Zamów szkolenie

ekipy wykonawczej na budowie
Kupiłeś bloczki
SILKA lub YTONG?
Zadbaj o to, aby zostały
prawidłowo wymurowane!

Oto powody, dla których warto
przeszkolić ekipę wykonawczą:
	bloczki SILKA i YTONG są najwyższej
jakości; zadbaj o to, aby zostały jak
najlepiej wykorzystane,
	sprawniej pracująca ekipa
wykonawcza szybciej kończy budowę,
	dzięki prawidłowej technice
murowania ściany inwestor oszczędza
czas i pieniądze,
	właściwie wykonana ściana
nie ma mostków termicznych,
przez które ucieka ciepło, dlatego
przyszłe rachunki za ogrzewanie będą
o dużo niższe,
	dobrze wybudowana ściana
to inwestycja, która zwróci się
w przyszłości.

Skontaktuj się z nami · www.ytong-silka.pl
Infolinia 801 122 223 · 29 767 03 60
Zobacz, jak budują inni · www.budowane.pl
Zakupy materiałów budowlanych · www.sklep.xella.pl

Każdy inwestor,
który zdecydował
się wybudować
dom z produktów
SILKA lub YTONG
Akademia murowania
może zamówić
odpłatne szkolenie
dla swojej firmy wykonawczej. Instruktor
SILKA YTONG przyjedzie w dogodnym
terminie na budowę i nauczy, jak
poprawnie i szybko murować stosując
produkty SILKA i YTONG.

Oferta obejmuje dwa rodzaje szkoleń:
Akademia murowania

	murowanie ścian jednowarstwowych z bloczków YTONG,
	murowanie ścian pod ocieplenie z bloczków YTONG lub SILKA.
Każde szkolenie trwa 120 minut i obejmuje następujące etapy:
Etapy szkolenia

Przygotowanie

Czas
(min)

Rozłożenie sprzętu, znalezienie najwyższego narożnika

10

I warstwa

Wyprowadzenie dwóch narożników (na najkrótszej ścianie – będzie
ścianą szkoleniową) i przygotowanie zaprawy klejowej.

30

I warstwa

Ułożenie fragmentu pierwszej warstwy (na zwykłej zaprawie), w tym:
wykonanie pionowego łączenia w narożniku oraz wykonanie docinki
w środku muru.

I warstwa

Instruktaż w posługiwaniu się narzędziami systemowymi SILKA YTONG

II warstwa

Szlifowanie pierwszej warstwy

II warstwa

Położenie drugiej warstwy (na zaprawie klejowej) w tym wykonanie
pionowego łączenia w narożniku oraz docinki w środku muru
(samodzielnie przez szkoloną ekipę).

45

Instruktaż dozbrojenia strefy podokiennej
Instruktaż wykonania nadproży okiennych
Info dodatkowe

Instruktaż docieplenia wieńca (szczególnie w ścianach
jednowarstwowych)

15

Instruktaż wykonania ścianek działowych
Instruktaż kotwienia ścianek działowych do murów konstrukcyjnych
Info dodatkowe
Zakończenie

Prezentacja drukowanych materiałów edukacyjnych

10

Sporządzenie protokołu ze szkolenia i zamknięcie szkolenia

10

Podczas szkolenia istnieje możliwość
zakupienia kompletu systemowych
narzędzi SILKA lub YTONG, które
ułatwiają prowadzenie prac
wykonawczych i umożliwiają
poprawne murowanie.

Szkolenie można zamówić
w sklepie internetowym:

www.sklep.xella.pl
w zakładce „Usługi”

Po zamówieniu szkolenia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Obsługi Klienta w celu umówienia dogodnego terminu spotkania.

