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Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti 

Odborné zručnosti

IZOLATÉR  má:
vysvetliť základnú odbornú terminológiu a symboliku používanú v stavebníctve, technickú normalizáciu a štandardizáciu
charakterizovať technickú a projektovú dokumentáciu stavebných konštrukcií  pozemných stavieb, spôsoby jej zhotovenia,
vysvetliť spôsoby zobrazovania jednotlivých druhov izolácií na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách,
charakterizovať základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a ich rozvody, súvisiace s izolatérskymi prácami,
zdôvodniť  význam a umiestnenie izolačných materiálov na stavebných konštrukciách,  
vymenovať druhy a vlastnosti izolačných materiálov (proti vode a vlhkosti, tlakovej vode, stratám tepla a prenikaniu chladu, akustické, proti hluku a otrasom a špeciálnym vplyvom), používaných pri izolatérskych prácach v budovách,
vysvetliť zásady výpočtu spotreby všetkých materiálov používaných na zhotovenie jednotlivých druhov izolácií stavebných konštrukcií, 
aplikovať  pri výpočte spotreby materiálov technické podklady, pracovné návody a katalógy výrobcov,
popísať  ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch,
popísať manipuláciu s materiálom a jeho ukladanie aj skladovanie, 
vysvetliť druhy dopravných prostriedkov potrebných pre dopravu izolačných materiálov pre prácu vo výškach,  zásady ich obsluhy,
vysvetliť spôsob kontroly, úpravy a preberania staveniska pred zhotovením izolatérskych prác, 
popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie),
popísať hlavné zásady  a technologické postupy prác pri zhotovovaní izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách (základy, strechy, podlahy) a rozvodoch v budovách, predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom,
popísať  konštrukciu pracovných a ochranných lešení používaných pri izolatérskych prácach na strechách,
vysvetliť druhy možných chýb a spôsoby ich odstránenia pri zhotovení izolácií,
	popísať pracovné postupy  pri oprave  a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
	uviesť predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na streche (vo výškach), a používané osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia,
uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach a spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác.
IZOLATÉR je zručný v oblasti/vie:
aplikovať získané teoretické vedomosti pri praktických činnostiach na stavbe,
používať základnú odbornú terminológiu, technickú normalizáciu a štandardizáciu v stavebníctve, 
orientovať sa v projektovej a technickej dokumentácii stavieb, súvisiacej  s izolatérskymi prácami, 
čítať stavebné výkresy budov a rozvodov v budovách,
posúdiť správne podľa technickej dokumentácie a realizačných stavebných výkresov pripravenosť staveniska pre izolatérske práce,
 merať a vypočítať obsah plochej strechy, základov a iných stavebných konštrukcií vrátane výpočtu spotreby materiálov na zhotovenie izolatérskych prác na týchto stavebných konštrukciách a ich rozvodoch, 
orientovať sa a pracovať s technickými listami, pracovnými návodmi a katalógmi výrobcov izolačných materiálov,
zvoliť si, pripraviť , používať/obsluhovať a udržiavať  správne ručné a mechanizované náradie, nástroje, a pomôcky používané pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a ich rozvodov, 
zvoliť si správne manipulačné a dopravné prostriedky pre izolatérske práce,
dopravovať a manipulovať s materiálom pri jeho doprave vo výškach, skladovaní a ukladaní, 
zvoliť si a posúdiť správne kvalitu používaných materiálov dostupnými prostriedkami,
zvoliť si, pripraviť  a opracovať správne jednotlivé izolačné materiály, 
vykonávať samostatne základné hydroizolačné, tepelné a akustické izolatérske práce,
zvoliť správne pracovné postupy a organizáciu práce pri izolačných prácach na stavebných objektoch, 
pripraviť rôzne druhy podkladov pod izolácie,
zhotoviť samostatne vodorovné aj zvislé izolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
posudzovať správne kvalitu prevedených izolatérskych prác, 
postaviť a rozobrať ľahké, konštrukčne  jednoduché lešenia a ochranné ohradenia,
vykonávať opravy a rekonštrukciu starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
upratať pracovisko od zvyškov stavebných materiálov a odpadkov,
likvidovať stavebný odpad v zmysle platnej legislatívy a prispieť tak k ochrane životného prostredia,
zhodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce,
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom pri izolatérskych prácach,
zaobchádzať s protipožiarnym zariadením,
uplatňovať moderné a progresívne pracovné metódy,
používať osobné ochranné pracovné pomôcky a zariadenia,
dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve. 





