Průběh finálové soutěžní disciplíny: Aplikace výrobků Cemix
Finále 2019 Praha FOR ARCH
Soutěžní disciplína je rozdělena do několika částí. Teoretický test a praktické části 1 a 2. Po jejich ukončení bude následovat vyhodnocení
a oznámení celkových výsledků disciplíny Cemix.
•

Teoretický test - první částí soutěžní disciplíny je odborný výklad s ukázkou vzorků na téma Fasádních pastovitých omítek Cemix. Z informací obdržených při výkladu, vyhotoví soutěžící družstvo teoretický test v rozsahu 10 otázek (rozsah 30 minut).

•

Praktická část 1 - druhou částí soutěžní disciplíny je praktické natahování omítek Cemix TetraCem Z 2 a Cemix TetraCem R 2. Každá
z omítek bude nanesena do samostatného pole. Jednotlivá pole budou umístěna na napenetrované sádrokartonové desce připevněné na
stěně. Na úvod provede pracovník společnosti LB Cemix teoretickou instruktáž z natahování omítek. Následně družstva obdrží plánek se
zadáním rozměrů a umístění ploch s omítkami a provedou nanesení omítek (rozsah 60 minut).

•

Praktická část 2 - třetí částí soutěžní disciplíny je praktické natahování fasádních pastovitých omítek Cemix v několika kreativních technikách:
Logo - do podoby loga Cemix bude natažena Cemix Akrylátová zatíraná omítka Z 1,5 v modrém odstínu
Imitace cihly - do speciálních šablony imitujících cihlové zdivo bude natažena omítka Cemix Magic Decor Raw
Imitace dřeva - omítka Cemix Magic Decor Wood bude natažena a následně upravena technikou fládrování a opatřena lazurovacím nátěrem
Cemix Decor Lazur.
Imitace betonu – do podoby jemného betonu bude natažena kombinace omítek Cemix Magic Decor Light a Fine.
Všechny omítky budou umístěny na napenetrované sádrokartonové desce připevněné na stěně. Na úvod předvede pracovník společnosti
LB Cemix vzorové natažení omítek a ukázku doplní odborným výkladem. Následně družstva obdrží plánek se zadáním rozměrů loga a
umístění kreativních technik a provedou nanesení omítek (rozsah 210 minut).
POZOR: Pro kreativní techniky imitace dřeva, cihly a betonu bude na sádrokartonu vyčleněna plocha o rozměru 125 x 160 cm a na
tuto plochu družstvo libovolně umístí výše uvedené techniky za dodržení daných podmínek viz. nákres zadání.

Doporučujeme připravit si rozvržení ploch předem a promyslet umístění technik na
sádrokartonu s cílem co nejmenších ztrát času při soutěži.
•

Vyhodnocení - po dokončení všech částí soutěžní disciplíny provede pracovník LB Cemix, s.r.o. jejich vyhodnocení. Dosažené body se
sečtou. Podle dosažených bodů budou oznámeny výsledky a pořadí družstev v disciplíně (rozsah celkem cca 10 minut).

Vybavení a nářadí:
•
zednická tužka,
•
zednický metr,
•
odlamovací nůž,
•
vodováha,
•
zednická naběračka (fanka),
•
vhodné zednické nářadí pro aplikaci a strukturování omítek, tj. rovné nerezové hladítko např. rozměrů 13 x 27 cm, plastové hladítko
cca stejných rozměrů, nerezová zednická lžíce,
•
malířský váleček,
•
fládrovací podvalek,
•
houba,
•
jemná zubová stěrka,
•
brusná mřížka na sádrokarton,
•
el. míchadlo s metlou,
•
odměrka na vodu,
•
maskovací papírová malířská páska šířky 50 mm (stačí jeden kus),
•
vědro na vodu a pomůcky na očištění nářadí,
•
rukavice.
Bodové hodnocení:
•
•
•
•

Teoretický test ETICS
Praktická část 1
Praktická část 2
Celkem

Předpokládané ukončení cca v 17:15 hod.

max. počet bodů
10
16
24
50

