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SKIMUNARLISTI
BÍLAMÁLUN Netfang

Markmiðið með því að fylla út þennan skimunarlista er að þú getir lagt fyrsta mat á hvort þú átt erindi í 
raunfærnimat. Niðurstaðan er aðeins vísbending um hvort ástæða sé til að skoða næstu skref með ráðgjafa.

Bílamálarar þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Forsendur fyrir raunfærnimati eru að þú hafir öðlast 
talsverða færni og er gerð krafa um 23 ára lífaldur og 3 ára starfsreynslu í faginu.

Ekki þarf að hafa þekkingu á öllum þáttum til að eiga erindi í raunfærnimat.

Færniviðmiðum er skipt upp í flokka og skalinn hér fyrir neðan notaður.

Neðst í hverjum flokki er kassi þar sem þú getur bætt við atriðum eða skýrt frekar út þína hæfni. Endilega 
notaðu þá.

1  Lítil þekking/færni 2  Nokkur þekking/færni 3  Góð þekking/færni 4  Mikil þekking/færni

Nafn

Almennt yfirlit 

Tæki og efni

Málun og sprautuklefi

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Ég tel mig geta undirbúið bíl fyrir málningu

– lakkhreinsað bíl

– grunnmálað

Ég þekki tæki og búnað sem notuð eru við bílamálun: meðferð, hreinsun og viðhald

– kann skil á efnum sem notuð eru í bílamálun

– get blandað liti samkvæmt númerakerfi

Ég þekki viðhald og notkun sprautuklefa og kröfur um undirbúning bíla fyrir vinnu 
við þá í sprautuklefa

– kann að sprautumála með grunnmálningu, lakki og glæru

– get undirbúið fyrir málningu (breitt pappír yfir fleti og límt yfir fleti og hluti til hlífðar)
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Plastviðgerðir

Tjón og mat
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Ég þekki plastefni og hvernig greina skuli tegundir þeirra

– kann að gera við skemmda plasthluti

– get skipt um lausa hluti vegna málningarvinnu

Ég þekki hvernig skoða skuli bíl vegna mats á tjóni eða áverka

– kann að meta tjón/áverka og gefa skýrslu um niðurstöður

– get greint galla í málningu og gefið ráð um umbætur eða lagfæringar

Annað sem þú vilt koma á framfæri


