Plastutbildning - grundkurs
MRF:s grundkurs för utbildning till plastreparatör hålls i Mjölby i samarbete med Bojo Utbildningar,
www.bojo.se
OBSERVERA ATT KURSEN ENDAST TAR MAX 8 DELTAGARE (i enlighet med FHM).
Dag 1, 2 och 3:
Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
Grundlära, lim och strukturmetod
Svetsmetod samt stora reparationer
Kursen startar med den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande
kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43.
Kursen fortsätter med reparationsteknik, materiallära och strukturmålning.
Genomgång av konceptet och tidlistan. Teoretisk utbildning i grunderna och praktik i svetsteknik på olika
plastsorter. Kursen innehåller dessutom de senaste rönen om nya reparationsmetoder på olika plastsorter.
Dag 4:
Examineringsdag (Prov)
Den fjärde dagen ska man avlägga prov i plastreparationer. Klarar man proven är man godkänd
bilplastreparatör och erhåller sitt diplom.
Sista dagen slutar man senast kl. 15.00, beroende på hur lång tid man behöver för att slutföra sitt prov.
Kurstider
Dag 1: Måndag kl. 09:30 – 17:00
Dag 2: Tisdag kl. 08:00 – 17:00
Dag 3: Onsdag kl. 08:00 – 17:00
Dag 4: Torsdag kl. 08:00 – 15:00 - Examineringsdag
Förkunskaper
Inga speciella förkunskaper krävs. Däremot ska deltagaren till MRF:s kansli skicka en kopia på intyg från
läkarundersökning enligt AFS 2014:43 37 g § "Tjänstbarhetsintyg", så att både arbetsgivare och deltagare
vet att deltagaren av hälsoskäl får arbeta med härdplast.
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Kläder
Medtag arbetskläder, skyddsskor samt kolﬁltermask. Skulle något av detta saknas så kan kursledaren se
till att man får låna på plats.
Kostnad
Ordinarie kursavgift 15 795 kr. MRF-medlemmar eller medlemmar i Bilplastteknik betalar 12 095 kr. I
priset ingår förmiddagskaﬀe, luncher och eftermiddagskaﬀe.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande.
Logi
MRF bokar rum på Hotell Miskarp i Mjölby, för den deltagare som behöver. Login ingår ej i kursavgiften och
betalas direkt till hotellet vid utcheckning eller enligt överneskommelse med hotellet. på Miskarp
får deltagaren rabatterad logikostnad och det ingår kvällsmåltid.
Mer info ﬁnns på www.hotellmiskarp.se. (Se vidare karta).
Observera att det undantagsvis kan vara Mjölby Stadshotell som gäller!
Diplom
Deltagaren erhåller personligt utställt diplom på genomgången kurs (om proven klaras). Deltagaren får
också ett separat intyg på genomgången Härdplastutbildning.
För mer info
Jan Olvenmo 08-701 63 21, jan.olvenmo@mrf.se
Anna Nilsson Bålman 08-701 63 27, anna.n.balman@mrf.se

Övrig information
För att bokningen ska gälla är det viktigt att du får en bekräftelse till den e-postadress som du uppger i
bokningsformuläret.
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