– Et kig bag facaden

Mini-studiekredsen 2014
Torsdag den 06. februar & torsdag den 06. marts
kl. 17.00

NÅR BUNDEN
ER GOD …
Ikke mindst foranlediget af laugets fuldskala facadeprojekt på Jagtvej har vi i år valgt at se nærmere
på de udfordringer, vore bygningsfacader stiller os.
Og det bliver med praktiske briller på.
Torsdag den 6. februar kl. 17.00 møder vi Lars
Weiby Johansen, medejer af Rockidan og ansvarlig
for Rockidans facadeprogram. Rockidan hører til
blandt de leverandører i Danmark, der ved mest om
facadesystemer – og dermed også om de praktiske
problemer, vi kan støde på.
Selvfølgelig skal vi høre lidt om, hvad Rockidan
kan. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at I finder jeres
gamle – eller stadig uløste? – problemsager frem
og tager dem med. Få lidt gode råd med hjem – og
bidrag dermed også til den faglige sparring.
… ER FACADEN OK.
ELLER – ?
Måneden efter – torsdag den 6. marts kl.
17.00 – stiller vi op ud for Jagtvej 169. Her
skal vi besigtige den fine nye facade, som Københavns Malerlaug – med støtte fra Realdania og ATP Ejendomme – har sat i stand med
forskellige afrensningsgrader og forskellige
facadesystemer. Lige nu ser facaden fin ud.

Projektet vil afsløre, om det også er tilfældet for
alle facadeafsnit, når projektet slutter i 2023!
Men det er stadig koldt i marts.
Derfor har Maleteknisk Udvalg fået lov til at invitere os ind bag facaden for at kunne orientere os
om de mange overvejelser, der ligger bag valgene
af afrensningsmetoder og behandlingsopbygninger.
Vi hører også om “Det sidste felt”, der – lidt uden
for projektet – har budt på fri leg.
UDEN MAD OG DRIKKE …
Begge aftener forventes afsluttet mellem 19.00 og
20.00. Som vanligt indgår derfor en sandwich og en
forfriskning eller to under arrangementerne.

PROGRAM
Torsdag den 06. februar kl. 17.00
Københavns Malerlaug, Amaliegade
17.00 Velkomst v. Aktivitetsudvalget
17.10 Når bunden er god …
Gæst: Lars Weiby Johansen, Rockidan
Gennemgang af Rockidans facadesystemer
og ellers gensidig faglig sparring med udgangspunkt i deltagernes egne cases
18.00 Pause og mindre traktement
18.20 Faglig sparring fortsat
Torsdag den 06. marts kl. 17.00
Jagtvej 169, 2100 København Ø
17.00 Velkomst v. Aktivitetsudvalget
17.10 … Er facaden OK. Eller –?
Ved KM’s Maletekniske Udvalg
Præsentation af facadeprojektet, herunder
opbygning og tilbagevendende afrapportering. Overvejelser om valg af afrensningsmetoder og behandlingsopbygninger.
18.00 Pause og mindre traktement
Fri debat
TILMELDING
JA TAK, vi tilmelder os årets studiekreds 06. februar
og 06 marts. Pris kr. 130,- pr. deltager. Vi modtager
faktura.
Navn(e)
Firmastempel
Email
Fax kuponen på 3315 5648 eller skriv os en mail på
post@kbh.malerlaug.dk. Bindende tilmelding senest torsdag den 30. januar.

