Kursinvitasjon

Modul 3 i GFs Montasjelederkurs

VALG OG BRUK AV
SIKKERHETSRUTER

Valg og bruk av sikkerhetsruter
Kurset omhandler valg og bruk av sikkerhetsruter, og gjelder som modul 3 i montasjeleder-utdanningen
til Glass og Fasadeforeningen. OBS – kurset kan tas uavhengig av montasjelederutdanningen.
Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF Byggforsk i
Trondheim, og praktisk testing av glass på SINTEF Byggforsks
laboratorium inngår i kurset. Testene vil være iht til NS-EN
12600, NS-EN 356 og NS-EN 1063.
•
•

NS3510 – sikkerhetsruter i byggverk, og relevante
paragrafer i TEK 17, vil bli gjennomgått i kurset.
Valg og bruk av glass i rekkverk og innvendige vegger vil
være sentralt, samt kravene til dokumentasjon.

Kurset passer for:
•

Glassmestere, fasadebyggere, rådgivere, prosjekterende
og selgere som arbeider med glass i dører og vinduer.

Kurset er åpent for ansatte i medlemsbedrifter i GF.

Inkludert i kursavgiften
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompendium – digital deltagermappe
Test av glass iht. NS-EN 12600, NS-EN 356 og NS-EN 1063
Foredrag med kvalifisert personell fra SINTEF Byggforsk
og GF.
Lunsj, kaffe, frukt og «bli-kjent-middag»
Overnatting på Thon Hotel Prinsen
Nødvendig transport fra hotellet til SINTEF Byggforsk
Felles transport tur/retur Værnes
Kursbevis

Transport inkl. i avgiften:
•
•
•

Felles transport fra Værnes 8. nov kl. 09.05
Retur, ankomst Værnes 9. nov kl. 16.30
Nødvendig transport fra hotellet til SINTEF Byggforsk

Fakta:
Dato: 8.- 9. nov 2017
Tidspunkt: Starter 8. nov kl 10.00.
Avslutter 9. nov kl. 15.00
Sted: SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7,
Trondheim
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2017
Kursinstruktør:
Per Christian Moe, Sintef
Hans Olav M Nilssen, GF
Bjørn Glenn hansen, GF
Per Henning Graff , GF
Kontaktperson: Per Henning Graff,
graff@gffn.no, Tlf. +47 915 64 455
Kursavgift: Kr. 12.900,Avbestilling:
• Tidligere enn to uker før kursstart refunderes
kursavgiften.
• Mellom to til en uke før kursstart refunderes
halve kursavgift.
• Senere enn en uke før kursstart refunderes ikke
innbetalt kursavgift, men man får tilsendt
kompendiet.
• Hotellkostnad refunderes iht. hotellets regler.
• GF forbeholder seg retten til å avlyse kurset

