
A tanfolyam részletei 
 
A képzés tartalma: 
 

- Kompozit alapfogalmak: mátrixok típusai, a különböző erősítő struktúrák formái, gélcoatok, 
adalékanyagok 

- A leggyakoribb mátrix anyagok: poliészter, vinilészter és epoxi gyanták rövid ismertetése 
- A gyanták és gélcoatok tárolása, kezelése, munkavédelem, egészségvédelem 
- A poliésztergyanta és gélcoat tárhálósításához alkalmas katalizátor kiválasztásának szempontjai. 

Alkalmazható adalékanyagok (Gyakorlati bemutatóval) 
- Erősítő struktúrák [üvegszálak, üvegpaplan, rovingszövet, aramidok (kevlár) és szénszövetek] 

(Gyakorlati bemutatóval) 
- A főbb gyártástechnológiák elméleti ismertetése (kézi laminálás, vákuumzsákos technológia, vákuum 

infúzió, vákuuminjektálás, szálszórás, LRTM, RTM) 
- A kézi laminálás elmélete – formaleválasztás anyagai és kivitelezése, gélezés, a gyanta előkészítése, az 

erősítő rétegek szabása, a munka menete, utómunkálatok anyagai, eszközei 
- Adott terméknek megfelelő kompozit alapanyagok kiválasztásának szempontjai (a gyanta, az erősítő 

struktúra meghatározása) 
- Gyakorlat: Kompozit rendszer kiválasztása konkrét alkalmazási területekre – laminátum felépítése, 

rétegrend, szendvics szerkezetek 
- A kézi laminálás a gyakorlatban. Bonyolult geometriájú szerszámokba történő laminálás. 
- Hibajavítás, kittek, tapaszok, Top Coat 

 
A részvételi díjak: 
 
Nem EMSz tagok részére 1-2 fő esetén: 65.000 Ft/fő + Áfa 
Nem EMSz tagok részére 3 vagy több fő esetén: 55.000 Ft/fő + Áfa 
EMSz tagok részére 1-2 fő esetén: 45.000 Ft/fő + Áfa 
EMSz tagok részére 3 vagy több fő esetén: 35.000 Ft/fő + Áfa 
 
EMSz tagság egyéb előnyökkel is jár: minden évben két szakmai programot szervezünk – ezek üzemlátogatások 
vagy kiállításokon való részvétel (ezek EMSz tagoknak ingyenesek, vagy kedvezményesek), rendszeresen 
küldünk ki hírleveleket a jogi és egyéb szabályozási változásokról, illetve jelentős kedvezményt adunk a két 
évente megrendezett Balaton Nemzetközi Kompozit Konferencián történő részvételre. 
A tagság legnagyobb előnye, hogy alkalmat teremt a tagoknak a személyes találkozásra, információ cserére. 
 
Amennyiben úgy dönt, hogy csatlakozni szeretne szervezetünkhöz a tagsági díjjal kapcsolatosan további 
részleteket olvashat a szövetség honlapján: www.emsz-kompozit.hu 
 
A tanfolyam részvételi díja tartalmazza: 
 

- Ebéd (mindhárom napon) 
- A gyakorlatban felhasznált anyagok/munkaeszközök 
- Nyomtatott jegyzet 
- Frissítő, kávé 

 
A részvételi díj nem tartalmazza: 
 

- Az esetleges szállás költségeit. 
 
A technológiai képzés helyszíne: Plastform Kft. (2151. Fót Vörösmarty u. 70.) 
Ha kérdésük van, érdeklődjenek a Szövetség munkatársainál (www.emsz-kompozit.hu) 
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az EMSZ titkáránál: Csukat Gabriella, Email: csukat@novia.hu 
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