Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 6 Ochrana a speciální nátěry
1.6 antikorozní nátěr
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.

- Žebříky, lešení, pracovní plošiny
- Jednání s elektrickým zařízením,
stroje
a zařízení
- Koroze (definice, plachta, příčiny)
- Ochrana proti korozi (zkušební
metody, rez stupňů,
Čistoty, odstraňování rzi,
Čistý ocelové povrchy, koroze
Ochrana povlaky a nátěry
systémy)
- Underground analyzovat (zinek,
hliník,
Mosaz, měď, radiátory)
- Zkontrolujte zem
- Příprava půdy
- Znát materiály a nástroje a
vybrat
- Materiál: výpočty poměrů
a vztahy (např.Jako směšovací
poměry)
- Určete požadavky na materiál
- Technologický postup (vrstva
stavebnictví)

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

- Přípravné práce (Lesson 1)
- Ground léčba (session 2)

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 6 Ochrana a speciální nátěry
1.6 antikorozní nátěr
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

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 6 Ochrana a speciální nátěry
6.2 Beton ochranný nátěr
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.

- Žebříky, lešení, pracovní plošiny
- Jednání s elektrickým zařízením,
stroje
a zařízení
- Beton ochrana (příčiny, beton
opravy
CE, beton ochranný povlak)
- Zkontrolujte, zda země / připravit
- Znát materiály a nástroje a
vybrat
- Materiál: výpočty poměrů
a vztahy (např.Jako směšovací
poměry)
- Určete požadavky na materiál
- Technologický postup (vrstva
stavebnictví)
- Přípravné práce (Lesson 1)

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

- Ground léčba (session 2)
- 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.

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 6 Ochrana a speciální nátěry
6.2 Beton ochranný nátěr
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

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 6 Ochrana a speciální nátěry
6.3 Požární ochrana nátěry (dřevo a kov)
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.

- Žebříky, lešení, pracovní plošiny
- Jednání s elektrickým zařízením,
stroje
a zařízení
- Požární ochrana (preventivní
strukturální požární
ochrana, účel povlaku požární
ochrany,
Pálení v lese, oheň efekt
ochranný povlak, zpomalovače
hoření,
Nátěrový systém)
- Zkontrolujte zem a analyzovat
- Příprava půdy
- Znát materiály a nástroje a
vybrat
- Materiál: výpočty poměrů
a vztahy (např.Jako směšovací
poměry)
- Určete požadavky na materiál
- Technologický postup (vrstva
stavebnictví)
- Přípravné práce (Lesson 1)

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

- Ground léčba (session 2)

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 se
zástupci Fachverband a laiků o
informace, nápady, problémy a
řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 6 Ochrana a speciální nátěry
6.3 Požární ochrana nátěry (dřevo a kov)
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

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 6 Ochrana a speciální nátěry
6.4 Podlahová vrstva
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a
lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad, procesů a
obecných pojmů:
- Jednání s elektrickým zařízením, stroje
a zařízení
- Výstavba podlahy / podlahové typů
- Pozadí kontroly a příprava
- Vhodné materiály / nástroje vědět
a zvolte
- Materiál: výpočty poměrů
a vztahy (např.Jako směšovací poměry)
- Určete požadavky na materiál
- Technologický postup (vrstva
stavebnictví)
- Přípravné práce (Lesson 1)
- Ground léčba (session 2)
- 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)

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 v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
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.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument. Výměny se
zástupci Fachverband a laiků o
informace, nápady, problémy a
řešení.

