
FACADEPUDSKURSUS PÅ
UDVENDIG ISOLERING
Brancheforeningen ETICS-DK og HåndværkerAkademiet (EUC Nord)
tilbyder et nyt todages kursusforløb for bygningshåndværkere.

Der er øgede krav til bæredygtighed og
energioptimering, og det har givet
større fokus på udvendig efterisolering
med facadepuds.

For at imødekomme det stigende
behov for denne type løsninger har vi i
tæt samarbejde taget initiativ til dette
kursus.

Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig primært til
faglærte eller ufaglærte
bygningshåndværkere, der beskæftiger
sig med eller søger viden om udførelse
af facadepuds på isolering.

Endvidere er kurset for personer i
byggebranchen, der ønsker at kende til
best practice vedr. isolerende
facadesystemer.

Hvem underviser?
Direktør for Etics.dk Allan Nielsen
forestår den teoretiske del af kurset.

Faglærer Finn Pedersen, EUC Nord,
landstræner for murerne i Skills
Danmark, står for den praktiske del i
samarbejde med en faglærer fra det
aktuelle uddannelsessted.



Hvem er ETICS-DK?
ETICS-DK er Brancheforeningen for
Eksterne Facade Isolerings Systemer
og består af ledende leverandører af
pudssystemer i Danmark (se mere på
www.etics.dk).

Byggetraditionen med puds på
isolering har i mange år været
anerkendt i de fleste europæiske lande
og har i de seneste årtier også været
anvendt i Danmark og øvrige nordiske
lande.

Forudsætningerne for et godt resultat
kræver, at systemerne er tilpasset den
nationale byggelovgivning og
integreres som en naturlig del af den
danske håndværkertradition.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Tilmelding til kurset sker på
www.voksenuddannelse.dk.

Søg kursus: 49871 Armeret puds på
facadeisolering – 2 dage

Vælg det ønskede uddannelsessted, og
tilmeld dig eller kontakt
uddannelsesstedet.

Hvornår afholdes kurset?
Kurset bliver udbudt i AMU-regi og 
tilbydes på fem fagskoler i Danmark:

Learnmark (Horsens):
Den 30. november og 1. december 
2022

EUC Syd (Aabenraa):
Den 11. og 12. januar 2023

EUC Nord (Hjørring):
Den 9. og 10. februar 2023

Roskilde Tekniske Skole:
Den 15. og 16. februar 2023

Campus Bornholm:
Den 8. og 9. marts 2023

Hvad koster det?
Deltagelse koster for 128,00 kr./dag
(AMU-berettigede), og man kan
modtage VEU-godtgørelse efter
gældende regler.

Der er begrænset deltagerantal på
mellem 12 og 20 deltagere, og det
foregår efter først til mølle-princippet.

Kontakt Finn Pedersen fp@eucnord.dk
for detaljeret program og yderligere
oplysninger.

http://www.etics.dk/
http://www.voksenuddannelse.dk/
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