produktywność NMI
  - zalety aplikacji In-Situ
 - NMI a ekologia
11:00 Omówienie rodzajów materiałów izolacyjnych i ich zastosowanie:
 - pianka poliuretanowa zamknięto komórkowa (PZK)
 - pianka poliuretanowa otwarto komórkowa (POK)
 - hybrydy pouliretanowo-polimocznikowe (HPP)
 - polimoczniki (CP)
12:00 12:00 Przerwa kawowa.
12:15 Przepisy budowlanie normujące wykonywanie izolacji natryskowych.
13:30 Oprzyrządowanie niezbędne do realizacji izolacji natryskowych:
 - zasady działania, rodzaje urządzeń, kluczowe parametry pracy,
 akcesoria i dodatki
 - optymalny dobór urządzenia do przetwarzanych materiałów
 - wymagane media i presonel do obsługi
  - aspekty eksploatacyjne
15:00 Obiad.
16:00 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas natrysku pianki.
16:30 Zakończenie. 
19:00 Uroczysta kolacja.



Dzień 2:

www.hotelnapodzamczu.pl

Koszt szkolenia:

Termin, lokalizacja:

09:00 Rejestracja uczestników.
09:30 Praktyczne pokazy natrysków.
15:00 Obiad.
16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 roku w Hotelu na 
Podzamczu w Tarnowskich Górach. Hotel ten to nie tylko czterogwiazdkowy 
obiekt, odznaczany w prestiżowych konkursach, ale również miejsce obiekt, odznaczany w prestiżowych konkursach, ale również miejsce 
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju - idealna kompozycja komfortu, 
piękna i dobrego smaku. Zwracamy uwagę Państwa, że odległość z pobliskich 
Pyrzowic, Bytomia, Gliwic, Zabrza i Katowic nie są większe niż 20-30 km.

Cena 750 PLN za jednego uczestnika szkolenia.
Podana cena jest ceną brutto i uwzględnia 23% podatek VAT.

Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, odzież ochronną, dostęp do
urządzeń, surowców i próbek.urządzeń, surowców i próbek.



Dojazd i kontakt:
Piotr Langosz 
tel. kom.: +48 784 003 853
e-mail: graco@kumibex.pl

Kumibex sp. z o. o.
ul. Szkolna 11B
42-622 Orzech
tel.: +48 32  381 32 00tel.: +48 32  381 32 00
www.kumibex.pl
 
Hotel na Podzamczu
ul. Pyskowicka 39
Tarnowskie Góry
tel.: +48 32 384 74 17
tel. kom.: +48 731 961 054tel. kom.: +48 731 961 054
www.hotelnapodzamczu.pl


