
 

 

 

  

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  
Aplikacja lakierów bazowych i akrylowych oraz lakierów bezbarwnych, cieniowanie lakierów dwu-  
i trójwarstwowych systemem APP i NTools 
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  08:00 – 09:00 Wprowadzenie 
▪ Powitanie uczestników szkolenia.  

▪ Przekazanie materiałów szkoleniowych.  
 

09:00 – 12:00 Część teoretyczna 
▪ Prezentacja produktów APP wykorzystywanych w trakcie szkolenia.  
▪ Omówienie narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy oraz poszczególnych procesów lakierowania. 
▪ Organizacja pracy na stanowisku.  

 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Przygotowanie elementów do lakierowania.  
▪ Zmywanie i odtłuszczanie (rodzaje zmywaczy).  
▪ Szlifowanie podłoża. 

 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 16:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia praktyczne z aplikacji podkładu mokro na mokro. 

  

16:00 – 17:00 Część praktyczna 
▪ Przygotowanie kolorów ze systemu APP Modular.  
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08:00 – 10:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia praktyczne z aplikacji bazy APP Modular. 

 

10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
 

10:15 – 12:00 Część praktyczna 
▪ Dorobienie koloru z mieszalnika APP Modular.  
▪ Ćwiczenia praktyczne z aplikacji bazy Modular kolory trójwarstwowe. 

 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Sporządzenie prawidłowej mieszanki lakieru bezbarwnego („Kubek Forda”).  
▪ Aplikacja lakieru bezbarwnego. 

 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 17:00 Część praktyczna 
▪ Lakierowanie dużych elementów (trudne kolory).  
▪ Rozwiązywanie problemów z chmurzeniem.  
▪ Lakierowanie w różnych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, przepływ powietrza). 
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08:00 – 10:00 Część praktyczna 
▪ Zasady cieniowania kolorów dwu i trójwarstwowych.  
▪ Cieniowanie elementów lakierowanych dwu i trójwarstwowych. 

 

10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
 

10:15 – 12:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji i cieniowania lakierów dwuwarstwowych (perła metalic) w obszarze naprawianego elementu 

oraz z przejściem na sąsiedni element. 
 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
 

12:15 – 13:30 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji i cieniowania lakierów trójwarstwowych (perła metalic) w obszarze naprawianego elementu 

oraz z przejściem na sąsiedni element. 
 

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa  
 

14:00 – 16:00 Część praktyczna 
▪ Ćwiczenia i prezentacja nietypowych rozwiązań, wyjątków.  
▪ Sesja pytań i odpowiedzi. 

 
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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