Pozvánka

10. 2. 2021
od 9 do 15 hod.

Sledujte nás

Připojte se on-line na odbornou konferenci vzdělávacího
programu Baumit Akademie

Program Baumit Akademie
Připravili jsme pro Vás den nabitý diskusemi ve studiu v kombinaci s reportážemi ze staveb, videovstupy
z projekčních kanceláří a ukázkami referencí. Den je rozdělen do deseti bloků, pokud si to budete přát,
na začátek každého z nich Vás před jeho začátkem upozorníme, aby Vám nic podstatného neuniklo.

9:00 Zahájení

12:00 Obědová pauza ...
... bude zpestřena přednáškou na téma Feng šuej –
o harmonii a vyvážené energii prostoru u Vás doma
i v kanceláři | Představíme Vám vybudování našeho nového
logistického zázemí v centrále v Brandýse n.L. | Seznámíme
Vás s nominanty soutěže o nejhezčí evropskou fasádu Life
Challenge 66 | A otevřeme nový ročník soutěže Fasáda
roku 2021.

9:10 Novinky v zateplování fasád
Co je nového v oblasti ETICS? | Mozaikové omítky
z přírodních kamínků a s efektní slídou | Nové kreativní
techniky fasádních omítek včetně ukázky – design pískovce,
dřeva, betonu | Lepicí kotva do betonu Baumit StarTrack X1
– 5x rychlejší než použití hmoždinek | Systémová řešení pro
parapety | Řešení pro dřevostavby.

10:00 Zateplení s keramickým obkladem

13:00	Materiály pro restaurování historických
budov a objektů památkové péče
Sanace a renovace fasád | Památková péče o historické
budovy a webové rozhraní pro památkovou péči | Baumit
NHL - vápenné omítkové systémy -kde je vhodné je použít |
První zkušenosti v reportáži z rekonstruovaného bývalého
statku

Zateplovací systémy s keramickými obklady, přírodním
kamenem | Odlišnosti zateplení s keramikou od klasického
s omítkou | Tuzemská a EU certifikace | Řešení Baumit.

10:30	Revize norem pro tepelnou ochranu
budov a kotvení ETICS
Co nového přinese aktualizace normy ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov přijde do studia vysvětlit externí host
– člen Technické normalizační komise Ing. Tomáš Kupsa |
Aktualizaci normy ČSN 73 2902 pro kotvení ETICS objasní
její spolutvůrce Ing. Jan Dvořák, oba hosté na závěr zodpoví
Vaše dotazy

11:00	Tipy pro bezchybnou realizaci
zateplovacích systémů
Shrneme poznatky, jak se vyvarovat zbytečných chyb při
zpracování ETICS | Nové požárně klasifikační osvědčení
pro řešení nadpraží s roletovými kastlíky | Výhradně lepené
systémy – podmínky a hlavní výhody | Bezchybný návrh
Okenních a dveřních připojovacích profilů – tloušťka izolantu,
způsob osazení a plocha okna.

11:30 Barvy a omítky pro zdravé bydlení

Soutěžte s námi během semináře o hodnotné ceny! Pošlete nám otázky, zodpovíme je na závěr každého bloku.
Účast na konferenci je bezplatná. Konference byla zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Laboratoř zdravého bydlení - výzkumný VIVA Park ve virtuální
prohlídce materiálový popis domů a výsledná měření |
omítkový systém Baumit Klima pro zdravé vnitřní prostředí
– změříme schopnost běžné a Klima omítky jímat vzdušnou
vlhkost | Zkušenosti těch, kdo vymalovali novou barvou
Baumit Ionit | Funguje emise zdraví prospěšných záporných
iontů? – více v záznamu o měření

13:30	Nové technologie v provádění
podlahových skladeb
Podlahové systémy – samonivelační stěrky a oblast
rekonstrukcí | Fermacell ve spojení s podlahovou stěrkou
Nivello Quattro – alternativa k těžkým plovoucím podlahám
| Rekonstrukce dřevěných stropů - host ve studiu Ing.
Jaroslav Benák | Nové technologie – aplikaci hydroizolační
fólie v systému Baumacol ukáže reportáž ze stavby.

14:00 Betony pro jakoukoliv stavbu
Ukázky speciálních Betonů: pochozí po 3 hodinách |
lehčený do stropů | drenážní k bazénu či do zahrady |
rychlý sloupkobeton | k zalití spáry prefabrikátů či šroubení
v nich. | Máme pro Vás reportáž – rekonstrukce půdy
pomocí moderních technologií (PorBeton + ThermoWhite)

14:30 BIM již klepe na dveře
Rozhovory se zástupci projekční kanceláře a developera
o zkušenostech a výzvách projektování v BIM | Baumit Tools
v praxi | BIM – legislativa a budoucnost | host ve studiu
Ing. arch. Rostislav Mareš.

15:00 Závěr

Přihlaste se na www.BaumitAkademie.cz a získejte link pro sledování konference.

Vyhodnocení soutěže o hodnotné ceny | Odkazy na
odvysílané přednášky.

Nápady s budoucností.

