SKIMUNARLISTI
MÚRIÐN

Nafn
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.
Múrarar 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 er textabox þar sem þú getur bætt við atriðum eða skýrt frekar út þína hæfni.

1 Lítil þekking/færni

2 Nokkur þekking/færni

3 Góð þekking/færni

Efni, áhöld og tæki

4 Mikil þekking/færni
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Ég þekki helstu áhöld og tæki sem notuð eru í vinnu við múrverk
– þekki mismunandi tegundir múrhrærivéla
– hef notað helstu mælitæki múrara
– veit hvernig nota á verkfæri til að fá slétta áferð á steinsteypu
– get nefnt tvær tegundir múrsprautna
– þekki helstu handverkfæri sem notuð eru við flísalögn
– kann skil á helstu múrtegundum og eiginleikum þeirra
– þekki styrkleikaflokkun steinsteypu
– kann skil á mismunandi stein-og flísaklæðningum
– þekki algengustu flísalím og notkun þeirra
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Múrverk innanhúss
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Ég hef unnið við hleðslu milliveggja
– þekki til og hef unnið við afréttingu veggja fyrir pússningu á stein, einangrun
og milliveggjaplötur
–þ
 ekki til blöndunarhlutfalla, eiginleika mismunandi múrblandna við mismunandi
aðstæður úti og inni
– þekki pússningu á steinvegg, plasteinangrun, gjall- og vikurplötur

Múrverk utanhúss
Ég hef unnið við einangrun veggja úti og inni
– þekki til og hef unnið við tilbúin múrkerfi
– þekki til algengustu tegunda yfirmúrs
– þekki til uppbyggingar múrkerfa á steinvegg, gjall og vikurplötur
– hef undirbúið, unnið og skipulagt uppsetningu múrkerfa utanhúss

Gólf og flísalagnir
Ég þekki til og hef unnið við gólfílagnir og flísalögn
– þekki til undirbúnings gólfflata undir mismunandi gólfílagnir, flotefni og flísalögn
– þekki til helstu gólfefna sem múrarar leggja, kosti þeirra og galla
– þekki til vatnshalla í gólfum og frágangs í kringum niðurföll
– þekki til undirbúnings múraðra, spóna-, og gifsplötuklæddra veggja
– kann skil á vatns- og rakaþéttiefnum undir flísalögn og frágangi þeirra
– þekki til mismunandi flokka flísalíma og notkunar þeirra
– hef lagt náttúrustein á gólf og veggi
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Steinsteypa
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Ég hef unnið við járnabindingar
– kann skil á samspili járnabindingar og steinsteypu
– þekki til helstu áhalda og tækja sem notuð eru við járnabindingar
– þekki til steypustyrktarjárns og tilgang þess í steinsteypu
– get lesið mannvirkjateikningar
– þekki til og get lesið saman verklýsingar og teikningar
– þekki til uppbyggingar steinsteypu og hef unnið og skipulagt steypuvinnu
– þekki til helstu múr- og steypuskemmda sem við er að glíma
– þekki til grunnatriða byggingauppdrátta
– þekki til og hef unnið við múr- og steypuviðgerðir
– þekki til og hef unnið við niðurlögn steyptra veggja, bita og súlna

Annað sem þú vilt koma á framfæri
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