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Opgavens art:  Teoretisk 

 

Opgaveformulering:  Klargøring, reparation, beregning og tegning 

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  8 lektioner 

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler:  Kompendier og egne notater. 

 

Hjælpe- / kontaktperson:  

 

 

 
Regelsæt for anvendelse af centerets udstyr og praktiklokaler. 

 

 

I forbindelse med udførelse af opgaver fra opgavebanken, er der et sæt regler du skal være opmærksom på: 

 

1. Inden du starter på ekstraopgaven, skal du sikre dig, at eventuelt nødvendigt udstyr er til stede, og er ledigt. 

2. Der skal anvendes egne kompendier og undervisningsmaterialer og der udleveres ikke ekstra kompendiemateriale til 

ekstraopgaver. 

3. Skolens lokaler, udstyr og maskiner kan kun anvendes i det omfang, at det ikke bruges til undervisning. 

4. Praktisk arbejde skal udføres efter gældende sikkerhedsregler for området. Dette gælder også for anvendelse af person-

lige værnemidler.  

5. Der må ikke udføres større produktionsmængde, end den mængde der er beskrevet i opgaven. 

6. Der må ikke fjernes materiale og udstyr, herunder værktøj, mapper, instruktioner og lignende fra hjemmehørende loka-

ler. 

7. Pc-udstyr, kopimaskiner og lignende må kun anvendes i det omfang, som opgaven berettiger. 

8. Alt produktionsaffald fra opgavens udførelse bortskaffes efter gældende regler for området. 

9. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at anvendt udstyr og lokaler afleveres rengjort, og i brugbar stand. 

 

Din kontaktperson vedrørende arbejde med opgaven, vil normalt være en faglærer indenfor det pågældende område.  

Men hvis faglæreren ikke er til stede, eller er optaget til anden side, skal oplysninger af nedenstående karakter afleveres til 

”Hjælpe- / kontaktperson” eller kursistadministrationen. 

 

10. Hvis der skal anvendes praktiklokaler og maskiner/værktøjer, skal dette aftales med kontaktpersonen. 

11. Sker der uheld med materiale, udstyr eller lokaler, skal den ansvarlige for området straks kontaktes og informeres, 

således at skaden efter uheldet kan udbedres. 

12. Eleven retter selv opgaven efter facitlisten.  

13. Der gives ikke karakter for opgaveløsningen. 
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Øvelsen omhandler: 
 

Klargøring af en form. 

Reparation af små formskader. 

Tilbud på reparation af et svømmebassin. 

Projektionstegning. 

 

 

Formklargøring. 

 

Beskriv i punkter hvordan du vil klargøre en GUP form du aldrig har set før og intet kender til udover 

følgende punkter. ( der skal kun støbes 2 aftryk. ) 

 

- Formen har stået ude i 4 dage, der er støbt i formen for nydelig. 

- Formen har enkelte ridser. 

- Formen har store pletter med matte grå områder. 

- Enkelte steder er der små huller i den sorte formgelcoat ( 2 x 2 mm. ) 

- I formen sider der blå gelcoat fra sidste støbning. 

- I formen er der udført en flot reparation siden sidste støbning. 

 

 

Reparation af små formskader.  

 

Beskriv i punkter hvordan du vil reparere en lille ridse i en GUP form. 
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Tilbud på reparation af svømmebassin. 

 

 

Du skal udføre en reparation på et svømmebassin. 

 

Bassinet skal påføres en primer: pris 218.25 kr. pr. ½ l dækker 7 m2 pr. l  

3 lag 600 g glasfiber:  pris 21.75 kr. pr. m2. 

2 lag coat: pris 65.85 kr. kg. (Skal påføre 2 lag coat da den ellers ikke 

dækker.) 

Polyester: pris 22,85 kr. pr kg. 

Sikkerhedsudstyr + diverse er: 862.25 kr. pr dag. 

Timeløn er:   348.00 kr. 

Arbejdet er sat til:  2 dage for 2 mand. 

 

Lav et materialeskema over materialeforbruget til bassinet. 

Lav en samlet pris på arbejdet. 

Beskriv hvordan vejrliget skal være. 

Hvad skal bruges af sikkerhedsudstyr. 

I hvilken ende af bassinet vil du starte. Beskriv rækkefølgen for oplægningen af glasfiberen.  
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Projektionstegning. 

 

Lav en tegning over bassinet i størrelsesforhold  1 – 50 . Tegningen skal målsættes og vise følgende. 

( Tegningen laves på et stykke A3  papir. ) 

 

Lodret billede. 

Sidebillede. 

Vandret billede. 

 

 

 


