Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 3 Aplikace nátěrových hmot (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
3.1 Základy
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
- Základy
- Kontrola podkladu a Untergrundbeposouzení
- Podzemní léčby pro potažení
Druhý Dřevěné povrchy
- Základy
- Kontrola podkladu a Untergrundbeposouzení
- Podzemní léčby pro potažení
Třetí Kovové povrchy
- Základy
- Pozadí kontroly a Untergrundbeposouzení
- Podzemní léčby pro potažení
- Přehled nátěrových systémů
minerální povrchy, dřevěné povrchy
a kovových povrchů
- Přehled aplikačních postupů
- Přehled nástrojů, strojů, zařízení,
Žebříky / lešení, materiály a
pomocné materiály

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

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.

Zná podzemní konkrétní nátěrové
systémy.

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.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.

Může odbornost (zkušenosti)
použití.

Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.

Může přezkoumat a posoudit
substrátů.

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.

Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.
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Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 3 Aplikace nátěrových hmot (minerální povrchy, dřevo substráty, kovové podklady)
3.1 Základy
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- 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
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3.2 Coating struktura a proces aplikace s disperzí, silikátové a barva barvy
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a
lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad, procesů a
obecných pojmů:
První Minerální podklady
- Základy kabátů
- Aplikační proces
- Počáteční, obnova a oprava
nátěry
- Kritéria kvality pro nátěrové hmoty
uvnitř i vně
- Nátěrové systémy pro minerální
Substráty (rozptyl, silikátové, silikonovépryskyřice barvy)
- Likvidace
- Vypočítat čas a materiální požadavky
Druhý Dřevěné povrchy
- Základy kabátů
- Aplikační proces
- Počáteční, obnova a oprava
nátěry
- Průhledné a neprůhledné povlaky
- Nátěrové systémy pro vnitřní dřevoa venkovní (bezbarvý vnitřní použití
nátěry, olejomalby, Wachsbejednání, laky, skvrny, kvalita
pojištění, minimální kvalita barva podle
DIN EN
927-2, Barvy a laky)

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.

Ví, že na zemi abgestim-měs a
vhodné nátěrové hmoty, příslušný
povlaku strukturu a možné aplikace
metody (založené na rozptylu,
silikátové, barvy barvy) a aplikovat
znalosti.
Určuje čas a potřebné materiály.

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

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

Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.

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.

Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.
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3.2 Coating struktura a proces aplikace s disperzí, silikátové a barva barvy
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Speciální vlastnosti povlaků
Dřevěná okna
- Likvidace
- Vypočítat čas a materiální požadavky
Třetí Kovové povrchy
- Základy kabátů
- Rust, příprava stupně
- Aplikační proces
- Počáteční, obnova a oprava
nátěry
- Kritéria kvality pro nátěrové hmoty
uvnitř i vně
- Coating Systems
- Likvidace
- Vypočítat čas a materiální požadavky
- Vhodné nástroje, stroje, zařízení,
Žebříky / lešení, materiály a pomocné
materiály,
Práce a nátěry procesy
vybrat
- 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

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
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3.2 Coating struktura a proces aplikace s disperzí, silikátové a barva barvy
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- 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

