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MyTraining.
Onlineutbildning för dina anställda.
MyTraining är en användarvänlig internetutbildning för lackerare som arbetar med material från Spies Hecker.
Genom MyTrainings åtta moduler får du den teoretiska kunskapen som behövs för att lära dig de olika aspekterna av skadelackering. Logga
in på My Training med ditt lösenord och starta kursen.
Inlärningsprocessen är enkel och interaktiv. Varje modul innehåller bilder och animationer för att göra ämnet intressant och engagerande. När
du klarat utbildningen och fått alla moduler godkända blir du en E-certifierad lackerare. Klarar du därefter vårt praktiska prov på en av våra
tränings-anläggningar blir du en kvalificerad Spies Hecker Masterlackerare.
Praktiska fördelar:
My Training gör att du kan vidareutbilda dig på din arbetsplats.
Systemet fungerar med PC, smartphone eller läsplattor.
Du utvecklar dina kunskaper inom lackering.
Få koll på färg- och materialtrender och kunskap om det senaste inom
lackeringstekniker och -processer.
Nya kunskaper ger dig möjlighet att utveckla skadeverkstadens kvalitet och
effektivitet.
MyTraining är ett kostnadseffektivt utbildningspaket för hela skadeverkstaden.

Åtta kursmoduler för din utveckling.
Modul 1: Säkerhet på arbetsplatsen.

&

Säkerhet på arbetsplatsen:
Viktig information om att välja och
använda din personliga skyddsutrustning.

Modul 2: Förbehandling av ytan.

&

Förbehandling av ytan:
Hur du förbereder olika ytor före
applicering av primer, grund, lack och
klarlack.

Modul 3: Förberedelse/renovering av plast.

&

Förberedelse/renovering av plast:
Lär känna de olika plasterna som
används I fordonen. Lär dig hur du ska
reparera/bättra lätt skadade plastdetaljer.

Modul 4: Olika material.

&

Olika material:
Allt om olika konstruktionsmetoder för
fordon, materialen som används och hur
vi reparerar fordonen.

Modul 5: Kulörer och kulörhantering.

&

Kulörer och kulörhantering:
Kunskap om de olika kulörer och effekter
som används och hur du använder våra
tekniska hjälpmedel för att snabbt hitta
rätt färgnyans.

Modul 6: Processer.

&

Reparationstekniker:
Lär dig rätt teknik för rätt tillfälle, från
speed repair till en komplett
skadereperation med allt från solid lack till
infärgad klarlack och tre-skiktare med
pärlemoreffekt.

Modul 7: Applikationsmisstag.

&

Undvik misstag vid applicering:
Hur du undviker ett misslyckat resultat
genom att använda och hantera verktyg
på ett korrekt sätt.

Modul 8: Produkt, kulör och utbildningshjälp.

&

Produkt, kulör och utbildningshjälp:
Olika sätt som Spies Hecker kan hjälpa
dig i ditt dagliga arbete. Allt om produkter,
kulörer, färgverktyg och teknikerhjälp för
fordons-, kommersiella fordons- och
industriella ytor.

Systemkrav.
PC, bärbar dator eller läsplatta med tillgång till internet.
Webbläsare med Flash plugin.
Högtalare/hörlurar.

Gör din intresseanmälan här?
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