
PROGRAM SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz Ruredil, 

dystrybuowane na terenie Polski przez fi rmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o. 

Tematyka szkolenia

1.  Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa fundamentów, dachów, balkonów oraz tarasów:

 1.1. hydroizolacje bitumiczne w ujęciu nowej normy PN-EN 15814:2011; zmiany w normalizacji DIN 18531-35,

 1.2. hydroizolacje mineralne (elastyczne i sztywne), hydroizolacje żywiczne.

2.  Rozwiązywanie problemów na etapie projektowo-wykonawczym oraz renowacji balkonów, tarasów i loggii.

3. Elementy dekoracyjnego kształtowania powierzchni:

 3.1. w systemie MST - nawierzchnia balkonów i tarasów z kruszywa naturalnego,

 3.2. w systemie Harz - kolorowe powłoki żywiczne.

 3.3. w systemie HADALAN - ochronne, żywiczne powłoki antypoślizgowe.

3.   Renowacja pokryć dachowych.

Godziny szkolenia: 10.00 – 14.00

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

PROWADZĄCY

dr inż. Mariusz Jackiewicz

Prezes Zarządu VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Założyciel fi  rmy DEITERMANN Polska oraz wieloletni popularyzator tej marki na terenie Polski. Ekspert w dziedzinie ochrony oraz wzmocnień

konstrukcji budowli. Obecnie, jako Prezes fi rmy VISBUD-Projekt Sp. z o.o. wdraża nowe technologie z zakresu chemii budowalnej na

polski rynek.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

Termin szkolenia:  22 luty 2018 r.

Miejsce Szkolenia:  NOT Katowice, ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym do 

dnia 20 lutego 2018 r. telefonicznie bądź drogą e-mail.

BIURO ORGANIZACYJNE

 VISBUD-Projekt Sp. z o.o.         PZiTB oddział Katowice

 ul. M.Bacciarellego 8E/I

 Tel. +48 71 344 04 34 

 www.visbud-projekt.pl

 info@visbud-projekt.pl

 

Firma VISBUD-Projekt Sp. z o.o. posiada jedną z najszerszych ofert materiałów 

chemii budowlanej z zakresu hydroizolacji, w tym system ochrony przeciwwodnej 

i przeciwwilgociowej fundamentów, systemy renowacji zawilgoconych piwnic oraz 

ochrony balkonów, podłóg, posadzek przemysłowych jak i dachów. 

Służy kompleksowym doradztwem przy rozwiązywaniu problemów z nieszczelnymi 

dachami, piwnicami, balkonami oraz tarasami.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

wraz z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Katowice

zaprasza na szkolenie:

Ochrona oraz renowacja budowli z zastosowaniem systemów marek 

HAHNE, RUREDIL oraz MONOLITH

Katowice, 22 luty 2018 r.

osoba do kontaktu: Aleksandra Jackiewicz

 tel. +48 71 344 04 34

 e-mail: a.jackiewicz@visbud-projekt.pl

osoba do kontaktu: Krystyna Styrczula

 tel. +48 601 405 528

 tel. +48 32 255 46 65

 e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl




