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VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN 
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Q – LAB Corporation a LABIMEX CZ s.r.o. 
si Vás dovolují pozvat na dvoudenní odborný seminář: 

 
 
 

 
 

 
 

15. 5. 2018  WEATHERING 101 
Problematika odolnosti materiálů a výrobků proti slunečnímu záření a dalším povětrnostním vlivům, 
testování barevné stálosti výrobků, změny užitných vlastností výrobků po vystavení slunečnímu záření. 
 
Program semináře: 
8.30 – 9.30 hod. - registrace, 9.30 – 17.00 hod. - seminář WEATHERING 101 
 

 
� 1. blok  - vliv slunečního záření, teploty a působení vody jako hlavních degradačních  

faktorů pro materiály a výrobky. 
� Přestávka s občerstvením 
� 2. blok  -  testování v reálných venkovních podmínkách, kvantifikace jednotlivých faktorů,  

 testy v suchém a vlhkém klimatu.  
� Společný oběd 
� 3. blok  -  urychlené laboratorní zkoušky simulované povětrnosti, druhy světelných zářičů,  

                simulace dalších faktorů prostředí. 
� Přestávka s občerstvením 
� 4. blok  -  vytváření testovacích programů, korelace výsledků skutečné životnosti výrobků  

                 a laboratorních testů. 
� Diskuse  v plénu, individuální konzultace 
� Společná večeře – neformální setkání 
 

16. 5. 2018  CORROSION 101 
Testování korozní odolnosti povrchových úprav a materiálů zkouškou v solné mlze, kondenzační 
zkouškou a cyklickými testy. 
 
Program semináře: 
8.30 – 9.30 hod. - registrace, 9.30 – 17.00 hod. - seminář CORROSION 101 
 
� 1.blok  -  podstata korozního děje, chemický základ, termodynamické principy,  

elektrochemické základy, princip atmosférické koroze. 
� Přestávka s občerstvením 
� 2. blok - charakterizace, měření a kvantifikace atmosférického korozního prostředí,  

dopady na  průběh korozního děje, korozní modely. 
� Společný oběd 

3. blok -  laboratorní testy atmosférické koroze, testy v solné mlze, kondenzační testy,  
cyklus sušení, moderní korozní testy, význam regulace relativní vlhkosti vzduchu  
při cyklickýchtestech. 

� Přestávka s občerstvením 
4. blok - sledování průběhu testu, měření intenzity korozního prostředí, korozní kupony, 
   měření spadu, vyhodnocení testovaných vzorků. 

� Diskuse  v plénu, individuální konzultace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:   

Premium****business hotel Bratislava  
Priekopy 20/ A  
821 08  Bratislava 
www.hotel-premium.sk  

(na základě Vaší přihlášky Vám zašleme bližší informace o místě konání a možnostech ubytování) 

Přednášející:     James Regan, technický ředitel Q-LAB Corp. Anglie                        
(simultánní překlad do slovenštiny zajištěn)  
 

Cena dvoudenního semináře včetně společné večeře:  CZK 6.300,- (bez DPH) 

Cena zahrnuje: 

� odborné přednášky+ písemnou dokumentaci a informační materiály Q-LAB 
� večerní neformální setkání s možností individuálních konzultací 
� občerstvení, obědy a večeři 15.5.  

Cena nezahrnuje Vaše případné ubytování  

Nabízíme i možnost zúčastnit se pouze 1 den (WEATHERING nebo CORROSION) za poloviční cenu. 

 

Přihláška:  Přihlášku prosím zašlete do 2. 3. 2018 na e-mail: info@labimex.cz      

 

Přihlášku Vám obratem potvrdíme a spolu s dalšími informacemi zašleme fakturu k zaplacení 
účastnického poplatku. Vystavenou fakturu prosíme zaplatit v termínu uvedené splatnosti,   
nejdéle však do 30.4.2018 
 

Těšíme se na setkání s Vámi 
 

Ing. Jozef Maco, ingjozefmaco@gmail.com, +421 910 970 699 
Ing. Milan Pražák, prazak@labimex.cz, +420 602 366 407 
Ing. Jan Kolačný, kolacny@labimex.cz, +420 727 835 669 

 
Organizační garant semináře: Kateřina Kapitolová, kapitolova@labimex.cz, +420 241 740 120 
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PŘIHLÁŠKA 
 

na seminář firmy Q-LAB Corporation a LABIMEX CZ s.r.o. 
Premium **** Business Hotel Bratislava 

 
 
 

 
Závazně se přihlašuji na seminář (vybraný zaškrtněte) : 

 
�  WEATHERING + CORROSION + večeře – 15. 5. – 16. 5. 2018, cena: 6.300,- CZK                                                         
 
 

�  WEATHERING 101 – 15. 5. 2018, cena: 3.150,- CZK 
 

� CORROSION 101 – 16. 5. 2018, cena: 3.150,- CZK 

(Ceny jsou uvedeny bez DPH) 

 

 
 

Jméno, příjmení, titul: 
 
 
Funkce: 
 
 
Firma:  
 
 
IČO firmy:       DIČ firmy: 
 
 

Adresa: 
 
 
Telefon, mobil:      e- mail: 
 
 
Datum:      Podpis: 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 2. 3. 2018 

 
e-mailem na adresu : info@labimex.cz  
nebo faxem na číslo :  00420 241 740 138 
nebo poštou na adresu:  LABIMEX CZ s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 
 
 
Přihlášku Vám obratem potvrdíme a spolu s dalšími informacemi zašleme fakturu k zaplacení účastnického poplatku. 
Vystavenou fakturu prosíme zaplatit v termínu uvedené splatnosti, nejpozději však do 30. 4. 2018 
 


