Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze

Unit 2

Ocena podłoŜa (podłoŜa mineralne, drewniane, metalowe)

2.1 Ocena stanu podłoŜa
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, jest do
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywaniu problemów w pozycji

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

1. PodłoŜa mineralne
- Klasyfikacja (naturalne, sztuczne)
- Właściwości / cechy / skład\n z kamieni,
gipsu, betonu, szkła
- Underground badania (metody)
- Podsumowanie ziemi i powlekanie
uszkodzenia (pęknięcia, wilgoć, uszkodzenia
zdjęcia)
2. Powierzchnie drewniane
- odnawialnych zasobów
- Gatunki drewna
- Elementy drewniane i strukturę wewnętrzną
- Elementy drewniane i strukturę wewnętrzną
- Wilgotność"
- Underground drewno testów i budowy
drewna (metody)"
- Szkodniki drewna i ich kontroli

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reŜyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Zna większość wspólnych powierzchni do
malowania i rozumie specyficzne
właściwości powierzchni.
Edytowany substratów
Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za
Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.
Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.

3. Powierzchnie metalowe
- Klasyfikacja metali
- Wytwarzanie i właściwości Ŝelaza Stal
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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

-

Definicja: korozję; manifestacje
Zgorzelinę i skala
Wpływ na jakość antykorozyjne powłoka
Podziemne badania (metody, wykrywanie)
Przegląd procedury stosowane do podziemia
przygotowanie (clean, przeszlifować,
osłabienie, izolacji i neutralizacji)"
- Przegląd narzędzi, maszyn, urządzeń,
Drabiny / Rusztowania
- Materiały Informacje i materiały pomocnicze
- Przegląd prac i powłoka metoda
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)
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2.2 Czyszczenie podłoŜa, mycie, skrobanie, szlifowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, jest do
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywaniu problemów w pozycji

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

1. PodłoŜa mineralne
- PodłoŜe bada´c
- Stary sędzia farba
- PodłoŜe i uszkodzenia powłoki\n sędzia
- Przygotowanie powierzchni
- Szkoda wilgoci do usuniętego obiektu
- Potraktować murze (rock uszkodzenia
spowodowane przez czynniki środowiskowe,
Zachowanie odsłonięte cegły)
2. Powierzchnie drewniane
- PodłoŜe bada´c
- Stary sędzia farba
- Metoda usuwania (mechaniczny, termiczne,
chemiczne
- Zwalczania szkodników drewna
- Ochrona drewna i środki do konserwacji
drewna
- Przygotowanie powierzchni

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reŜyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Wie moŜliwości przygotowania podłoŜa
(Czyszczenie i obróbka wstępna) i to moŜe,
w zgodzie z podglebia, stosuje.
Edytowany substratów
Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za
Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.
Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.

3. Powierzchnie metalowe
- PodłoŜe bada´c
- Stary sędzia farba
- Rust, stopnie przygotowaniaStand: 28.06.2012
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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

- odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, drabiny / rusztowania, materiały i
materiały pomocnicze, pracy i procesu
powlekania, aby wybrać
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)

Stand: 28.06.2012
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2.3 Uzupełnianie ubytków materiałem, polerowanie,wygładzanie, wyrównywanie masami szpachlowymi i materiałem szpachlowym,uŜycie środków
gruntujących i nałoŜenie materiałów wyrównujących chłonność podłoŜa
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, jest do
samodzielnego rozwiązywania problemów
i rozwiązywaniu problemów w pozycji

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

1. PodłoŜa mineralne
- Kontrola podłoŜa i podłoŜeocena
- odpowiednie środki do przygotowania
powierzchni do powlekania select
2. Powierzchnie drewniane
- Kontrola podłoŜa i podłoŜeocena
- odpowiednie środki do przygotowania
powierzchni do powlekania select
3. Metallische Untergründe
- Kontrola podłoŜa i podłoŜeocena
- Warstwy w układzie i grubości
- odpowiednie środki do przygotowania
powierzchni do powlekania select
- Starter Opis i środek wiąŜący (Shut-off,
impregnacji, gruntowania
- Wypełniacze, wypełniacze i Przegląd
Szczeliwa

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reŜyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Wie moŜliwości przygotowania
Untergrundvor (napełnienie, wygładzanie,
...) i moŜna je stosować."
Edytowany substratów
Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest za
Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.
Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i rozwiązań.

.
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Poziom biegłości

Wiedza

Malarz &
Lakiernik

- odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, drabiny / rusztowania, materiały i
materiały pomocnicze, pracy i procesu
powlekania, aby wybrać

Umiejętności

Kompetencje

- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)

Stand: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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2.4 Wypełnianie rys i pęknięć, nakładanie siatki, przyklejanie, szlifowanie
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, jest do
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywaniu problemów w pozycji

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

-

Rodzaje Plan
Zdjecie Loss
Analiza przyczyn
Crack mostkowania systemów
Rissarmierungs- Systemy
- Środki w celu wyeliminowania szkody
- odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, Drabiny / rusztowania, materiały
i materiały pomocnicze, Procesy pracy i
powłoka- wybierać
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)

Stand: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
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die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reŜyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Wie moŜliwości przygotowania
Untergrundvor (naprawa pęknięć, ...) i
moŜe, moŜe, z zastrzeŜeniem podziemnej
struktury."
Edytowany substratów
Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za
Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.
Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.
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