
INVITASJON
TIL TAKSKOLE
SIKA TILBYR OPPLÆRING I UTFØRELSE AV  
TAK- OG MEMBRANARBEID



Sika Norge AS tilbyr sine kunder og samarbeidspartnere 2-dagers opplæring i 
bruk av våre takbelegg og membraner. Opplæringen har som formål å sikre deg 
og dine medarbeidere kompetanse i den praktiske utførelsen. 

Opplæringen tilpasses deltakernes nivå, og kan med fordel også benyttes som  
et «oppfriskningskurs».

PROGRAM DAG 1
•  Presentasjon av Sika
•  Gjennomgang av leveringsprogram
•  Grunnleggende varmlufts-sveising av membraner
•  Lunsj
•  Praktisk utførelse av:
 - Hjørner (ut- og innvendig)
 - Rørgjennomføringer og mansjetter

PROGRAM DAG 2
•  Gjennomgang av ulike løsninger i praksis
•  Tilpasses i henhold til type kurs (Tak/Membran/ 
 Radon):
 - Leggeanvisning
 - Gjennomgang av ferdigdetaljer
 - Innfesting/liming
•  Lunsj
•  Sveiseautomater (Sarnamatic/Leister)
•  Evaluering

INFORMASJON

Våre kurs avholdes jevnlig og etter behov/forespørsel fra våre kunder. Opplæringen består av både  
teoretiske og praktiske øvelser. Vi tilpasser vår opplæring etter våre kunders behov og kompetanse. 

Sted: Sikas Takskole avholdes i våre lokaler på Skytta i Nittedal. (Alternativt ute hos kunder hvis det er mest 
hensiktsmessig).

PÅMELDING

KURSLEDER:
Kenneth M. Kjellevold 
kjellevold.kenneth@no.sika.com / tlf. +47 473 57 677

PROSJEKTSALG
Ole Fatnes 
fatnes.ole@no.sika.com / tlf. +47 905 83 025

• Bindende påmelding
• Kursavgift kr. 3.000,00 ekskl. mva.

Etter gjennomført kurs, utstedes kursbevis som 
bekrefter kompetanse i bruk av våre produkter.

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt 
med oss på e-post eller telefon.

VI ØNSKER NYE OG EKSISTERENDE KUNDER VELKOMMEN TIL TO INNHOLDSRIKE DAGER.





Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: +47 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

GLOBAL, OG LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med
hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende 
posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske 
produkter til bygg, industri og offshore. 

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning
til betong, betongreparasjoner, forsterkning og
beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-
systemer.

Skann koden og 
se mer om våre  
takløsninger   
på sika.no!

SPØRSMÅL? BARE TA KONTAKT!

Ole Fatnes
Teamleder Tak
fatnes.ole@no.sika.com
+47 905 83 025

Kenneth M. Kjellevold
Teknisk salg/Opplæring/Praktisk bruk 
kjellevold.kenneth@no.sika.com
+47 473 57 677




