
KURSUS &  
CERTIFICERINGER 

2018 -2019



FlisePartneren giver dig adgang til efteruddannelse i topklasse.  
Erfarne teknikere fra ARDEX styrker din faglighed, så du er klædt på til enhver opgave. 

VÆR PÅ DEN SIKRE SIDE 
BLIV EFTERUDDANNET HOS FLISEPARTNEREN 



DU KAN LÆSE MERE & TILMELDE DIG
PÅ FLISEPARTNEREN.DK 

På www.flisepartneren.dk kan du læse mere om de enkelte certificeringer og kurser. 
Det er på vores hjemmeside, at du tilmelder dig de ønskede certificeringer eller kurser.
Så er du allerede godt på vej til en stærk efteruddannelse.



KURSUSOVERSIGT - JYLLAND

APRIL 2018
 

TORS. 12 - NATURSTEN

TORS. 19 - GULVSPARTLING

OKTOBER 2018

TORS. 11 - UDENDØRS TRAPPER 
           (ALTAN OG TERRASSER)

TORS. 25 - VÅDRUMSSIKRING

NOVEMBER 2018

TORS. 8 - NATURSTEN

TORS. 22 - STORFORMAT

  

JANUAR 2019

TORS. 17 - VÅDRUMSSIKRING

TORS. 31 - NATURSTEN

FEBRUAR 2019

TORS. 28 - KRITISKE UNDERLAG
 

MARTS 2019

TORS. 7 - GULVSPARTLING

TORS. 21 - FUGER



JANUAR 2019

TORS. 17 - VÅDRUMSSIKRING

TORS. 31 - NATURSTEN

FEBRUAR 2019

TORS. 28 - KRITISKE UNDERLAG
 

MARTS 2019

TORS. 7 - GULVSPARTLING

TORS. 21 - FUGER

MARTS 2018
 

TORS. 22 - UDENDØRS TRAPPER 
             (ALTAN OG TERRASSER)

OKTOBER 2018

TIRS. 2 - STORFORMAT

ONS. 31 - RADONSIKRING

NOVEMBER 2018

ONS. 14 - UDENDØRS TRAPPER 
         (ALTAN OG TERRASSER

TORS. 29 - GULVSPARTLING 

JANUAR 2019

TORS. 10 - VÅDRUMSSIKRING

TORS. 24 - NATURSTEN

FEBRUAR 2019

ONS. 6 - FUGER

TORS. 21 - KRITISKE UNDERLAG

MARTS 2019

ONS. 13 - BYGGEJURA

2019

KURSUSOVERSIGT - SJÆLLAND



CERTIFICERINGER OG KURSER 

JYLLAND 



JYLLAND

NATURSTEN - 12. APR. 2018 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Bliv fortrolig med de mange aspekter ved klæbning af natursten. Du vil blandt andet få 

undervisning i fliselægge-metoder og hvordan man undgår skader og misfarvninger. 

Der vil være en gennemgang af de forskellige stentyper, og hvad du skal være  

opmærksom på ved de enkelte sten. 

 

Pris: 1700 kr. NATU
R

STEN

GULVSPARTEL FOR MURERE - 19. APR. 2018 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Her får du basisviden indenfor gulvspartling både teoretisk og praktisk. Der vil være 

fokus på spartling af gulve specifikt for murere.

Efter endt kursus vil du være i stand til at kunne spartle mindre arealer, så er du fri for 

at kontakte en gulvlægger, hver gang problemet opstår.

PRIS: 1700 kr.



JYLLAND

UDENDØRS TRAPPER - 11. OKT. 2018 
(ALTAN & TERRASSER) 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Det er vigtigt at vide, hvordan man effektivt leder vandet væk fra altaner og terrasser. 

Man skal også vide lidt om forbedring af kritiske underlag og afkoblingsmåtter.

Alt dette kan du blive klogere på med denne certificering.

Pris: 1700 kr. UDENDØ
RS

TRAPP
ER

VÅDRUMSSIKRING - 25. OKT. 2018 
Kl. 8.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Badeværelset kan være en stor udfordring, da man skal være helt sikker på, at det 

er tæt. Under dette kursus vil du lære vådrumssystemerne fra ARDEX at kende, både 

teoretisk og praktisk. Vi vil også gennemgå love og regler ifølge den gældende  

SBi-anvisning.

Pris: 2800 kr.

ALTAN

TERRA
SSE



JYLLAND

NATURSTEN - 8. NOV. 2018 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Bliv fortrolig med de mange aspekter ved klæbning af natursten. Du vil blandt andet få 

undervisning i fliselægge-metoder og hvordan man undgår skader og misfarvninger. 

Der vil være en gennemgang af de forskellige stentyper, og hvad du skal være  

opmærksom på ved de enkelte sten. 

 

Pris: 1700 kr. NATU
R

STEN

STORFORMATSFLISER - 22. NOV. 2018 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest 

Fliseformaterne bliver større og større. Men de store formater stiller også store krav 

til mureren, der lægger fliserne. Denne certificering giver dig færdigheder og  

teknikker til at håndtere de store formater, som bliver mere og mere populære.

Pris: 1700 kr. STORFORM
AT

FLISER



JYLLAND

VÅDRUMSSIKRING - 17. JAN. 2019 
Kl. 8.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Badeværelset kan være en stor udfordring, da man skal være helt sikker på, at det 

er tæt. Under dette kursus vil du lære vådrumssystemerne fra ARDEX at kende, både 

teoretisk og praktisk. Vi vil også gennemgå love og regler ifølge den gældende  

SBi-anvisning.

Pris: 2800 kr.

NATURSTEN - 31. JAN. 2019 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Bliv fortrolig med de mange aspekter ved klæbning af natursten. Du vil blandt andet få 

undervisning i fliselægge-metoder og hvordan man undgår skader og misfarvninger. 

Der vil være en gennemgang af de forskellige stentyper, og hvad du skal være  

opmærksom på ved de enkelte sten. 

 

Pris: 1700 kr. NATU
R

STEN



JYLLAND

KRITISKE UNDERLAG - 28. FEB. 2019 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest 

Undgå at fliser, spartelmasse og pudslag revner, løsner sig og falder af. Kurset lærer 

dig, hvordan underlaget skal undersøges og kontrolleres inden arbejdet starter. Vi 

taler om problemstillinger som hærdning, udtørring, krympning samt krav til f.eks 

stivhed og lyddæmpning i konstruktionerne.

Pris: 1700 kr.

GULVSPARTEL FOR MURERE - 7. MAR. 2019 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Her får du basisviden indenfor gulvspartling både teoretisk og praktisk. Der vil være 

fokus på spartling af gulve specifikt for murere.

Efter endt kursus vil du være i stand til at kunne spartle mindre arealer, så er du fri for 

at kontakte en gulvlægger, hver gang problemet opstår.

PRIS: 1700 kr.

KUR
SUSKRITIS
KE

UNDER
LAG



JYLLAND

FUGER - 21. MAR. 2019 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Vest

Har du lagt fliser, skal du også fuge. Men det er ikke altid lige nemt vælge den rette 

fuge til opgaven. Hvilken skal du bruge ved natursten, så farveforskelle minimeres og 

andre problemer undgås og i hvilke situationer egner en epoxybaseret fuge sig bedst? 

Det og meget mer vil blive gennemgået på kurset.  

Pris: 1700 kr. KUR
SUSFUGER





CERTIFICERINGER OG KURSER 

SJÆLLAND 



SJÆLLAND

STORFORMATSFLISER - 2. OKT. 2018 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst 

Fliseformaterne bliver større og større. Men de store formater stiller også store krav 

til mureren, der lægger fliserne. Denne certificering giver dig færdigheder og  

teknikker til at håndtere de store formater, som bliver mere  og mere populære. 

 

Pris: 1700 ,- STORFORM
AT

FLISER

UDENDØRS TRAPPER - 22. MAR. 2018 
(ALTAN & TERRASSER) 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Det er vigtigt at vide, hvordan man effektivt leder vandet væk fra altaner og terrasser. 

Man skal også vide lidt om forbedring af kritiske underlag og afkoblingsmåtter.

Alt dette kan du blive klogere på med denne certificering.

Pris: 1700 kr. UDENDØ
RS

TRAPP
ER



SJÆLLANDSJÆLLAND

RADONSIKRING - 31. OKT. 2018 
Kl. 9.30 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Radon er en gasart, der hvert år er skyld i ca. 300 dødsfald på grund af lungekræft.

Radon siver op fra undergrunden, og kan hverken ses, lugtes eller smages. På dette 

kursus lærer du om 3 sikre løsninger, der kan forhindre radon i at trænge ind i  

boligen.

Pris: 2800 kr.
SIKRI

NG

UDENDØRS TRAPPER - 14. NOV. 2018 
(ALTAN & TERRASSER) 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Det er vigtigt at vide, hvordan man effektivt leder vandet væk fra altaner og terrasser. 

Man skal også vide lidt om forbedring af kritiske underlag og afkoblingsmåtter.

Alt dette kan du blive klogere på med denne certificering.

Pris: 1700 kr. UDENDØ
RS

TRAPP
ER



SJÆLLAND

GULVSPARTEL FOR MURERE - 29. NOV. 2018 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Her får du basisviden indenfor gulvspartling både teoretisk og praktisk. Der vil være 

fokus på spartling af gulve specifikt for murere.

Efter endt kursus vil du være i stand til at kunne spartle mindre arealer, så er du fri for 

at kontakte en gulvlægger, hver gang problemet opstår.

Pris: 1700 kr.

VÅDRUMSSIKRING - 10. JAN. 2019 
Kl. 8.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Badeværelset kan være en stor udfordring, da man skal være helt sikker på, at det 

er tæt. Under dette kursus vil du lære vådrumssystemerne fra ARDEX at kende, både 

teoretisk og praktisk. Vi vil også gennemgå love og regler ifølge den gældende  

SBi-anvisning.

Pris: 2800 kr.



NATURSTEN - 24. JAN. 2019 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst 

Bliv fortrolig med de mange aspekter ved klæbning af natursten. Du vil blandt andet få 

undervisning i fliselægge-metoder og hvordan man undgår skader og misfarvninger. 

Der vil være en gennemgang af de forskellige stentyper, og hvad du skal være  

opmærksom på ved de enkelte sten.

Pris: 1700 kr.

SJÆLLAND

NATU
R

STEN

FUGER - 6. FEB. 2019 

Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Har du lagt fliser, skal du også fuge. Men det er ikke altid lige til at vælge den rette 

fuge til opgaven. Hvilken skal du bruge ved natursten, så farveforskelle minimeres og 

andre problemer undgås og i hvilke situationer egner en epoxybaseret fuge sig bedst? 

Det og meget mer vil blive gennemgået på kurset.  

Pris: 1700 kr.
KUR

SUSFUGER



BYGGEJURA - 13. MARTS. 2019 
Kl. 8.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Kurset er en mulighed for at forstå og blive fortrolig med AB 18 - Almindelige 

betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. Du kan sikre 

dig, at du altid kan finde op og ned i den mest brugte del af byggejuraen.  

Afholdes i samarbejde med Hasløv-Stæhr Advokater.

Pris: 2800 kr. KUR
SUSBYGG
E

JURA

SJÆLLAND

KRITISKE UNDERLAG - 21. FEB. 2019 
Kl. 11.00 - 16.00 / Kursuscenter Øst

Undgå fliser, spartelmasse og pudslag revner, løsner sig og falder af. Kurset lærer 

dig, hvordan underlaget skal undersøges og kontrolleres inden arbejdet starter. Vi 

taler om problemstillinger som hærdning, udtørring, krympning samt krav til f.eks 

stivhed og lyddæmpning i konstruktionerne.

Pris: 1700 kr. KUR
SUSKRITIS
KE

UNDER
LAG



Vores certificeringer og kurser er opdelt i to kategorier: heldag og halvdag. Derfor har vi også kun to 
forskellige priser.

PRISEN FOR EFTERUDDANNELSE  
ER TIL AT OVERSKUE
 

HELDAG:   2800 KR. 
HALVDAG:    1700 KR.
 
Men du har også mulighed for at blive sponseret af de lokale FlisePartner grossist.  
Kontakt din lokale salgskonsulent for at høre om muligheden for sponsering af den certifcering eller 
det kursus du har i tankerne.



NORDJYLLAND 
Simon Jørgensen  

20 23 03 81

sj@ardex.dk

MIDT- & SYDJYLLAND & FYN 
Lars Rasmussen  

40 31 71 02

lr@ardex.dk

SJÆLLAND 
Mikkel Falkenstrøm 

21 31 50 10

mif@ardex.dk

FIND DIN LOKALE SALGSKONSULENT
 



ARDEX Skandinavia A/S 

Hecovej 4 

8722 Hedensted

HER FINDER DU KURSUSCENTER VEST



ARDEX Skandinavia A/S 

Marielundvej 4 

2730 Herlev

HER FINDER DU KURSUSCENTER ØST



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev

Telefon: 44 88 50 50
Mail: ardex@ardex.dk


