Voor bouwprofessionals

Trainingen in 2015
Tegellijm- en waterdichtingssystemen
Betonreparatie, vloerafwerking, kelderafdichting en bestrating

www.PCI-Afbouw.nl

Smartsystemsolutions betekent dat wij verschillende
producten uitkiezen en die samenvoegen in intelligente systemen.
Zij zijn in combinatie getest, dus geheel op elkaar afgestemd. Voor
elke toepassing vindt u bij ons een geschikt systeem – met garantie.
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Trainingen en systemen
PCI ziet zich als partner van de diverse partijen in de bouw. Wij werken nauw
samen met de architect, aannemer en de verwerker van onze producten. Hun
wensen en eisen zetten wij om naar praktische oplossingen. Wij ontwikkelen geschikte systemen, geven technische adviezen, begeleiden projecten en
sluiten deze af met een garantie.
Wij bieden de productverwerkers en aannemers in 2015 een aantal technische
trainingen aan op het gebied van tegellijmsystemen en bouwchemische
producten. In deze brochure vindt u een overzicht van de trainingen met een
korte inhoudsopgave en informatie over de aanmelding.
Onze producten zijn verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel die is gericht op
professionele verwerkers.
De trainingen zijn ook voor deze verwerkers bedoeld.
Wij kunnen ook aparte trainingen verzorgen voor medewerkers van bouwgerelateerde bedrijven. Neem daarvoor contact met ons op.

Een selectie van onze systemen
vindt u in de brochure
“Zekerheid met betrouwbare systemen”.
Vraag een exemplaar bij ons aan
of download de brochure van
www.PCI-Afbouw.nl.
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Basistraining tegelen
De basistraining van de tegellijmsystemen is bedoeld voor beginnende
professionele tegelzetters en ZZP’ers met enige ervaring. Aan de overige
trainingen met betrekking tot tegelen kan worden deelgenomen door tegelzetters die de basistraining hebben gevolgd of ruime ervaring met
tegelzetten hebben.

Praktische informatie
De trainingen beginnen om 9.30 uur en duren tot ca. 15.30 uur.
Als trainingslocatie heeft PCI gekozen voor Bouwmensen Utrecht in Nieuwegein. U wordt hier om 9 uur ontvangen met koffie of thee. PCI zorgt in de middagpauze voor een heerlijke lunch.
Wij verzorgen niet alleen een presentatie en demonstratie, maar u krijgt ook de
gelegenheid onze producten te verwerken.
Na afloop ontvangt u o.a. een deelnamecertificaat, een (technisch) informatiepakket en kortingsvouchers.

Onze partners: VLOK, Bovatin en Rubi
Leden van de VLOK (brancheorganisatie van klusbedrijven) kunnen de basistraining over lijmsystemen volgen om van PCI en de VLOK een certificaat te
krijgen. Na deelname aan andere trainingen verlengt PCI het certificaat.*
Alle trainingen op het gebied van tegellijmsystemen vallen onder de Bovatin
Academy. Leden van deze organisatie kunnen bij de Bovatin hierover informatie vragen.
Bij de tegellijmsystemen zal Rubi Benelux, leverancier van gereedschap voor
professionele tegelzetters, een gedeelte van de training invullen.
Kijk voor meer informatie over Rubi op www.rubi.com.
*Voor meer informatie over trainingen en certificaten voor leden van de VLOK: www.PCI-Afbouw.nl
of www.VLOK.nl.

Aanmelden
U kunt aanmelden via onze website, tot 14 dagen voor de trainingsdatum.
Kijk voor informatie over het aanmelden op pagina 11.

4

Trainingen
in 2015
Tegellijmsystemen
Datum

Training Pagina

18 februari 2015
1	Tegellijm- en waterdichtingssystemen
		 voor balkons en terrassen
18 maart 2015
2 Verlijmen van natuursteen
25 maart 2015
3	Tegellijm- en waterdichtingssystemen
		 in natte ruimtes (basistraining)
11 november 2015
4 Verlijmen van grootformaat keramiek
25 november 2015
5	Renoveren met snelbouwplaten
2 december 2015
6 Verlijmen van mozaïek

6
6
7
7
8
8

Betonreparatie, vloerafwerking,
kelderafdichting en bestrating
Datum

Training Pagina

4 maart 2015
7	Mortel- en voegsystemen voor bestrating 9
		 van tuinen en wegen
15 april 2015
8 Betonreparatie en waterdichting
9
		 van beton
22 april 2015
9 Kelderafdichtingssystemen
10
18 november 2015
10 Vloerafwerkings- en
10
		 beschermingssystemen
5
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Training 1

Training 2

Tegellijm- en waterdichtingssystemen voor
balkons en
terrassen

Verlijmen
van
natuursteen

Datum: 18 februari 2015

Datum: 18 maart 2015

Wij beginnen de training met basisinformatie over de beoordeling en voorbehandeling van ondergronden. Daarna komt uitvlakken, waterdichting,
verlijmen en afvoegen aan de orde.
Verder demonstreren wij de systemen
die speciaal voor balkons en terrassen zijn ontwikkeld, waaronder ook
drainsystemen. Aan de orde komt het
verwerken van keramiek en van natuursteen, zowel in de theorie als in de
praktijk.
U krijgt van ons handige technische
tips, bijvoorbeeld over bewegingsvoegen.
Om aan deze training te kunnen deelnemen, heeft u al ervaring met tegelzetten.

In deze training krijgt u niet alleen
theoretische kennis, maar kunt u ook
de verwerking van onze producten uitproberen.
Wij beginnen de training met basisinformatie over de beoordeling en
voorbehandeling van ondergronden.
Daarna komt uitvlakken, verlijmen en
afvoegen aan de orde. Verder demonstreren wij systemen die speciaal voor
het verlijmen van natuursteen volgens
dunbed-, middenbed- en dikbed zijn
ontwikkeld. Wij gaan in op gekalibreerd
en niet gekalibreerd natuursteen.
Om aan deze training te kunnen deelnemen, heeft u al ervaring met tegelzetten.

Training 3

Training 4

Tegellijm- en waterdichtingssystemen
in natte ruimtes
(basistraining)

Verlijmen van
grootformaat
keramiek

Datum: 25 maart 2015

Datum: 11 november 2015

Deze training is bedoeld voor beginnende tegelzetters of klussers met
enige ervaring in tegelzetwerk.
Wij gaan in op de verschillende soorten ondergronden, de beoordeling en
de voorbehandeling daarvan. U weet
na het volgen van deze training waarop u moet letten voordat u aan het
tegelwerk begint.
Vervolgens komen egaliseren en uitvlakken, de opbouw van de waterdichting en de lijmsystemen aan de orde. U
krijgt van ons technische tips en een
overzicht van de geschikte producten
voor de diverse toepassingen.

Wij beginnen de training met basisinformatie over de beoordeling en
voorbehandeling van ondergronden.
Daarna komt egaliseren, verlijmen en
afvoegen aan de orde. Verder demonstreren wij de systemen die speciaal
voor grote formaten tegels zijn ontwikkeld. Tijdens deze trainingsdag zult u
ook ervaren hoe mooi een voegverdeling kan worden als dilatatievoegen
uit de ondergrond niet overgenomen
hoeven te worden in het tegelwerk.
Om aan deze training te kunnen deelnemen, heeft u al ervaring met tegelzetten.
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Training 5

Training 6

Renoveren met
snelbouwplaten
en snelle lijmsystemen

Verlijmen
van
mozaïek

Datum: 25 november 2015

Datum: 2 december 2015

Een badkamer renoveren zonder slopen? Dat kan door snelbouwplaten
te gebruiken. Wij tonen u deze trainingsdag welke mogelijkheden er zijn
om XPS-hardschuimplaten PCI Pecidur in te zetten. U ziet en ervaart
hoe deze worden verwerkt. Dit geldt
ook voor douchevloerelementen PCI
Pecibord. En aangezien renoveren
op deze manier tijdwinst oplevert,
komen in deze training ook waterdichtings- en lijmsystemen aan de orde
die snel uitharden. Voor een dubbel
snel resultaat. Na deze trainingsdag
weet u hoe en met welke systemen u
een project snel kunt uitvoeren, met
zo weinig mogelijk wachttijden.

Met mozaïek en glasmozaïek kan een
mooi resultaat worden verkregen.
Maar als tegelzetter moet u weten
waarmee u rekening moet houden.
Wij beginnen de training met basisinformatie over de beoordeling en
voorbehandeling van ondergronden.
Daarna komen uitvlakken, verlijmen,
afvoegen en verschillende soorten
mozaïek aan de orde. Verder demonstreren wij producten die geschikt zijn
voor (doorschijnend) mozaïek, zoals
witte tegellijmen.
Om aan deze training te kunnen deelnemen, heeft u al ervaring met tegelzetten.

Training 7

Training 8

Mortel- en voegsystemen voor
bestrating van
tuinen en wegen

Betonreparatie en
waterdichting van
beton

Datum: 4 maart 2015

Datum: 15 april 2015

Voor het zetten en afvoegen van tegels en stenen op tuinpaden en opritten hebben wij speciale systemen
ontwikkeld. De mortels kunnen eenvoudig worden verwerkt, bijvoorbeeld
door inslemmen. Tijdens deze training
komen verder vooral het zetten van
tegels en het afvoegen ervan aan de
orde. Daarbij maken wij onderscheid in
waterdoorlaatbare en niet waterdoorlaatbare systemen.
Verder tonen wij de verwerking van
cementgebonden en PU-mortels voor
paden voor voetgangers en voor
wegen en garageopritten.
U zult ook zien hoe u snel met een
kant- en klare mortel tuinpalen kunt
inbedden.

Door vele oorzaken kan schade aan
beton optreden. In deze training
komen deze uitgebreid aan de orde.
Verder zal de nadruk liggen op de
voorbehandeling van beton, want
deze is een voorwaarde om een goed
resultaat te krijgen. U zult zien welke
soorten voorbehandeling nodig zijn,
zoals zandstralen.
Dan zullen wij uitleggen welke gecertificeerde reparatiemortels, zoals het
PCI Nanocret systeem, voor welke
toepassing geschikt zijn. Ook het
injecteren van scheuren en oppervlaktebescherming is een onderdeel van
deze training.
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Training 9

Training 10

Kelderafdichtingssystemen

Vloerafwerkingsen beschermingssystemen

Datum: 22 april 2015

Datum: 18 november 2015

Het saneren van keldermuren bij vochten zoutbelasting is een vak apart.
PCI heeft hiervoor verschillende geschikte systemen, zowel voor binnen
als buiten. Tijdens deze training komen
beide aan de orde.
Wij beginnen met de oorzaken van
schade door vocht en zout. Daarna
laten wij zien hoe stap voor stap een
keldermuur gesaneerd kan worden.
Bij binnenmuren tonen wij het PCI
Saniment systeem: waterdichtingsmortels en pleisters. Bij de buitenmuren
gaat het om het PCI Pecimor systeem:
bitumenafdichtingslagen. Verder zult
u zien hoe injecteren als horizontale afdichting kan worden ingezet.

Deze training begint met egalisatieen uitvlakmortels die kunnen worden
gebruikt onder tegelwerk. Wij tonen
verder de toepassing van mortels voor
snelle dekvloeren. Een apart onderdeel vormt het verzegelen en coaten
van (industrie)vloeren en bijvoorbeeld
balkons. Ons uitgebreide assortiment
omvat bijvoorbeeld kleurloze en gekleurde PU- en epoxyverzegelingen.
Na het volgen van deze training weet u
waarmee u rekening moet houden bij
de verschillende ondergronden en toepassingen. En u weet uit welke soorten vloerafwerkingsproducten van PCI
u een keuze kunt maken.

Aanmelding en voorwaarden
U kunt aanmelden voor een training via www.PCI-Afbouw.nl, tot twee weken
voor de cursusdatum. Leden van de VLOK verzoeken wij de aanmelding via
de VLOK te doen (www.VLOK.nl).
Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Alleen bij afmelding binnen een
week voor de training vragen wij u om een no-show-vergoeding van € 50.
De trainingen zijn bedoeld voor professionele verwerkers van onze producten
die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel of werken bij een bedrijf
dat daar is ingeschreven.
Om u aan te melden via onze website, dient u zich eerst te registreren. Daarna
kunt u het digitale aanmeldingsformulier invullen. U ontvangt daarna van ons
een bevestiging en nadere informatie.
Bij onvoldoende deelname kunnen wij een training uitstellen, trainingen
samenvoegen of op een andere locatie houden.
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Voor bouwprofessionals
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 50
jaar garant voor een hoge kwaliteit en
uitstekende verwerkingseigenschappen.

Oosterhout N.Br.
T +31-88-47 666 47
F +31-162-42 96 94

Vanuit België :
T +31-162-47 66 88
F +31-162-42 96 94
www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

De systemen zijn ontwikkeld
voor professionele gebruikers
en omvatten o.a.
• Primers
•	Tegellijmen
• Voegmortels
• Voegkitten
•	Egalisatiemortels, uitvlakmortels,
ontkoppelings- en versterkingsmatten
•	Reparatie- en snelmontagemortels,
waterplug
•	Aangiet- en ondersabelingsmortels
• Waterdichtingssystemen voor natte
ruimte, balkon, terras en zwembad,
(kimpasta, kimband,
dichtmanchetten, binnen- en
buitenhoeken, afdichtingsmatten)
• Waterdichtingssystemen voor
kelder en gevel
• Snelbouwsystemen
(douche-elementen en
XPS-hardschuimplaten)
• Bouwchemische producten
(kleurstoffen, vezels, oliën)
•	Reinigingsmiddelen

Agent voor

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
D-86159 Augsburg
Vanuit Nederland :
T +31-88-47 666 00

Wij breiden ons assortiment regelmatig
uit met producten die zijn gebaseerd
op de nieuwste technologieën, zoals
nanotechnologie.
Onze snel uithardende, stofarme en
lichtgewicht systemen zijn hieruit
voortgekomen.

T +49-2388-349 130

Kijk op www.PCI-Afbouw.nl
voor brochures, productinformatie,
technische adviezen, tips en

F +49-2388-349 156

instructiefilms.

Vanuit België :

09-2012
12-2014

F +31-88-47 666 99

