FITXA DEL CURS

Pintura i vernissos
Cursos de manteniment d’embarcacions d’esbarjo

9, 16 i 23 de març de 2019
Hi ha poques coses que canviïn tant l’aspecte d’un vaixell com una bona mà de
pintura a l’obra morta i la coberta d’una embarcació. Un bon estat dels vernissos
és element essencial a tenir present una embarcació per a una bona imatge de
la mateixa. En aquest curs s’ensenyaran i posaran en pràctica consells que us
han de permetre tenir l’embarcació en bon estat de conservació i donar-vos les
pautes per poder realitzar el treball en les millors condicions de seguretat.
Col·labora:

www.mmb.cat

Nom del curs

Pintura i vernissos

Dates i horari

9, 16 i 23 de març de 2019
de 9.30 a 13.30 h

Lloc
Impartit per

Preu
Objectius

Moll de Llevant s/n
Edgar Martínez. Ha estat professor de laminat i pintura de
l’Escola Drassana del Consorci El Far. Professor de materials de
la Federació Catalana de Vela. Ha treballat en el refit de pintura
de les embarcacions de la Fundació per la Navegació Oceànica
de Barcelona. Actualment és professor de l’Institut de Nàutica de
Barcelona.
250 €. El preu inclou l’equip de protecció individual
•
•
•

Contingut

•
•

•
•
•
•
•

Conèixer els diferents tipus de pintures i mètodes d’aplicació de les
diferents pintures utilitzades al món de la nàutica.
Posar en pràctica la seva correcta aplicació utilitzant diferents
superfícies i materials d’aplicació.
Conèixer els diferents productes, eines i EPIs a utilitzar segons les
tasques a realitzar.
Gelcoats i Topcoats: manteniment, polit i reparacions bàsiques.
Imprimacions: aprendre a conèixer les diferents imprimacions
existents als mercats pels diferents substrats que podem trobar
com la fibra de vidre, fusta, alumini, acers, carboni, aramides…
Pintures d’acabat: aprendre com i quan utilitzar els diferents tipus
de pintures d’acabat depenent del substrat
Vernissos: aprendre a conèixer i aplicar els vernissos, així com els
olis per tractar la fusta.
Antifoulings: conèixer la preparació i aplicació dels diferents tipus
d’antivegetatius.
Els poliments: perquè, quant i com aplicar-los.
Pràctiques: En aquest període de temps és posaran en pràctica els
mètodes d’aplicació bàsics, així com consells per facilitar l’aplicació
dels diferents productes.

Reparacions de gelcoat:
• Procés d’una pintura d’acabat (preparació de superfície, materials
de neteja i tècniques d’aplicació)
• Procés d’aplicació dels vernissos (preparació de superfície,
materials de neteja, nombre de capes a aplicar depenent del vernís
i el corresponent mètode d’aplicació).
• Procés d’un antifouling (preparació de la superfície i aplicació del
producte, aprendre a marcar una línea de flotació o decoració,
etc…).

Més informació: puigrcr@mmb.cat | Tel. 933 429 920

