#120316

#AUTO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

UITDEUKEN ZONDER LAKSCHADE

€ 496,10 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Hoe vaak gebeurt het niet dat een auto kleine deukjes vertoond door het parkeren van de wagen, door hagelbuien, vandalisme, ...
Met uitdeuken zonder spuiten wordt het herstellen van schade aan de auto waarvan de lak niet is beschadigd, bedoeld. Het gaat meestal om schade veroorzaakt door
parkeermanoeuvers, hagel of vandalisme. Dit zijn restyle schades en kunnen voor de volle 100% worden hersteld zonder dat de auto opnieuw overgespoten hoe te
worden. Deze deuken zijn "eenvoudig" te verwijderen. Ook als deze achter stijlen zitten is het mogelijk deze te repareren.

Omschrijving
Deze opleiding heeft als doel om met een speciaal aangeleerde techniek de schade succesvol te herstellen zonder de auto opnieuw te moeten spuiten.
Het systeem 'Uitdeuken zonder spuiten' werkt als volgt. Door middel van een stalen tool wordt aan de achterzijde van de deuk druk uitgeoefend. Aan de voorzijde van
het plaatwerk staat een lamp welke op de schade is geprojecteerd. Hierin kan de schadehersteller zien waar hij met zijn tool is en in welke mate de deuk terug gebracht
moet worden. Het bijkomende voordeel is dat het niet overgespoten hoeft te worden waardoor er geen kleurverschil is, het is milieuvriendelijk en het belangrijkste:
Je leert op een zeer praktijkgerichte manier herstellingswerken (uitdeuken) uitvoeren zonder lakschade aan de carrosserie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
garagehouders, carrossierherstellers

Voorkennis
Je hebt kennis van carrosserietechnieken.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na de opleiding ben je in staat om deukjes nauwkeurig te herstellen zonder lakschade.

PROGRAMMA
Kennismaken, korte uitleg, demonstratie plaatsbepalingoefeningen
Overzicht "uitdeuk-tools"
Overzicht verschillende deuken en bobbels
Principe van reflectielijnen
Werken met lichtbanen (leren kijken)
Praktijkoefeningen op liggende delen van de exacte plaatsbepaling
Techniek en praktijk van het herstellen van kleine deukjes in liggende en staande delen
Techniek en praktijk van het herstellen van grotere deuken (moeilijk te bereiken plaatsen)
Herstellen van deukjes op een voertuig
Aanleren van andere technieken

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061
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Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

DOCENT
Tom Feryn, zelfstandig en ervaren carrosseriehersteller
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