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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SPOTREPAIR NIEUW
STAP VOOR STAP EEN SPOTREPAIR AANBRENGEN.

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding zal men in staat zijn om zijn eigen voertuig, boot of moto terug te laten blinken als nieuw!

Introductie
Spotrepair is een alternatief van schadeherstel. Bij deze vorm van schadeherstel wordt slechts een klein gedeelte van de auto gespoten, in plaats van direct de gehele
auto. Dit is voordeliger voor u dan de hele bumper spuiten, omdat het gehele voertuig of bumper spuiten erg duur is.
Doordat er een grote prijs gevraagd wordt door de handelaars willen de particulieren dit besparen en zoeken de mensen een alternatief om hun wagen, boot of alles
met aflak er weer tip-top uit te laten zien.

Omschrijving
Stap voor stap een spotrepair aanbrengen van begin tot einde, dat kan! Na een theoretische uitleg en kennismaking met de producten kunnen we onmiddellijk van
start.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die zijn auto, boot of alles wat met aflak te maken heeft weer wil laten blinken zoals nooit tevoren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
OPGEPAST: dit is een vrij gegeerde opleiding die snel volzet is. Wij raden u aan uw inschrijving niet te lang uit te stellen.

PROGRAMMA
Stap voor stap een spotrepair aanbrengen van begin tot einde, dat kan! Na een theoretische uitleg en kennismaking met de producten kunnen we onmiddellijk van
start.
Stap 1: het beoordelen van de schade
In deze stap wordt beoordeeld of de kleine schade aan het voertuig geschikt is voor een spotrepair of gaan we meer voor een deelreparatie (panelrepair)
Stap 2: voorbereiding van het onderdeel
In deze stap gaan we het onderdeel voorbereiden voor een spotrepair, dwz alle overtollige vuil eerst verwijderen dmv polieren. Daarvoor raden wij sterk de opleiding
polieren aan.
Stap 3: aanbrengen van de spotrepair
Hierbij gaan wij stap voor stap met de nodige uitleg:
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visualiseren van de schade
beoordelen of de schade geschikt is voor het aanbrengen van een spotrepair
zeer plaatselijk herstellen van de kleine schade
plaatsen grondverf
spuiten spotrepair
polieren spotrepair
Stap 4:
Polieren van de uitspuitzone met de geschikte polijstproducten alsook het eventueel optimaliseren van de aanpalende onderdelen. Zijn er na het optimaliseren toch
nog kleine krasjes zichtbaar kunnen we die alsook weg polijsten.
Het optimaliseren en diepteglans geven aan ons voertuig wordt gegeven in de 'opleiding polieren'.
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