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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Lamekatusekatja, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Roofer, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid
ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamise käigus), siis on neil töö
tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
- Tööplatsi ettevalmistamine
- Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
- Materjalide koormamine ja kinnitamine
- Materjalide katmine
Troppimistööde tegemine
- Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
- Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine
Aurutõkke paigaldamine
- Aurutõkkematerjali paigaldamine
- Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine
Katusekallete ehitamine
- Põhikallete ehitamine
- Vastukallete ehitamine
Soojustusmaterjali paigaldamine
- Soojustusmaterjali paigaldamine
- Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
- Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
- Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega
Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
- Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
- Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
- Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine
Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
- Plastrullmaterjalide paigaldamine
- Plastrullmaterjalide kinnitamine
- Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


Sõlmede ehitamine
- Liitesõlmede ehitamine
- Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
- Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
- Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
- Plekkdetailide töötlemine
- Vihmaveesüsteemide ehitamine
Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja nõustamine ja juhendamine
- Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
- Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
- Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja juhendamine ja nõustamine
tööülesannete täitmisel
Energiatõhus ehitamine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Lamekatusekatja, katusekatja

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

