Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.1 Základní Příprava podkladu
Úroveň profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

První Minerální podklady
- Klasifikace (přírodní, umělé)
- Funkce / vlastnosti / složení
zdiva, omítky, beton, sklo
- Podzemní zkoušky (metody)
- Přehled podzemních a-vrstvou
poškození (trhliny, vlhkost,
poškození
Foto

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.

Druhý Dřevěné povrchy
- Nachwachender zboží
- Druh
- Engineered Wood
- Dřevěné komponenty a vnitřní
struktura
- Vlhkost
- Pozadí kontroly dřevo a dřevostavebnictví (metody)
- Dřevo škůdci a jejich řízení

Zná nejběžnější povrchy, které
budou natírány, a chápe specifické
vlastnosti povrchu.

Třetí Kovové povrchy
- Klasifikace kovů
- Výroba a vlastnosti železa a
Ocel

Spravuje zařízení správně.

Upravili substrátů pomocí získané
znalosti.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.
Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.
Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.1 Základní Příprava podkladu
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Definice: korozi; projevy
- Mill měřítko a rozsah
- Vlivy na kvalitu rezunátěr
- Kontrola podkladu (metody, detekce)
- Přehled postupů použitých pro podzemní
Příprava (čistý, odbrousit, eroze,
izolovat a neutralizovat)
- Přehled nástrojů, strojů, zařízení,
Žebříky / lešení
- Přehled a pomocných materiálů
- Přehled práce a nátěry
metoda
- Práce a ochrany životního prostředí ve
světě práce malíře a refinisher, manipulaci s
nebezpečnými materiály a elektrická
zařízení, bezpečnostní značení, práce s
žebříky a lešení, osobní ochranné
prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, profesionální
provedení příkazu (normy,
technické.Obecné zásady a postupy),
školení, zaměstnanost)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Kompetence

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.2 povrchy čisté, umýt, škrábanec, písku, a předupravit ...
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.
Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

Zná možnosti přípravy
Untergrundvor (čištění a
předčištění), a lze použít v souladu
s podloží textury.

Dohlíží na běžnou práci jiných
osob a nést určitou odpovědnost
za hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.

První Minerální podklady
- Zkontrolujte zem
- Posoudit starých nátěrů
- Povrchové a nátěry poškození
soudce
- Příprava povrchu
- Vlhkost poškození odstranění stavby
- Zdivo ošetřete (rock
škody způsobené environmentálními
faktory,
Zachování cihlové)
Druhý Dřevěné povrchy
- Zkontrolujte zem
- Posoudit starých nátěrů
- Odstranění metoda (mechanické,
tepelné, chemické)
- Boj proti škůdcům dřeva
- Ochrana dřeva a impregnaci dřeva
- Příprava povrchu
Třetí Kovové povrchy
- Zkontrolujte zem
- Posoudit starých nátěrů
- Rust, příprava stupně

Upravili substrátů pomocí získané
znalosti.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.2 povrchy čisté, umýt, škrábanec, písku, a předupravit ...
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Rust odstranění a odstraňování
procesů
- Zvolte vhodné nástroje, stroje,
zařízení, žebříky / lešení, materiály a
pomocné materiály, práce a nátěry
procesy
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, profesionální
provedení příkazu (normy,
technické.Obecné zásady a postupy),
školení, zaměstnanost)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Kompetence

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.3 Plnění, hlazení, vyrovnávací platí s výplní a výplní, zápalky a adhezi
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

První Minerální podklady
- Kontrola podkladu a substrátu
ohodnocení
- Vhodná opatření pro UntergrundvorVyberte přípravu nátěru
Druhý Dřevěné povrchy
- Kontrola podkladu a substrátu
ohodnocení
- Vhodná opatření pro UntergrundvorVyberte přípravu nátěru
Třetí Kovové povrchy
- Kontrola podkladu a substrátu
ohodnocení
- Vrstvy v systému a tloušťky vrstvy
- Vhodná opatření pro UntergrundvorVyberte přípravu nátěru

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.

Je v pozici abychom mohli posoudit
práci, která bude nastavena tak,
může, že dnešní úkoly být
prováděny odborně.

Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.

Zná možnosti přípravy
Untergrundvor (náplň, vyhlazování,
...) a lze je aplikovat v souladu s
podzemní textury.

Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.

Upravili substrátů pomocí získané
znalosti.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.

- Přehled primerů a pojivo
(Shut-off, hydroizolace, priming)

Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.

- Přehled nástavců výplní, a
Tmely

Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.3 Plnění, hlazení, vyrovnávací platí s výplní a výplní, zápalky a adhezi
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Zvolte vhodné nástroje, stroje,
zařízení, žebříky / lešení, materiály a
pomocné materiály, práce a nátěry
procesy
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, technické
provedení (technické normy. Obecné
zásady a postupy), školení,
zaměstnanost)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Kompetence

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 2 Příprava podkladu (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
2.4 sanace plán, nebo SaniervliesVložit pletivo, ztužující tkaniny lepidlo, hladký
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:
- Plán typy
- Ztráta Obrázky
- Root Cause Analysis
- Crack přemostění systémy
Rissarmierungssystémy
- Opatření k odstranění škod
- Vhodné nástroje, stroje, zařízení,
Žebříky / lešení, materiály a
pomocné materiály,
Práce a nátěry procesyvybrat
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, profesionální
obchodní provedení (normy,
technické.Obecné zásady a postupy),
školení, zaměstnanost)

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

Je schopen nastavit pracovní
stanici dnešních úkolů může být
provedeno odborně.
Zná možnosti přípravy
Untergrundvor (trhlina opravy, ...) a
can, may, na něž se vztahuje
podzemní textury.
Upravili substrátů pomocí získané
znalosti.
Může odbornost (zkušenosti)
použití. Dokumenty a dárky řešení
a argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.
Dohlíží na běžnou práci jiných
osob a nést určitou odpovědnost
za hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.
Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet. Formulované
specializované pozice a řešení
problémů a hájí tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

