Z diáře řemeslníka: Zateplování v praxi 2019
Připravte se na řadu vychytávek, tipů a praktických ukázek se zkušenými mistry na zateplování
ze společnosti Knauf Insulation. V druhé polovině února proběhne již šestý ročník praktických
školení Zateplování v praxi 2019, které zavítá do pěti měst: Ostravy, Prahy, Brna, Liberce
a Plzně.
Školení je zaměřeno na praktické zvládnutí realizace stavby. Je určeno především řemeslníkům,
zaměstnancům realizačních firem, stavbyvedoucím a technickým dozorům, kteří zateplování a izolace
provádí nebo na provádění dohlížejí přímo na stavbách.
Díky novým řešením a technologiím lze provádět zateplování domu i v zimě a zajistit tak uživatelům
budovy tepelný komfort s úsporou energií doslova na poslední chvíli. Předvedeme montáž
provětrávané fasády, možnosti obkladů a jejich kotvení, představíme nově realizované reference
a probereme vše, co je pro úspěšné zateplení klíčové.
Hlavní témata Zateplování v praxi 2019
Se specialisty z Knauf Insulation a jejich hosty strávíte pět hodin nabitých informacemi. V krátkých
deseti přednáškách doprovázených praktickou ukázkou projdeme:
•
•
•
•
•
•

Nejčastější chyby při provádění: Jak se jim vyhnout
Fasády: kontaktní a provětrávané
Podkroví: Napojení oken, komínů a co s koupelnou pod střechou
Akustika vnitřních prostor.
Obklady a dlažby na suché podlaze; cesta k vodotěsnosti
Zadržování dešťové vody na střechách a ochrana interiéru proti přehřívání

Kam na školení zajít
Jestli se dá něco s určitostí říci, pak to, že zimní měsíce důkladně prověří správnost návrhu a kvalitu
provedení zateplení. Veškeré chyby se časem projeví, nebo spíše doslova vyplují na povrch.
Vyvarujte se chyb při zateplení a registrujte se na jeden z termínu Zateplování v praxi 2019.
•
•
•
•
•

14. 2. 2019 - Ostrava
19. 2. 2019 - Praha
21. 2. 2019 - Brno
28. 2. 2019 - Liberec
5. 3. 2019 - Plzeň

Účast na kurzu Zateplování v praxi je bezplatná. Každý účastník kurzu získá certifikát tzv. Osvědčení
o zaškolení. Podrobný program Zateplování v praxi 2019 a registrace jsou k dispozici na webu
www.zateplovanivpraxi.cz.
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