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BUDOWLANE
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ociepleń budynków ETICS
Rzeszów 10 grudnia 2015 r.

PROGRAM SEMINARIUM
1. Bezspoinowy system ociepleń
budynków ETICS – nowe
rozwiązania technologiczne w
oparciu o materiały Ceresit.
• Zastosowanie kleju
poliuretanowego do
montażu styropianowych
płyt termoizolacyjnych.
• Innowacyjny system ociepleń
Impactum – odporny na
ekstremalne obciążenia
mechaniczne i naprężenia
termiczne.
2. Pytania i dyskusja.
Seminarium prowadzić będzie:
Pan Tomasz Urban – doradca tech.
Henkel Polska
INFORMACJE OGÓLNE
Seminarium odbędzie się 10 grudnia (czwartek)
2015 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej
PZITB Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2 (III piętro)
Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia
7 grudnia 2015 r. na adres:
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa O/Rzeszów
ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA
Seminarium
szkoleniowo-promocyjne

INFORMACJE O FIRMIE

Firma Henkel jest jednym z wiodących
w
świecie
producentów
branży
chemicznej, dostarczającej produkty i
technologie mające zastosowanie w
różnych gałęziach przemysłu m.in. w
ciężkim, rolniczym, motoryzacyjnym,
budowlanym.
W zakresie budownictwa jedną z
bardziej znanych marek grupy Henkel jest
Ceresit. Historia marki Ceresit sięga końca
XIX wieku kiedy to opracowana została
masa uszczelniająca nosząca tę właśnie
nazwę.
Dzisiaj firma Henkel oferuje Państwu
zestaw produktów Ceresit będących
rozwiązaniem dla prawie wszystkich
problemów – od izolacji miejsc
bezpośrednio stykających się z ziemią
poprzez wykończenie wnętrz po systemy
elewacyjne i fasadowe.
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1.

Imię i nazwisko: ................................................................

.................................................................................................
2.

Nazwa i adres zakładu pracy: ............................................

......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................
3. Zajmowane stanowisko: .......................................................
tel.: ......................................

fax: ......................................

4. e-mail: ................................................................................

•
•

Informujemy, iż dane zostaną wykorzystane wyłącznie do
wystawienia świadectwa uczestnictwa w seminarium.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Podpis uczestnika lub
kierownika instytucji zgłaszającej .............................................

