
Szobafestő - Mázoló – Tapétázó 

 Országos Ipartestület 

II. MAGYAR SZÓRÓAKADÉMIA 

Bevezető-alapozó 2 napos tréning a gépi felületképzés világába 
A kétnapos tréning célja a gazdaságos és hatékonyabb módszertan átadása, annak elsajátítása, amely a hazai 

munkaerőhiányt pótolja és egyben gyorsabb és esztétikusabb felületképzést tud biztosítani.  

Az első nap egy része elméleti a második nap csak gyakorlati részekből áll.  

TÁMOGATÓINK: 

Program: 2020.09.25-26 (péntek-szombat) 

 
1. nap Helyszín: PPG Trilak Festőakadémia (1238 Budapest, Grassalkovoich út 4.) 
08:00 - 09:00  Graco – Recycolor Kft – Airless szórástechnika /előadó: Tég Gábor/    

09:10 - 10:10 Baumit Kft – Fino Finish előkevert kézi- gépi glettek /előadó: Márki György/ 

10:20 - 11:00 PPG Trilak Kft – Szórható beltéri falfestékek, Aqua Lazúrok, Zománcok /Horváth József/ 

11:10 - 11:50 Festool – Felület előkészítő csiszológépek /Tóth János, Győry Csaba/ 

12:00 - 12:15 Schuller Eh’klar Kft – Glettelő henger, újdonságok   

12:20 - 12:45 Optima Forma Kft - Mester tömítők, ragasztók új generációja / Balogh János /  

13:00 – 13:40 Büfé ebéd  

13:50 - 17:00 Graco gépek gyakorlati ismertetése, üzembe helyezés. Zománcok és Lazúrok szórása elszívó 

kabinban, levegő rásegítéses airless és akkumulátoros kézi airless berendezéssel. 

Graco gép park: Mini Merkur, Ultra, T-Max 6912, Mark X, ST Max II 495, (GX 21) 

Mindkét napon az egyéni védőleszerelések használata kötelező. ( MASZK, védőruha, védőbakancs) 

 

2. nap      Külső helyszínre kiérkezés 08:00 (1087 Budapest, Sport u. 2, BKV előre SCK)  

08:15 - 11:00 Glettszórás gyakorlatban: Graco – Baumit 

11:00 - 12:00 Festool felületelőkészítő gépek gyakorlati bemutatása 

12:00 - 12:45 Büfé ebéd 

13:00 - 14:00 Glettszórás/festékszórás folytatása 

14:15 - 16:00 Festékszórás  

 

A programot a SZMTOI a gyártók közreműködésével szervezi. Jelentkezni az szmtoi@szmtoi.hu e-mail címen - név, 

emailcím, telefonszám megadásával - korlátozott számban lehetséges (tárgymező: Szóróakadémia jelentkezés). 

A kétnapos tréning díja nettó: 30.000 Ft, amit az SZMTOI számlaszámára kell majd átutalni, melyről támogatói 

számlát állítunk ki. (A díj tartalmazza az éves SZMTOI tagsági díjat és a vele járó éves ingyenes képzések 

részvételi lehetőségét: 24.000 Ft.)  Érvényes éves tagságival rendelkező ipartestületi tagjainknak 6.000 Ft a 

kedvezményes részvételi díj. A jelentkezés a pénz számlára érkezésével válik érvényessé! Minden további szükséges 

információt a jelentkezést visszaigazoló emailben fogja megkapni az érdeklődő. (számlaszám, egyéb adat). A program 

változtatás jogát fenntartják a szervezők.  A program (vis maior) vészhelyzeti lemondása esetén a befizetett díjjal az 

éves tagság érvényessé válik a következő hasonló képzésre a díj hatályos, melyről a szervezők értesítést küldenek.  

mailto:szmtoi@szmtoi.hu

