Billackering och lackeringsmaterial
- vad gäller?
UTBILDNING OCH INFORMATION
MRF och färgleverantörerna (SVEFF) har under hela maj anordnat en heldag på ﬂera olika platser för
utbildning och diskussioner med syfte att reda ut de många oklarheter som ﬁgurerar kring lackering,
tidsättning och lackmaterial.
Har du och dina medarbetare missat den utbildningen, måste ni sätta upp er på INTRESSELISTAN då vi
kommer att anordna UPPFÖLJNINGSKURS på någon eller några orter.

Kursen/informationen är en heldag och ämnen som kommer beröras är:
TIDER - Vad ingår i tiderna för lack och vad ingår inte, hur tidsätter man 4-skiktslackering
KULÖRER - Då och nu, är färgerna annorlunda idag än när studien gjordes
MERYTA - Hur har det hanterats i tidsstudien, lackerade man meryta i studien
FÄRGPROVER - Hur många färgprov ska jag behöva göra, vad ingår i tiden
TIDSÄTTNING - Tips för att undvika vanliga missar när det gäller tidsättning lackering
LACKMATERIAL - Vad är det som gäller angående lackmaterial, vilket material ingår
Vänder sig till dig som arbetar på skadeverkstad eller lackverkstad och är:
Skadeberäknare
Verkmästare
Chef skadeavdelning
Lackerare
Verkstadschefer
Chef lackverkstad
Eller du som jobbar på försäkringsbolag och är:
Skadetekniker (inne eller ute)
Chef skadetekniker
Jobbar med upphandling (Lack- och skadeverkstadsavtal)
Inbjudna är även tekniker inom SVEFF-organisationens leverantörer.

Kurstider
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Kl. 09.00 - 16.00.
Morgonkaﬀe – Lunch – Eftermiddagskaﬀe ingår i kursavgiften.
Begränsat antal platser beroende på lokal.
Lärare är Bengt Öberg MRF (tidigare If) och Sten Karlsson SVEFF (tidigare Axalta).
Bengt var försäkringbolagens representant i den senaste lackstudien.
Sten har arbetat på Axalta (Standox, Spies Hecker, Cromax) och var en av färgleverantörernas
representant i senaste lackstudien.

Kursavgift
MRF medlemmar; 1000 kr
SVEFF medlemmar; Enligt överenskommelse
Ej MRF eller SVEFF medlemmar; 2500 kr
Försäkringsbolag; Kontakta MRF Kansli
Morgonkaﬀe – Lunch – Eftermiddagskaﬀe ingår.
UTEBLIVEN NÄRVARO DEBITERAS!
Moms tillkommer.

Extra information kan tillkomma för respektive tillfälle
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