
 

 

 

  

Organizator szkolenia: APP Sp. z o.o  
Miejsce szkolenia:  Centrum Szkoleniowe APP Sp. z o.o  

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Osoba prowadząca: Piotr Olejnik   

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA 3-DNIOWEGO  
Naprawa SPOT – zaprawki lakiernicze systemem APP i NTools 

www.APP.com.pl 
PRO solutions to improve Your skills 



 

 

 

  08:00 – 09:00 Wprowadzenie 
▪ Powitanie uczestników szkolenia.  
▪ Przekazanie materiałów szkoleniowych.  

 

09:00 – 12:00 Część teoretyczna 
▪ Idea wykonywania napraw SPOT. 
▪ Prezentacja produktów APP wykorzystywanych w trakcie szkolenia. 
▪ Prezentacja narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy.  
▪ Omówienie metod usuwania uszkodzeń. 
▪ Organizacja pracy na stanowisku napraw.  

 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Obszar wykonywania zaprawek, budowa powłoki lakierniczej, sposoby naprawy w poszczególnych warstwach powłoki. 

 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 16:00 Część praktyczna 
▪ Oklejanie obszaru naprawy - zastosowanie taśm maskujących, papierów do maskowania, folii maskującej.  
▪ Metody i sposoby oklejania. 

  

16:00 – 17:00 Część praktyczna 
▪ Przeprowadzenie typowej naprawy SPOT według schematu procesu technologicznego – prezentacja. 
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08:00 – 10:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia z prawidłowego przygotowania powierzchni przed szpachlowaniem – szpachlowania i szlifowanie. 

 

10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
 

10:15 – 12:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia z aplikacji podkładów jednoskładnikowych i dwuskładnikowych. 

 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia ze szlifowania podkładów. 

 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 17:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia z lakierowania naprawionych elementów.  
▪ Metody i sposoby suszenia powłok lakierniczych.  
▪ Ćwiczenia z polerowania naprawionych elementów. 
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08:00 – 10:00 Część praktyczna 
▪ Naprawa SPOT wykonywana przez uczestnika szkolenia.  

 

10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
 

10:15 – 12:00 Część praktyczna 
▪ Naprawa nietypowych uszkodzeń.  
▪ Naprawa listwy ze strukturą.  
▪ Naprawa rantów. 

 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Renowacja reflektorów, przygotowanie i lakierowanie. 

 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 16:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych elementach i rzeczywistych usterkach. 

 

16:00 – 17:00 Zakończenie szkolenia 
▪ Podsumowanie szkolenia.  
▪ Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez uczestnika szkolenia.  
▪ Wręczenie certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
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