Invitasjon
INVITASJON

Det har lykkes å få Sonja og Hans Allbäck til å komme til Bergen.
Betomur har derfor gleden av å invitere til samling på Scandic Ørnen.

Kurs i overflate-produkter og bruksområder.
'XVRPKnQGYHUNHURJIDJPDQQKDUet stadig sterkere krav om milø- og
HMS-riktige produkter. 'HWWHNRPPHURIWHLNRQIOLNWPHGNYDOLWHWHQRJ
EHVWDQGLJKHWHQSnGHWDUEHLGHWGXVNDOOHYHUHIUDGHJ
Men noen ganger finner vi produkter som har «topp score»
på alle ønsker og krav!
)LUPDHW$OOEDFNKDUIXQQHWWLOEDNHWLOGHJDPOHUHVHSWHQHIRUNLWW
LPSUHJQHULQJYR[RJLNNHPLQVWPDOLQJVRPJDEHVWDQGLJHE\JJJMHQQRP
IOHUHKXQGUHnU
'HKDUQnEOLWWK\UHWLQQIRUnUHGGHVWRUHE\JJRYHUKHOH(XURSDMDHQGD
WLOL&DQDGD'HWWHHUE\JJVRPGHVWRUHNMHPLNRQVHUQHQHKDUJLWW©GH
EHVWHO¡VQLQJHQHªWLOLIOHUHWLnUPHQVRPIDNWLVNKDUYLVWVHJnSnI¡UH
E\JJHQHVWRUHVNDGHU
Det unike med Allback-produktene er at få produkter løser mange
oppgaver: 2YHUIODWHEHKDQGOLQJSnIHNV6WnO5XVW$OXPLQLXP
*DOYDQLVHUWHIODWHUODPLQDWWUHRJSODVW
Med andre ord: Er flaten tørr og rein, så vil Allback fungere!
3URGXNWHQHNDQEHQ\WWHVSnIDVDGHJXOYEHVODJJDPOHYLQGX
brannsanering OXNWRJJMHQQRPVODJ RJSnYDUPHRPUnGHU IHNVUXQGWHQ
RYQ 
Har du lyst til å møte Allback og høre den fantastiske historien om hvordan
gamle patenter og kunnskap nå er tatt fram og løser dagens utfordringer?
Meld deg da på kurset vi holder på Scandic Ørnen 13.februar!

Kurs 13.februar 2018
Tid: kl 07.45 – 11.30
Sted: Scandic Ørnen, Bergen
Kursavgift: kr. 550,- eks mva pr. deltager, blir fakturert ved påmelding.
Kursavgiften dekker bevertning i pauser og smakfull lunsj!

Registrering 07.45- 08.00

Agenda:
Föreläsning Bergen den 13 februari 2018.
Målsättningen för dagen är att ge en bred information om gårdagens, dagens och
framtidens möjligheter att använda linoljeprodukter för både gammal och ny bebyggelse.
Informationen grundar sig på våra dokumenterade praktiska erfarenheter sedan 1982.
•
•
•
•
•
•

Fönsterhantverkets historia och dokumentation
Vad är färg (maling)? Moderna färger (maling) jämfört med linoljefärger
Linoljans historia, egenskaper och förädling
Beständighet, Miljö & Ekonomi
Byggvarubedömningen och Sunda Hus - miljöklassificeringssystem
Exempel på dokumenterade restaureringsprojekt i världen; Chateau de
Versailles - Frankrike, Amalienborgs Slott – Danmark,
Parlamentsbyggnaderna i Ottawa – Kanada, Bergen Museum - Norge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impregnering och målning av trä
Rostskydd
Kittning med linoljekitt
Målningsteknik fönster
Spackel och spackling
Torkmiljö för linoljefärg ute och inne
Enkla ”fördröja åldrandet” åtgärder
Golvbehandling
Penslar & Penselvård & Rengöring
Frågor & Svar

Kurset avsluttes med en variert og smakfull lunsjbuffet.
Påmelding til rudi@betomur.no innen 05.02.18.

Velkommen til fagprat den 13 februar!

