
 

 

                                                  

          CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẠI LÝ CẤP 2 

• Địa điểm chuyển giao công nghệ:Tại công ty Pacific 

• Thời gian chung cho chương trình 6 ngày : 

        1/  Thời gian 3giờ/ngày,2 ngày,Lý thuyết về vật liệu và máy phun Line-X. 

              04 Tập tài liệu đặc biệt về  

             -Hướng dẫn và xử lý bề mặt vật liệu cần phun phủ Line-X 

              Commercial & Industrial Advanced Applicator Training. 

            -Hướng dẫn và xử lý bề mặt  vật liệu cần phun ,lăn Aspart-X 

              Aspart-X  Training  Manual 

            -Kỹ thuật  máy phun,súng phun,bơm phụ,sản phẩm Line-X… 

             Technical Training Manual 

            -Catolog sản phẩm Line-X và một số sản phẩm phụ. 

             Line-X Protective coating. 

          2/ Thời gian 3giờ/ngày ,2 ngày : 

          -Thực hành thao tác sử dụng máy phun,súng phun, xử lý bề mặt vật liệu , pha màu…: Tại 

xưỡng Line-X của Pacific. 

         - Hướng dẫn giới thiệu chi tiếc kỹ thuật máy phun,súng phun, bơm piston trung chuyển 

Line-X vào máy phun.Các dụng cụ phụ trợ tổ chức thi công công trình xây dựng ,tàu thuyền, xe ô 

tô. 

- Hướng dẫn qui trình vận hành máy móc thiết bị phục vụ cho phun phủ Line-X 

- Dụng cụ đồ nghề tháo ráp, sữa chữa,thay thế chi tiết kỹ thuật máy.  
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- Hướng dẩn chi tiết tháo ráp sửa chữa,vệ sinh cơ bản phần cụm máy Graco,súng phun 

Graco, bơm piston. 

    3/Thời gian 2 Ngày, 2 giờ/ngày  

        Thực hành cầm súng phun phủ Line-X XS-350 ,Aspart-X Lên vật liệu mẩu thật tại xưởng 

Pacific. 

      + Hướng dẫn cách xã lớp phủ trong máy để thay đổi màu lớp phủ với có 2 cách để thực hiện: 

Cách không mở thiết bị phun,và cách phải mở thiết bị phun. 

 

 

Xin chúc mừng quý vị đã sẵn sàng nhận chuyển giao để phát triển ĐẠI LÝ CẤP 2 ! 

                                                                                

                                                                                    Pacific, ngày     tháng     năm  2017 

                                                                                                    Gíam đốc điều hành 
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