MyTraining.
Online-utbildning för dina anställda.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.

Spies Hecker ingår i Axalta Coating Systems

MyTraining,
den nya utbildningstekniken för personlig fortbildning.
Vårt nya användarvänliga utbildningsprogram gör det roligt att lära sig. Med hjälp av åtta moduler
tillhandahåller MyTraining praktiska bakgrundskunskaper i olika aspekter av lackering. Med tillgång
till internet och ditt personliga lösenord kan du enkelt logga in i programmet. Du leds sedan
automatiskt genom de olika modulerna. En mängd fotografier och interaktiva animationer illustrerar
ämnesavsnittet. Och efter avslutad kurs blir du certifierad Spies Hecker-lackerare.

Fördelarna i korthet:
Utbildning sker på plats i din verkstad. Programmet körs på valfri PC, mobil eller
läsplatta med internetåtkomst.
Fördjupa ditt lackeringskunnande. Ta reda på mer om de senaste kulöroch materialtrenderna samt dagens lackeringsprocesser och -teknik.
De extra kunskaperna förbättrar effektiviteten och kvaliteten i verkstaden.
För ett billigt pris kan du skaffa ett omfattande utbildningspaket till hela personalen.

MyTraining. 8 kursmoduler
som leder framåt.
Säkerhet på
arbetsplatsen.

Förberedelse av yta.
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Förberedelse och
lackering av plastdelar.

3

Materialkunskap.
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Viktig information om val och
användning av personlig
skyddsutrustning.

Hur man bäst förbereder
behandlade och obehandlade
underlag före applicering av
primer, surfacer, topp- och
klarlack.

Lär känna de olika plasttyper
som används vid fordonstillverkning. Reparation av lätt
skadade plastdelar.

Allt om olika metoder för
fordonskonstruktion, materialen
som används och hur man
reparerar och lackerar dem.

Enkla effektjusteringar.

Lackeringsprocesser.

Appliceringsfel.

Produkt-, kulör- och
utbildningsstöd.
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Bra kunskap om de olika
kulörerna och effekterna och
hur man använder dagens
tekniska hjälpmedel för att
snabbare hitta rätt recept för
önskad kulör.
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Lär känna rätt lackeringsteknik
för olika lacksystem: från
Speed Repair till hellackeringar
och från specialeffekter till
avancerade 3-stegs pärleffektlackeringar.
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Olika lackeringsmisstag och
hur man effektivt undviker
och eliminerar dem med rätt
redskap.
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Olika sätt som Spies Hecker
kan vara ditt stöd i det dagliga
arbetet. Allt om produkter,
färgredskap och stödtjänster
för lacker till personbilar,
yrkesfordon och industriella
tillämpningar.
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MyTraining. Det roliga sättet att lära sig.
Kursmoduler.
• De 8 modulerna behandlar de olika aspekterna av lackeringsprocessen.
• Varje modul tar cirka 1 timma, men kan pausas och återupptas vid ett
senare tillfälle.
• Du ska besvara frågor i slutet av varje modul. Om du svarar rätt på
frågorna, får du automatiskt fortsätta till nästa modul.
• Modulerna finns på följande språk:

Så anställda från andra länder kan också delta.

Exempel från kursmoduler.

MyTraining. Det kan inte vara enklare.
Deltagande.
1. Gå till registreringssidan för MyTraining genom att klicka på länken nedan.
Eller gå till webbsidan www.spieshecker.se och registrera dig på MyTraining.
2. Ange uppgifterna för din verkstad.
3. När du har fått ditt personliga lösenord per e-mail, kan du omgående börja
göra uppgifterna i kursmodulerna. Du kan registrera upp till 10 personer från
din verkstad.
4. Licensavgiften betalas med en engångsavgift för alla deltagarna.

www.spieshecker.se/mytraining
Med denna länk kommer du direkt till webbsidan MyTraining.

Certifikatet.
När du har avslutat den teoretiska kursen får du ett certifikat som
intygar att du har klarat utbildningsprogrammet MyTraining.

Certifikat (praktik).
Efter avklarad teoretisk kurs har du och dina anställda möjlighet att ta certifikat.
Detta sker genom ett praktiskt prov i din verkstad eller i ett av våra Training Centers.
Efter godkänt prov blir du en diplomerad Spies Hecker Mästerlackerare.

Som ett av Axalta Coating Systems globala lackvarumärken, utvecklar Spies Hecker
optimala och praktiska lösningar som kan effektivisera och förenkla arbetet på
verkstaden. Efter mer än 130 framgångsrika år, och genom att ständigt utveckla
högkvalitativa produktsystem, kundanpassad service och målinriktade utbildningar,
fortsätter vi på Spies Hecker vårt nära partnerskap med billackeringsbranschen.
Spies Hecker har bas i Köln och är idag en av världens ledande tillverkare av billacker
med verksamhet i 76 länder över hela världen.
Spies Hecker – helt enkelt närmare!
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