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Vážení partneři

pravidelně Vám přinášíme služby, které pomáhají zlepšovat Vaši odbornost a profesionalitu. 
Nyní přicházíme s novým konceptem technických a manažerských školení.

Lakovna a klempírna by měla být jedním z největších zdrojů zisku servisu. Aby tomu tak skutečně 
bylo, je třeba mít na jedné straně proškolený technický personál, který dodržuje technologické 
postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifikované vedení schopné 
rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat. Toto jsou témata, která chceme pomocí 
programu „Interaction Akademie“ společně s Vámi rozvíjet.

V této brožuře naleznete zmíněné čtyři typy školení se zaměřením na oblast průmyslového lakování.

Interaction team je dále připraven sestavit individuální kurzy v souladu s Vaším přáním a potřebami.

V případě Vašeho zájmu o školení, kontaktujte prosím své regionální zástupce 
http://www.interaction.cz/cz/kontakt/ nebo přímo pište na e-mail interaction@interaction.cz

Jsme Vám plně k dispozici ve 3 školicích centrech pro Čechy a Moravu.

Každý absolvent školení od nás krom certifikátu obdrží „Průkaz školení“ do kterého průběžně 
zaznamenáváme dosaženou kvalifikaci.

Interaction Akademie je prostředkem k Vaší profesionalitě!

Váš INTERACTION TEAM



P-1 Příprava podkladu

Určeno pro:    Přípravář, lakýrník, technolog

Obsah školení:   ≥   Význam jednotlivých vrstev NH
 ≥ Druhy a vlastnosti podkladových materiálů
 ≥ Broušení (nářadí, brusivo, postupy)
 ≥ Druhy tmelů a jejich aplikace
 ≥ Druhy základů a jejich aplikace
 ≥ Druhy plničů a jejich aplikace
 ≥ Maskování (zakrývání)

Cíl školení:    ≥   Správné posouzení rozsahu poškození 
           (druh podkladu, postup opravy)

 ≥ Osvojení technologických postupů Spies Hecker materiálů
 ≥ Osvojení moderních pomůcek a technologií při přípravě 

podkladu
 ≥ Správné posouzení rozsahu poškození
 ≥ (druh podkladu, postup opravy)

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní pracovní obuv,  
           pracovní oděv a ochranou masku!

 ≥ Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



P-2 Aplikační dovednosti

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Seznámení s tématikou podkladových a vrchních laků  
           (druhy, kvalita, rozdělení)

 ≥ Obsluha zařízení lakovny      
 ≥ Aplikace podkladových NH pneumatickými pistolemi
 ≥ Aplikace vrchních NH pneumatickými pistolemi
 ≥ Práce s materiály v návaznosti na požadavek finálního  

vzhledu (struktura, stupeň matu)

Cíl školení:    ≥   Osvojení profesionální aplikace lakovacích materiálů
 ≥ Osvojení standardů technik nanášení
 ≥ Získání přehledu o moderních technikách aplikace

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní pracovní obuv,  
           pracovní oděv a ochranou masku!

 ≥ Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



P-3 Finální povrchová úprava

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Finální úprava povrchu
     ≥   Postup odstranění prachových částic
     ≥   Postup odstraňování vad laku
     ≥   Leštění
     ≥   Renovace laků

Cíl školení:    ≥   Osvojení dokončovacích prací v lakovně
     ≥   Osvojení technologických postupů leštění
     ≥   Osvojení moderních pomůcek a materiálů

Doba trvání:   ≥   ½ den (8:30 – 12: hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



Určeno pro:    Lakýrník, technolog

Obsah školení:   ≥   Definice opravy malého rozsahu
     ≥   Vybavení a technologie
     ≥   Technologické postupy
     ≥   Finální oprava povrchu leštěním
     ≥   UV technologie
     ≥   IR sušení

Cíl školení:    ≥   Osvojení technologických postupů
     ≥   Správné posouzení technologického postupu
     ≥   Osvojení moderních pomůcek a materiálů

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 12: hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-4 Bodové úpravy 
(SMART REPAIR)



P-5 Koloristika – domíchávání

Určeno pro:    Lakýrník, kolorista, technolog

Obsah školení:   ≥   Barevné odstíny a jejich složení
     ≥   Barevné spektrum, kolorimetrie
     ≥   Charakteristika jednotlivých komponentů
     ≥   Vliv techniky nanášení na výsledný odstín
     ≥   Ruční tónování odstínů

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice Metamerie
     ≥   Domíchání odstínu s vytvořením nové receptury
     ≥   Zvládnutí koloristických nástrojů

Doba trvání:   ≥   2 dny (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



Určeno pro:    Lakýrník, kolorista, technolog

Obsah školení:   ≥   Vyhledávání odstínů
 ≥ Vliv techniky nanášení na výsledný odstín
 ≥ Použití Spectrofotometru v praxi
 ≥ Přizpůsobení odstínu v programu Phoenix
 ≥ Aplikace zkušebních vzorků
 ≥ Správné vyhodnocení barevných odchylek

Cíl školení:    ≥   Správné vyhledání odstínu
     ≥   Efektivní práce se spektrofotometrem
     ≥   Zvládnutí úpravy odstínu v programu PHOENIX

Doba trvání:   ≥   ½ den (8:30 – 12:00 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-6 Koloristika 
– Color managment



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Aplikace NH Airless technologií
 ≥ Aplikace NH Airmix technologií
 ≥ Základy ovládání a údržby
 ≥ Čištění technologií

Cíl školení:    ≥   Získání přehledu rozdílech a využití technologií
 ≥ Osvojení lakovací techniky Airless a Airmix
 ≥ Seznámení s vlastnostmi a specifiky materiálů

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-7 Airless a Airmix technologie



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Seznámení s aktuálně používanými druhy stříkacích pistolí
     ≥   Správné seřízení/nastavení stříkacích pistolí
     ≥   Čištění
     ≥   Údržba
     ≥   Základní servis

Cíl školení:    ≥   Získání přehledu aktuálně používaných druhů stříkacích pistolí
     ≥   Osvojení správné údržby
     ≥   Osvojení správné obsluhy stříkacích pistolí

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-8 Pneumatické stříkací pistole



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Seznámení s používanými druhy kompresorů
     ≥   Rozvody stlačeného vzduchu
     ≥   Filtrace, čištění
     ≥   Údržba
     ≥   Pneumatické nářadí

Cíl školení:    ≥   Osvojení znalostí o výrobě a úpravě stlačeného vzduchu
     ≥   Získání přehledu o správné filtraci
     ≥   Získání přehledu o pneumatickém nářadí

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-9 Problematika výroby 
a rozvodů stlačeného vzduchu



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Přehled vhodných ochranných pomůcek
     ≥   Doporučené použití OOP
     ≥   Údržba, čištění ochranných pomůcek
     ≥   Bezpečnost práce na lakovně
     ≥   Výklad piktogramů

Cíl školení:    ≥   Osvojení informací o použití ochranných pomůcek
     ≥   Získání přehledu o vhodných ochranných prostředcích
     ≥   Osvojení bezpečné práce na lakovně

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-10 Osobní ochranné pomůcky
Bezpečnost práce na lakovně



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Technologické postupy zpracování karbonových dílů
 ≥ Výběr vhodných materiálů pro opravu

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lakování karbonových dílů 
 ≥ Získání přehledu o technologickém postupu lakování 
 ≥ Získání praktických dovedností  

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!
 ≥ Účastník si sebou přinese vlastní pracovní obuv, pracovní oděv 

a ochranou masku!

P-11 Úprava a lakování  
   karbonových dílů



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥   Diagnostika vad laku
 ≥ Vady laku – životní prostředí
 ≥ Vady laku – výrobní vady
 ≥ Prevence před vznikem vad laku
 ≥ Odstraňování vad laku

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice vad laku
 ≥ Správné diagnostikování vad laku
 ≥ Zvýšení kvalifikace

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-12 Vady laku



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář, technolog

Obsah školení:   ≥  Testování kvality NH
 ≥ Metody testování přilnavosti NH
 ≥ Metody testování tvrdosti NH
 ≥ Metody měření suché a mokré vrstvy
 ≥ Metody měření lesku
 ≥ Metody měření struktury povrchu
 ≥ Hodnocení kvality nástřiku a vzhledu  NH

Cíl školení:    ≥   Osvojení principů vyhodnocování kvality NH
 ≥ Orientace v problematice diagnostických přístrojů 
 ≥ Zvýšení kvalifikace

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

P-13 Testování kvality  
   nátěrových hmot



Jednotlivé kurzy pro Vás připravují 
a realizují lektoři Interaction týmu:

Michal Slánský, Technický specialista
Specializace: Technická školení, koloristika, Air-brush, zavádění nových technologií, ochranné
pomůcky, sušicí zařízení…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2010.

Miroslav Plšek, Technický specialista
Specializace: Technické a manažerské školení, koloristika, sušicí zařízení, pneumatické stříkací
pistole, povrchová úprava…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2014

Michal Kirchner, Brand Manager
Specializace: Technické a manažerské školení, optimalizace lakoven, klíčové ukazatele výkonosti 
(KPI), tvorba JZZZ pro obor Autolakýrník, tvorba KS pro obor Autolakýrník, vady laku a jejich 
diagnostika, kontrolní přístroje, ochrana zdraví, bezpečnost práce, audit lakoven a karosáren…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2003.

Otakar Herzog, Vedoucí technického oddělení
Specializace: Technické a manažerské školení, koloristika, zavádění nových technologií, 
optimalizace lakoven, ochranné pomůcky, vady laku a jejich příčiny…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2006.

Tomáš Krejča, Technický specialista 
Specializace: Karosářské a technické školení, průmyslové lakování, lakování užitkových vozidel, 
povrchová úprava....
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2016

Pavel Šatra, Technický specialista
Specializace: Technické školení, průmyslové lakování, lakování užitkových vozidel, povrchová
úprava, koloristika…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2006.



INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122

sklad@interaction.cz, www.interaction-elektro.cz 


