Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 3

Rodzaje podłoży (podłoża mineralne, drewno

i metale)

3.1 Przygotowanie podłoża
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. Podłoża mineralne
- Podstawy
- Kontrola podłoża i Underground oceny
- Underground zabiegi dla powłoki
2. Powierzchnie drewniane
- Podstawy
- Kontrola podłoża i Underground oceny
- Underground zabiegi dla powłoki
3. Powierzchnie metalowe
- Podstawy
- Kontrola podłoża i Underground oceny
- Underground zabiegi dla powłoki
- Systemy powłokowe Informacje dla
powierzchnie mineralne, powierzchnie
drewniane i podłoża metalowe
- Proces Przegląd zastosowań

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Może badać i oceniać substratów."
Wie podziemnych określonych systemów
powłokowych
Edytowany substratów
Czy wiesz, jak używać (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, że 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.

- Przegląd narzędzi, maszyn, urządzeń,
Drabiny / rusztowania, materiały i materiały
pomocnicze
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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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

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
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3.2 Naniesienie farb dyspersyjnych, silikatowych i olejnych na podłoża
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. Podłoża mineralne
- Podstawy płaszczach
- Procedura składania wniosków
- Początkowa, odnowienia i remontów
Powłoki
- Kryteria jakościowe dla materiałów
powłokowych wewnątrz i na zewnątrz
- Systemy powłokowe do minerału Podłoża
(dyspersja, krzemian, silikon Farby na bazie
żywicy)
- Sprzedaż
- Czas i materiały niezbędne do ustalenia
2. Powierzchnie drewniane
- Podstawy płaszczach
- Procedura składania wniosków
- Pierwsza, odnowienie i remontn powłoki
- Przezroczyste i nieprzezroczyste powłoki
- Systemy do wymalowań wewnętrznych
drewnopochodnych i na zewnątrz
(Bezbarwny użytku wewnętrznegon Powłoki,
obrazy olejne, Wachsbe Negocjacje, lakiery,
plamy, jakość\n ubezpieczenia, Minimum
jakości farby zgodnie z DIN EN 927-2, Farby
i lakiery)

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.

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Wie, że na tej podstawie materiałów
powłokowych skoordynowanych i
odpowiednie, każdy system powłok i
możliwych metod aplikacji"(na bazie
dyspersji, krzemian, kolorów farb) i
zastosować wiedzę. Określa czas i
materiały potrzebne."
Czy wiesz, jak używać (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, że 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

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

- Szczególne cechy powłok okna drewniane
- Sprzedaż
- Czas i materiały niezbędne do ustalenia
3. Powierzchnie metalowe
- Podstawy płaszczach
- Rust, stopnie przygotowania
- Procedura składania wniosków
- Początkowa, odnowienia i remontów
powłoki
- Kryteria jakościowe dla materiałów
powłokowych wewnątrz i na zewnątrz
- Systemy powłokowe
- Sprzedaż
- Czas i materiały niezbędne do ustalenia
- Odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, Drabiny / rusztowania, materiały
i materiały pomocnicze, Procesy pracy i
powlekanie wybierać
- Rusztowania, sprzęt ochrony osobistej

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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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

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)
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