ALFASTOP® GECERTIFICEERD
APPLICATEUR
Gecertiﬁceerd applicateur

Met Alfastop® maak je materialen aantoonbaar brandveilig. Alfastop® is één van de meest
gebruikte en best aangeschreven middelen om de brandklasse van materialen succesvol op
te waarderen. Inmiddels is er al meer dan 40.000m² stof, 23.000m² hout en 8.000m² kunststof
brandveilig gemaakt met Alfastop®. Soms kan de consument het prima zelf, maar in veel gevallen
is het verstandiger om de klus uit te besteden aan een gecertiﬁceerd Alfastop® Applicateur.

Applicateur worden?

Als Gecertiﬁceerd Alfastop® Applicateur
werk je met de juiste apparatuur, de juiste
middelen en de juiste kennis. Je hoeft alle
kennis niet zelf te vergaren, dat hebben wij
de afgelopen twintig jaar al voor je gedaan.
Bovendien kun je met je vraagstukken te
allen tijde op ons terugvallen. Kortom: een
beproefd concept.

Voordelen:

Als gecertiﬁceerd applicateur:
• weet je hoe je moet impregneren met
Alfastop volgens onze gecertiﬁceerde
methode.
• weet je alles over de regelgeving
rondom de brandvertragendheid van
materialen.
• weet je op basis van toepassing en
materiaal welk Alfastop product je het
best kunt gebruiken.
• heb je toegang tot onze
kennisdatabase, onze know-how en
onze support.
• heb je toegang tot onze online
certiﬁcatengenerator. Hiermee kun je
eenvoudig online certiﬁcaten aanmaken
en uitgeven.
• mag je het Alfastop gecertiﬁceerd
applicateur logo in je reclame uitingen
gebruiken.
• ontvang je 15% korting op de
brandvertragers van Alfastop.

Opleiding

Als gecertiﬁceerd applicateur word je opgeleid door een
productspecialist van Alfastop. Deze opleiding vindt plaats in het
trainingscentrum van Alfastop of bij jou op locatie. De opleiding
bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte.

Onderwerpen die aan bod komen

•
•
•
•
•
•
•

wetgeving rond brandvertragers.
de theorie achter de werking van brandvertragers.
de keuze van juiste middel bij het materiaal of toepassing.
het bepalen van de minimum aanbrenghoeveelheid.
de testprocedure.
de spuitapparatuur & meetapparatuur.
complicaties, risico’s en hoe je hiermee omgaat.

Kosten

De kosten van de opleiding zijn € 500,-- per medewerker. De
licentiekosten, voor het mogen voeren van AGA Badge zijn
€ 39,-- per maand.
Tot slot organiseren wij jaarlijks een terugkomdag waarbij je wordt
bijgepraat over de nieuwste wetgeving en productontwikkelingen
rondom dit onderwerp. De kosten hiervan zijn € 295,-- euro per
medewerker.
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