Kurs i OFF Klottersanering
Göteborg

- for a cleaner world -

OFF Klottersanering, klotterskydd, höga tryck och fasadtvätt.
Kursdatum:

26-27 april 2022

Pris:
5.500 SEK
I priset ingår: Diplomerad klottersanerare, Diplomering i Höga tryck, praktik på skarpa objekt,
kurslitteratur, en hotellövernattning, fika och måltider.
Om ingen hotellövernattning önskas, så dras 1 500 SEK av ifrån kursavgiften.
Övrigt: Ta med skyddskläder, skyddsglasögon, handskar samt stövlar eller skyddsskor.

Utbildning i Höga tryck
Ingår i klottersaneringsutbildningen.
Arbetsmiljöverket AFS 1994:54.
Den som använder högtrycksutrustning
med högre sprutvattentryck än 200 bar
skall ha genomgått särskild utbildning
och ha tillräcklig färdighet i detta arbete.
OFF Klottersanering, klotterskydd,
höga tryck och fasadtvätt är en kurs på
två eller tre dagar, utbildningen har både
teoretiska och praktiska avsnitt.
Utbildningen vänder sig i första hand till
klottersanerare och fasadtvättare.
OFF Saneringsutbildning är Sveriges mest
omfattande kurs i praktisk sanering.

Kursmål
Att kursdeltagarna skall erhålla grundläggande kunskap om:
•
Saneringsmetoder, befintliga som nya
•
Ytmaterial
•
Klotterfärger
•
Utrustning och redskap som används vid klottersanering och fasadtvätt
•
Transportregler och märkning av kemikalier
•
Arbetsmiljö
•
Säkerhet på väg, rätt skyltning och varselkläder
•
Dokumentation av utförd sanering
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Schema för kurs

- for a cleaner world -

Tider			Dag 1						Föredragshållare
08.30 - 12.00 		
Teoripass klottersanering			
			- Saneringsteknik
			
- Produkter och utrustning
			- Skyddsutrustning
12.00 - 13-00		

Magnus Söderholm, MPE

LUNCH

13.00 - 16.00		
Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning 		
			
samt skyddskläder för arbeten med 		
			
HögaTryck enligt användning av
			
arbetsutrustning (AFS 2006:4) och
			AFS 1994:54

Jan-Erik Nylander,
Servi Teknik AB

16.00 - 17.00		Kemikaliesäkerhet				Torbjörn Stockman,
									Kemikaliekonsult

Tider			Dag 2						Föredragshållare
08.00 - 09.00		

Praktik av HögaTryck				

Servi Teknik AB

09.00 - 12.00		
			
			
			

Praktikpass 1					
- Klottersanering på oskyddade ytor		
- Klottersanering på klotterskyddade ytor
- Skuggsanering på olika ytor

Magnus Söderholm, MPE

12.00 - 13.00		

Lunch

13.00 - ca 14.30		

Praktikpass 2					

Magnus Söderholm, MPE

14.30 - 15.30		

Avslutningsprov och certifiering		

Magnus Söderholm, MPE
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