Inschrijving tot 17 november a.u.b. Het aantal deelnemers is beperkt.

Aantal deelnemers:................................Vegetarier?.................Allergie?.........

BTW-nummer:.................................................................................

Onderneming:.................................................................................

Inschrijven bij:
DRUWID
Gueuzaine 72
B - 4950 Waimes
Tel: 080 / 67.20.69
Fax: 080 / 67.86.87
info@claytec.be

Naam:.............................................................................................

Graag wil ik deelnemen aan de CLAYTEC opleidingsdag voor vakmensen
op vrijdag, 24 november 2017, kosten: 50 € + BTW

Op vrijdag, 24 november 2017
organiseren we een leembouw-opleiding,
alleen voor Nederlandstalige professionele
pleisteraars, architecten en wederverkopers.

Graag nodigen we u uit.

DRUWID-CLAYTEC Belux

De belangrijkste CLAYTEC-nieuwigheden
en de presentatie van nieuwe technieken
maken deel uit van het programma.
U zal verrast zijn van de veelvuldige
toepassingen van de CLAYTEC-pleister, van
grove stroleem en basispleister tot gladste
finishpleister in 140 kleuren, alles is er bij. Een
nieuwe hechtleem, een voegenvuller,
verschillende leemplaten, stampleem en
Terrazzo...
CLAYTEC staat voor moderne leembouw met
toekomst. Het resultaat van 30 jaren ervaring en
technische ontwikkeling:

UITNODIGING

leem-kwaliteit met systeem !

LEEMBOUW-OPLEIDING
op 24 november 2017
9:30 tot 17:00 uur

Ervaring - Innovatie - Kwaliteit

Nouveau

Nouveau

Ontmoeting voor alle professionele leemverwerkers, architecten en handelaren
We worden ondersteund door 3 professionele pleisteraars:

vrijdag, 24 november 2017

Jan Onsia uit Rijmenam werkt sinds meer dan 10 jaar met
Claytec leembouwstoffen.Hij heeft altijd met veel
enthousiasme met dit natuurlijk materiaal gewerkt dat zowel
zorgt voor een gezond binnenklimaat als verrassend mooie
creaties geeft.

Theorie en praktijk:

Leembouw-scholing
9:30

Iris Hartmann van het CLAYTEC-Team in Duitsland is de
specialiste voor de nieuwe technieken van CLAYTEC.

10:00 Basiskennis en basistechnieken
theoretische voordracht
- leem op verschillende ondergronden
- hechtlagen, wapeningen,
- de verschillende bruine pleistersoorten
- binnenisolatie en wandverwarming in
combinatie met leem

DRUWID-leider Michael Thönnes is bekend door vele
bezondere projecten met hout en leem, ook grote
stampleem-projecten. Hij is een van de pioniers in Belgie
voor leembouw sinds 1992.

11:00

De scholing is vooral in het Nederlands, als er moet
vertaald worden uit het Frans, gaat Jan dat doen.
De bedoeling is ook een ervaringen-uitwisseling, tips en
trucs voor een perfect eindresultaat.

We verheugen ons,
u te begroeten!

ook voor het volgende
programma:
Zaterdag: 25/11/2017
- leembouw, - massiefhoutbouw
- climatisering door
plantenmuren
ART AQUA
Zondag, 26/11/2017
Rondrit naar bouwprojecten in leem en
hout.

Ontvangst en ontbijt

Verschillende praktische workshops
- leempleister en hechtleem op
verschillende ondergronden en platen
- de fijne afwerkpleister 06 en 10.011
- plaatsen van binnenisolatieplaten en
afwerking

12:30 Middagmaal
13:15 Theorie deel 2:
verfpleister grof en fijn Yosima
gladmaker en voegvullingsleem
leemverven en fixaties

Adres:
DRUWID-CLAYTEC
Michael Thönnes
Gueuzaine 72 4950 Waimes
Tel: 0032 80 67.20.69

14:15 Workshops: fijne afwerking YOSIMA
en finisher, voegenvuller,
fixaties met kalium of kaseine
leemverven
16:15 tijd voor vragen en discussies.
17.00 einde van de opleiding

