
Kursprogram 2020



Formålet med kurset:
Enhver reise starter med ett skritt. 
PPG farge- og produktprosesser er 
en overordnet introduksjon for alle 
nye brukere av PPGs produktutvalg, 
fargeverktøy og arbeidsmetoder. 

Opplæringen skjer over to dager og 
kursdeltakerne får intensiv opplæring 
i hele produktutvalget og allmenn 
fargelære med praktisk anvendelse 
innen lakkering. Kurset dekker 
dessuten bruk av PaintManager® 
XI IT-systemet og RapidMatch™ 
GO spektrofotometeret, med særlig 
fokus på PPGs Prime og Variant 
Colour Match System. Utover det 
inneholder kurset opplæring i optimale 
arbeidsmetoder, slik at kursdeltakerne 
kan bruke systemene så effektivt som 
mulig i hverdagen.

Utbytte:
Kursdeltakerne vil få en bred forståelse 
av PPGs produkter og fargeverktøy og 
bli i stand til raskt å identifisere hvilke 
produkter som bør benyttes til en gitt 
reparasjon. Deltakerne vil kunne utføre 
reparasjoner av høy kvalitet på ethvert 
bilmerke i henhold til produsentens 
reparasjonsanbefalinger. 

Hvem bør delta:
Billakkerere som er nye brukere av 
PPGs produkter eller eksisterende 
PPG-brukere som har behov for 
gjenoppfriskning av anbefalte 
påføringsteknikker.

Emner:
• PPGs fargeverktøy. Hva er de og hvordan kan de hjelpe deg?

• Hvordan brukes RapidMatchTM  GO spektrofotometeret?

• Teknikker til bruk av sprøytekort.

• Forberedelse av emnet og korrekt påføringsteknikk for produktene.

• Innsikt i fargelære og øyets fargeoppfatning.

• Hvordan brukes PaintManager® XI, og hvordan kan det tilpasses dine behov?

• Praktiske øvelser som gjør om teori til praksis.

• Introduksjon av de vesentligste av PPGs klarlakker.

• Introduksjon til PPGs grunninger og fyllere.

• Riktig bruk av vått i vått-grunninger.

• Sprøyteteknikker for perfekte overganger.

• MoonWalks rolle i et effektivt verksted.

Dato:
18.-19. mars

Kapasitet:
8 deltakere

Kurspris:
Kurset er gratis.

Gebyr ved sen avmelding.
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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




