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ANSÖKAN OM BRANSCHCERTIFIKAT – ISOLERINGSPLÅTSLAGARE
(montör anställd på anslutet företag)
Namn:

____________________

Personnummer:

_________________

Mobilnr:

____________________

E-post:

_________________

Adress:

____________________

Postnr och ort:

_________________

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av VVS-Branschens Yrkesnämnd*
_________________________
Ort och datum

____________________________________________
Namnteckning

Är isoleringsplåtslagare och uppfyller nedanstående krav:




















Har yrkeserfarenhet och kunskap från arbete som isoleringsplåtslagare
Känna till funktionen hos enklare VVS- och kylsystem inom fastighet och industrisidan
Kunna förstå isoleringens betydelse i olika system
Kunna utföra värme och ventilationsisolering enligt ritning och beskrivning
Kunna utföra brandisolering enligt ritning och arbetsbeskrivning och gällande regelverk
Kunna utföra isolering av kalla installationer enlig ritning och beskrivning
Känna till regler för bullernivå, ljuds fortplantning och ljuds dämpning genom isolering
Kunna arbeta efter gällande säkerhetsbestämmelser med hänsyn till hälsa och miljö
Känna till gällande avtal, lagar och regler som förekommer inom VVS-branschen
Kunna arbeta med montage och anvisningar för konstruktioner enligt SSG-standard
Inneha certifikat för ”Heta arbeten”
Har kännedom i grundläggande elkunskap
Kunna bedöma om asbests finns i befintlig isolering och vidta riktiga åtgärder
Kunna hantera och vårda aktuella verktyg
Montera plastplåt och detaljer på rörisolering
Självständigt från ritningar tillverka detaljer och montera plåtytbeklädnad på rör, kanaler kärl, cisterner etc. på
ett enligt riktlinjer och praxis korrekt sätt
Utföra olika typer av täckning av tak på cisterner, pannor och domgavlar
Utföra inom yrket förekommande plåtutberedningar
Montera cellgummi på alla inom branschen förekommande områden.

Ovanstående verifieras, ort och datum ___________________________________________________
Företagets representant ________________________________________________________________
Namnförtydligande ___________________________________________________________________
Företag:

_____________________________

Organisationsnummer:

________________

Adress:

_____________________________

Postnr och ort

______________________

Telefon:

____________________________

Det är företagets representant som intygar och är ansvarig för att den sökande uppfyller de kunskapskrav som krävs.

Företagets representant skickar blanketten till: VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm
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Förklaring
Ansökan om att erhålla branschcertifikat för person med yrkeserfarenhet och kunskap från arbete som
Isoleringsplåtslagare.
Företaget skall vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl, antingen som medlem hos
Installatörsföretagen eller via hängavtal VVS med Byggnads.
Ansökan bedöms av utsedd valideringsgrupp och kan medföra beslut om att kunskap skall valideras
via branschprov.
Eventuellt prov utförs på av VVSYN godkänd provplats och bedöms av godkänd yrkesbedömare.
VVS-Branschens Yrkesnämnd står för kostnaden för ett provtillfälle.
Ingen utbildningspremie utgår till företaget.
I övrig gäller Utbildningsavtalet i Teknikinstallationsavtalet.

Blanketten skickas till
VVS-Branschens Yrkesnämnd
Box 17090
104 62 Stockholm
08-564 854 30
www.vvsyn.se
kontakt@vvsyn.se

* Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter används endast för administration av utbildning till och certifiering av montörer enligt utbildningsavtalet i
Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl och lämnas inte ut till myndigheter eller företag utanför VVSYN. Personer vars uppgifter
finns registrerade har alltid rätt att erhålla utdrag om de uppgifter som finns registrerade och även att be om att uppgifterna
raderas.

