
Kursprogram 2020



Formålet med kurset:
Dette spesialiseringskurset dekker 
lakkering av store nyttekjøretøyer som 
busser og lastebiler, og omhandler 
både reparasjoner og nylakkeringer. 
Kurset har derfor et særdeles bredt 
anvendelsesspektrum. Deltakerne 
på kurset lærer å bruke Delfleet-
lakkeringssystemet og å velge hvilke 
produkter som bør benyttes til enhver 
oppgave. Til slutt er formålet å lære 
deltakerne å bruke produktene på en 
måte som sikrer at bestemmelsene i 
VOC-direktivet overholdes.

Utbytte:
Metoden lærer kursdeltakerne å 
redusere tids- og materialforbruket ved 
mindre reparasjoner. Den forkortede 
reparasjonstiden vil dessuten gi 
verkstedet økt kundetilfredshet og mulig 
økt omsetning fra mersalg. 

Hvem bør delta:
Billakkerer og arbeidsformenn 
som er interessert i å lære om 
reparasjonsmetoden og hvordan 
den kan være en kilde til mersalg for 
verkstedet. 

Emner: 
• Hva er storbillakkering og hva kan det gjøre for ditt verksted?

• Grundig gjennomgang av alle Delfleet-produkter.

• Hvilke bruksmuligheter har produktene?

• Fordeler for brukeren ved bruk av Delfleet-systemet.

• Forskjellen mellom ulike underlag på nyttekjøretøyer.

• Optimal anvendelse av slipesystemer og hjelpemidler ved forberedelse til
sprøyting.

• Forbehandling av underlaget.

• Bruksmuligheter for forskjellige typer grunning, basefarger og direct
gloss-produkter i Delfleet-lakkeringssystemet.

• Gjennomgang av relevante klarlakker til storbillakkering.

• Introduksjon til lakkeringsforberedelser som overholder VOC-
bestemmelsene.

• Anbefalinger til sprøytepistoler og riktige innstillinger.

• Praktiske øvelser som gjør om teori til praksis.

Dato:
24.-25. mars

Kapasitet:
8 deltakere

Kurspris:
Kurset er gratis.

Gebyr ved sen avmelding.
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Delfleet©: Effektiv 
StorbillakkeringS2 Spesialiseringskurs i 

lastebiler og storbiler



Spørsmål og påmelding:
Dersom du har spørsmål til innholdet 
i et kurs eller du ønsker å vite 
hva de angitte forutsetningene i 
kursbeskrivelsen betyr for deg eller 
medarbeiderne dine, må du gjerne ta 
kontakt med oss. 

Våre eksperter gir gjerne individuelle 
råd om valg av kurs.

Det vil være en frist på en måned 
før kursstart for hvert kurs, så det er 
viktig å få booket kurset i god tid. I 
tillegg tar vi forbehold om at det må 
være minst 5 påmeldte kunder på 
hvert kurs for at det skal avholdes.

Påmelding til kurs skjer per e-
post:

E-post: hilde@cchristoffersen.no tlf 415 34 697
Gi beskjed ved påmelding hvis jeg skal bestille fly/båt for dere og om dere reiser samme dagen som kurset eller dagen før.

Ankomst og hotellreservasjon:
Når du er påmeldt et av kursene, vil 
du sammen med invitasjonen motta 
detaljert informasjon om ankomsten og 
hotellet.

Vi har forhåndsreservert et antall 
hotellrom i forbindelse med hvert kurs, 
så hvis du tar kontakt med oss, får du 
oppgitt et bookingnummer.

PPG Scandinavia betaler for selve 
kurset, mens du selv står for utgiftene 
i forbindelse med reisen og hotellet. 
Måltider som er inkludert i kurset, er 
lunsj og middag første kursdag samt 
lunsj andre kursdag.
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Praktisk informasjon




