Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Učební scénáře Malíři
Jednotka 5 Dekorativní vzory / dekoračních technik
Výsledky učení 5.1 Základy Dekorativní vzory
5.2 Malba a imitace
5,3 techniky zdobení
5.4 vyhlazení technika (vyhlazení technika)
Učení scénář dekorativní vzory / Obrazy a imitace / dřevo Maseriertechnik
Povrch: dřevěné dveře s Alkydharzlackfarbe
Prodej Objednávka:
V schodišti činžovního domu, se revidovány vchodové dveře (multi-panel dveře) s dřeva Maserierung. To
je používáno akrylový lak. Majitel domu chce ukázkovou desku za úplatu.

Popis nemovitosti:
V bytě schodiště na patře jsou instalovány 3 dveře. Schodiště má 5 pater. Jedná se o dvoukřídlé dveře,
které mají více plnicí starý, životaschopné lakování Alkydharzlackfarbe.

Shromažďování informací:
Udělejte si průzkum, který může být vyvinut z informací o objednávce zákazníka. Ty by měly věnovat
zvláštní pozornost podzemních zkoušek.
Najít pomocí různých knih, brožur, internetu nebo technické informace, které materiál pojmy jsou
použitelné.
Jaká pravidla se musí dodržovat, aby se zabránilo nehodám a ke zdraví a ochranu životního prostředí?
Identifikovat normy, technické předpisy a pokyny pro zpracování podkladu (vzhledem k nátěrové hmoty
která má být použita v souladu s objednávky zákazníka).

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.
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Plánování:
Základem pro plánování prodejní objednávky. Patří mezi ně:
- Staveniště
- Kroky k plánu a dokument
- Určete spotřebu materiálu
- Vyberte hospodářského výrobní metodu
- Potřebné nástroje, stroje a zařízení pro výběr

Realizace:
Pro tuto práci dělat dřevo-Maserierung.
Vysvětlete svůj přístup s ohledem na provozní podmínky.

Ovládání:
Ovladač se používá k ovládání a přezkoumání pracovních procesů.
Následující oblasti podléhají kontrole:
- Pracovní výsledky s požadavky územního plánu a vyhodnocovat a porovnávat
- Porovnávat a hodnotit pracovní tok
- Zkontrolujte provedenou práci
- Materiály vlastnosti a možnosti zpracování a posoudit různé

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.

