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PLÁN ŠKOLÍCÍCH KURZŮ V TERMÍNU LEDEN – ČERVEN 2018 
 
 

ÚT 20.2.2018   PŘÍPRAVA POVRCHU / ZÁKLADOVÁNÍ 

Doba trvání:   1 den, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:   Aleš Pospíšil 
Uzávěrka přihlášek:  13.2.2018 
Umístění školení:             malá školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: správné postupy tmelení, broušení a maskování, rychlá a jednoduchá 

příprava plastů, efektivní využití různých podkladových materiálů a jejich 
příprava, logické uspořádání kroků přípravy na více zakázkách současně, 
příprava povrchu před aplikací různých základů, zvýšení zisku na zakázce 
využitím vhodného základu, zrychlení procesu využitím plničů mokrý do 
mokrého, správná volba základu podle typu povrchu a charakteru opravy.  

 
 

ÚT 13.3.2018   PAINTMANAGER / RAPIDMATCH X-5 

Doba trvání:                      1 den, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:                  Jaroslav Hronek 
Uzávěrka přihlášek:         6.3.2018 
Umístění školení:              velká školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: základní funkce, nastavení, vyhledávání odstínů a jejich výběr, základní 

postupy při míchání a přípravě směsí RFU, skladové hospodářství, systém 
objednávek, evidence míchání a zakázek, inventury, použití spektrofotometru 
RapidMatch X-5. 

 
 

ÚT 10.4. - ST 11.4.2018  VRCHNÍ KRYCÍ LAKY – AQUABASE PLUS 

Doba trvání:   2 dny, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:   Aleš Pospíšil 
Uzávěrka přihlášek:  3.4.2018 
Umístění školení:             malá školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: nejlepší způsoby aplikace s ohledem na typ opravy, minimalizace spotřeby 

bází se systémem SG, úspory času efektivním urychlením sušení, opravy báze, 
technika rozstřiku. 

 
 

ÚT 24.4. - ST 25.4.2018  KOLORISTIKA 

Doba trvání:   2 dny, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:   Jaroslav Hronek 
Uzávěrka přihlášek:  17.4.2018 
Umístění školení:             velká školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: základní principy koloristiky, eliminace vnějších vlivů při výběru odstínu, 

barvocit a posouzení odchylek odstínu, metody rychlého tónování barev. 

 
 
 



Plán školících kurzů leden – červen 2018| 2 

 

©Auto Fit, spol. s r.o., Vídeňská 112a, 619 00 Brno 

 

PLÁN ŠKOLÍCÍCH KURZŮ V TERMÍNU LEDEN – ČERVEN 2018 
 
 

ÚT 22.5.2018   SMART OPRAVY / NOVINKY 

Doba trvání:   1 den, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:   Aleš Pospíšil 
Uzávěrka přihlášek:  15.5.2018 
Umístění školení:             malá školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: stanovení poškození vhodných pro lokální opravu, příprava povrchu a okolní 

plochy, tmelení, aplikační techniky, aplikace UV základu, plniče, báze, čirého 
laku, technika rozstřiku, finální leštění, přínos rychlé opravy „na počkání“ / 
nové prémiové 2K plniče P565-570X, nový expresní čirý lak P190-8000, nový 
aditiv pro SNZ P565-560X.  

 
 

ÚT 12.6. - ST 13.6.2018  SPECIÁLNÍ APLIKACE 

Doba trvání:   2 dny, od 09:00 do cca 16:00 hod. 
Školící technik:   Jaroslav Hronek 
Uzávěrka přihlášek:  5.6.2018 
Umístění školení:             malá školicí místnost, lakovna 
Min. počet lakýrníků:      4 
Obsah: rychlý, efektivní a jistý postup oprav třívrstvých perletí, efektivní používání 

systému SG, využití rychlého a úsporného sušení pomocí IČ zařízení, zvýšení 
zisku a zrychlení procesu při opravách motorových prostorů. 

 
 
 
 
 


