Kalk-kurs i Bergen 30. mars 2017
Betomur har gleden av å invitere til Kalk-kurs i Bergen. Vi registrerer at det er en økt aktivitet på
antikvariske og verneverdige bygg samt økende interesse i markedet for «ekte» materialer.
Det har lykkes oss å få Murerfaglærer Jørgen Tilbæk Petersen til Bergen.
Han har undervist i murverk på NEXT Uddannelse København i 25 år og har blant annet ansvaret for
etterutdanningen av murmestre i Danmark innenfor rehabilitering av puss og murverk.
Jørgen har også vært medlem i Nordisk Forum for Bygningskalk i 15 år.
Dere vil oppleve en kunnskapsrik og engasjert håndverker med lang erfaring i å formidle et fag svært
få behersker. Dette er kunnskap fra et lærested som ikke behøver å fremheve spesielle fabrikat.
Dere blir presentert nakne fakta om bruk av kalk og murverk!
Kurset vil egne seg for alle som har interesse for kalk som byggemateriale:
Murere, malere, rehabiliteringsfirma, arkitekter, antikvariske-myndigheter, byggeledelse, osv.
Følgende vil bli gjennomgått:








Tegl fra ulike tidsepoker. Formater og kvaliteter.
Fugetyper
Puss og murmørtel:
o Luftherdende kalk
o Lesket mørtel
o Hydraulisk kalkmørtel (NHL)
o KC hva er det og hvordan setter en den sammen?
o Funksjonsmørtel
Pigmentering
Hvilken mørtel benyttes til ulike forhold?
Hva er viktig å tenke på for de ulike deler av konstruksjonen?

Sted:
Tid:
Kursavgift:
Påmeldingsfrist:
Påmelding til:
Registrering:

Hotel Terminus, Zander Kaasgt. 6 (v/Jernbanen). Parkering: By-garasjen
Torsdag 30. mars 2017
900,- kr + mva, blir fakturert etter påmelding til kurset
Fredag 20. mars
rudi@betomur.no eller terje@betomur.no
Oppgi firma, navn, e-post og mobil

Meld deg på allerede i dag, begrenset antall plasser tilgjengelig.
Vår erfaring er at mange vil sette pris på en oppfrisking av kunnskapen innenfor dette området.
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Kalk-kurs i Bergen 30. mars 2017

Program for Betomur-kurs:

Sted: Hotel Grand Terminus, Zander Kaasgt. 6 (v/Jernbanen)
Kursholder Jørgen Tilbæk Petersen fra NEXT Uddannelse København
8.00 – 8.15

Registrering – Kaffe med noe å bite i.

8.15 -11.30

Kurs:









Tegl fra ulike tidsepoker. Formater og kvaliteter.
Fugetyper
Puss og murmørtel:
o Luftherdende kalk
o Lesket mørtel
o Hydraulisk kalkmørtel(NHL)
o KC hva er det og hvordan setter en den sammen?
o Funksjonsmørtel
Pigmentering
Hvilken mørtel benyttes til ulike forhold?
Hva er viktig å tenke på de ulike deler av konstruksjonen?

11.30 – 12.00 Spørsmål og drøftinger
12.00 -

Buffet-lunsj i restauranten.

Pauser blir lagt inn ved behov.
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