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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PARKETTEUR
VLOEREN PLAATSEN, AFWERKEN, RENOVEREN EN ONDERHOUDEN.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Ben je accuraat en stressbestendig? Kun je goed samenwerken? Heb je ruimtelijk inzicht? Steek je graag de handen uit de mouwen? Dan ben je met deze
praktijkgerichte opleiding aan het juiste adres!
Je start met de houttechnologie en de mechanische weerstand van de verschillende soorten vloeren. Hierna komen draag- en ondervloeren, vochtmeting en diverse
bevestigingsmiddelen aan bod. Vervolgens ga je de verschillende vloeren correct gaan plaatsen en schuren. Je kent de diverse afwerkingstechnieken voor het leveren
van een kwalitatief parket.
Rode draad doorheen de ganse opleiding is het correct opvolgen van voorschriften rond veiligheid, milieu en kwaliteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die als werknemer willen werken in de parketbranche.

Voorkennis
Voorkennis van hout is aangeraden.

Bijkomende info
Persoonlijke beschermingsmiddelen
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, een stofmasker P2 en gehoorbeschermers
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden

PROGRAMMA
Parket, laminaat en houten vloeren [32 SESSIES]
Kenmerken en eigenschappen van hout
Vormgeving parket, vochtmeting en toestand bouw
De basis van kwaliteitsparket:
Ondergronden van draag- en dekvloeren, constructietechnieken (lijmen en nieten)
Praktijk van eenvoudig parket: plaatsen van mozaïekparket en visgraat
Praktijk van het parketschuren:
Machines en schuurpapier
Toepassingen van schuurtechnieken met schuurapparaten
Speciale plaatsingstechnieken voor parketvloeren:
Uittekenen van speciale figuren
Verwerken van verschillende houtsoorten
Afwerken van parket met vulmiddelen
Afwerkingstechnieken:
Traditioneel boenen
Vernissen / lakken
Kleuren & beitsen
Oliën
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Bleken
Ceruseren
Bleken
Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven [4 SESSIES]

DOCENT
Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je in het bijspijkeren van je vakkennis en ondernemerschapszin.
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