Mosaiikkia ja betonia; kylpyallas linnuille tai koristeallas parvekkeelle
Kurssipaikka: KoMbi-talo, Marjala, Mannerheiminkatu 15, Porvoo
Kurssikerrat:
Ma 23.4.2018 klo: 17.30-20.30

altaan valu ja mosaiikkimateriaaleihin tutustuminen

Ke 25.4.2018 klo: 17.30-19.00

valun synnytys

Ma 14.5.2018 klo: 17.30-20.30

mosaiikkikoristelu

Ti 15.5.2018 klo: 17.30-20.30

mosaiikkikoristelu

Ke 16.5.2018 klo: 17.30-20.30

mosaiikkikoristelu

To 17.5.2018 klo: 17.30-20.30

työn saumaaminen

ENSIMMÄISELLÄ KURSSIKERRALLA (23.4.) TARVITSET:
-

-

-

-

tavallinen ÄMPÄRI
o muottihiekan kostuttamiseen ja betonin sekoittamiseen
TASAKÄRKINEN MUURAUSKAUHA
o =putsauskauha, uunikauha
o betonin sekoittamiseen
o löytyy esim. Motonetistä 6,90 (HongKong, Biltema, rautakaupat

ASTIA
o veden lisäämiseen betonijauheen joukkoon; pullo, muovikippo tmv.
HENGITYSSUOJA
o suojaamaan keuhkoja betonipölyn hengittämiseltä
o FFP 2 – suojausluokka
o löytyy esim. Puuilosta, Motonetistä tai rautakaupoista

pitkävartiset, kestävät KUMIKÄSINEET
o ihon suojaaminen betonitöissä
o ei kertakäyttöhanskoja
SISÄJALKINEET

-

-

-

-

-

SUOJALASIT
o silmien suojaaminen betoniroiskeilta; mosaiikkisuojalasit, ilotulitesuojalasit
PITKÄHIHAINEN TYÖPAITA JA TYÖVAATEUS
o ihon suojaaminen betoniroiskeilta
VALMISBETONIA S100
o 25kg:n säkki tai jos löytyy pienempi määrä valmiina omasta takaa
o n. 6-7 euroa/säkki – rautakaupat
o halkaisijaltaan 44 cm:n altaaseen menee 8-10 kg valmisbetonia
MUOTTI = hiekkalaatikkohiekkaa
o 25kg:n säkki tai jos löytyy pienempi määrä valmiina omasta takaa
o n. 6-7 euroa/säkki – rautakaupat
o halkaisijaltaan 44 cm:n matalaan altaaseen menee 4 kg hiekkalaatikkohiekkaa
ALUSTA
o max. koko 50 x 50 cm
o valut tehdään tälle alustalle ja siinä työ siirretään kovettumaan
o esim. vanha hyllylevy, vanerinpala, tmv.
MUOVIA
o alustan kokoinen pala napakkaa, sileää muovia
o valu tehdään muovin päälle
PAKSU PERMANENTTITUSSI
o altaan reunan ja muodon merkitsemiseen muoviin
VIIVOTIN/MITTANAUHA/RULLAMITTA
o altaan ympyrän määrittely
RUOSTUMATONTA TAI GALVANOITUA TERÄSLANKAA/KATISKAVERKKOA
o betonityön rakenteen vahvistamiseen
SAKSET JA JÄTESÄKKIRULLA
o pöydän suojaus, töiden suojaus kovettumisen ajan
PIENI SÄILYKEPURKKI
o valmisbetonin kauhomiseen
RÄTTI
o esim. vanha T-paita; pöydän ja lattian siivoamiseen valukerran jälkeen

OPETTAJALTA VOI OSTAA:
-

laita sähköpostia, jos tarvitset alla mainittuja tuotteita, niin tuon ne ensimmäiselle
kerralle mukanai: sanna.inkinen-nokkala@fentec.fi
muovia; 50x50 cm pala
0.50 e/kpl.
katiskaverkkoa
1.00 e/valu

Jos edellä lueteltu tarvikelista herättää kysymyksiä, niin laita minulle sähköpostia em.
osoitteeseen.
Tervetuloa kurssille.
Yt. Sanna

