
Z a p r o s z e n i e 
na 

Techniczne seminarium szkoleniowe przygotowane przez firmę CONSULT Szkolenia Techniczne 
przy współpracy z firmą BAUTECH Centrum Posadzek Przemysłowych 

 

NAPRAWY I RENOWACJE POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH 
OCENA STANU TECHNICZNEGO I WYKONANIE NAPRAW 

1.07.2014, godz. 8.00– 17.00, ul. Staszica 25, Piaseczno 
 

Rejestracja poprzez stronę internetową  www.szkoleniaconsult.pl  
– szkolenie jest częściowo odpłatne 

 
Adresatami szkolenia są generalni wykonawcy, wykonawcy i biura projektowo-architektoniczne, a w szczególności  
kierownicy kontraktów, kierownicy projektów, kierownicy budów, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru, architekci i 
projektanci. 
 
Celem  szkolenia jest przedstawienie słuchaczom prawnych, technicznych i eksploatacyjnych aspektów uszkodzeń 
posadzek przemysłowych, oceny ekonomiki  napraw, sposobów napraw posadzek jak również napraw i wymiany 
elementów współpracujących z posadzkami przemysłowymi, takich jak hydroizolacje, izolacje akustyczne i wibroizolacje, 
odwodnienia liniowe i dylatacje mechaniczne. W hali technologicznej firmy BAUTECH zorganizowany będzie pokaz 
wykonania wybranych elementów napraw posadzek przemysłowych.  
 
Szkolenie ma się przyczynić do zwiększenia kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz poprawy koordynacji 
międzybranżowej i organizacji prac naprawczych. 
 
Posadzki przemysłowe  są obiektami silnie narażonymi na zespół czynników związanych  z warunkami ich eksploatacji.  
Szczególnie destrukcyjny wpływ na obiekty wywierają drgania mechaniczne wywołane przez pojazdy, maszyny, wodę i 
sól. Obserwowana, znaczna usterkowość obiektów powodowana jest w dużej mierze błędami w ich zaprojektowaniu, 
niewłaściwym wykonawstwie oraz  zastosowaniem nieodpowiednich materiałów i technologii wykonawczych.   
 
Prelekcje wygłoszone będą przez specjalistów i ekspertów zajmujących się zagadnieniami napraw posadzek 
przemysłowych i przedstawicieli z doświadczonych firm z poszczególnych branż towarzyszących naprawom posadzek 
przemysłowych.  

PROGRAM 
8.00– 17.00 

Program szczegółowy seminarium znajduje się w osobnym pliku NPP –Piaseczno 1-2.07.2014  
 
I. USZKODZENIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH 
1. Problemy prawne wykonania i odbioru posadzek przemysłowych 
2. Diagnoza uszkodzeń 
3. Przyczyny uszkodzeń posadzek przemysłowych 
4. Przyczyny uszkodzeń i wady betonów posadzkowych  
    – problemy projektowania składu mieszanki betonowej  
II. SYSTEMY NAPRAW POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH 
5. Wykonanie napraw w systemie PCC 
6. Wykonanie napraw  w systemie żywicznym 
LUNCH  13.30-14.00 
7. Wymiana i naprawa jastrychów cementowych – wymiana podkładu 
8. Renowacja nawierzchni w systemie szlifowania i polerowania   
9. Naprawy posadzek metodami nieinwazyjnymi  
III NAPRAWY ELEMENTÓW  WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z POSADZKĄ 
10. Naprawy hydroizolacji i uszczelnień  przeciwwodnych 
11. Izolacje akustyczne i wibroakustyczne 
12. Naprawy dylatacji w posadzkach przemysłowych 
13. Wymiana i naprawa odwodnień liniowych i punktowych 
14. Zakończenie szkolenia  –  wydanie świadectw udziału 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Szkolenie jest częściowo odpłatne w wysokości 300 zł netto + 23% VAT od osoby. Formularz zgłoszeniowy znajduje się 
na stronie www.szkoleniaconsult.pl w zakładce szkolenia. Dla słuchaczy przygotowane są materiały szkoleniowe, a 
na zakończenie wydawane będą świadectwa udziału w szkoleniu. Kawa, herbata, napoje i ciastka będą dostępne przez 
cały czas szkolenia. W godzinach 13:30-14:00 przewidziany jest lunch z posiłkiem na ciepło.  
 
Kontakt:   szkolenia@szkoleniaconsult.pl;   tel. 509-53-41-56 
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