
Välkomna att gå kurs hos Extena i Norsjö!

När: Tisdag den 31 mars till torsdag den 2 april
Var: Extena, Storlidenvägen 5 i Norsjö

GPA Flowsystem och Extena erbjuder nu vår certifierande kurs för elmuff- och stumsvetsning. Kursen är på tre 
dagar och under dessa dagar varvas teori med praktik och avslutas med examination. Efter avslutad kurs och 
godkända resultat på de teoretiska och praktiska proven får deltagaren ett EWF-certifikat, vilket är den högsta 
utbildningen en svetsare kan ha i Sverige. För att certifiering ska vara möjligt krävs dock 2 års erfarenhet innan 
kursen. 

Både GPA och Extena har lång erfarenhet gällande rörsystem i termoplastmaterial och sammanfogningsmetoder, 
erfaren personal med dokumenterad kunskap och är drivande i utbildningsorgan och standarder. GPA erbjuder 
även kurser i andra svetsmetoder som t ex IR-svetsning.

Anmälan skickas till mk@gpa.se senast den 6 mars. Anmälningsblankett och information om kostnad mm finns 
på www.gpa.se/sv-SE/gpa-academy/certifiering. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Varmt välkommen till vår utbildning!

Certifierande kurs i plastsvetsning



Vad är EN13067?

EN13067 är en europastandard, också gällande 
svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper 
en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska 
och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli 
certifierad enligt standarden. Den talar också om hur 
examineringen ska ske, vem som för genomföra  
examineringen och hur giltigheten på certifikaten är. 

Det finns idag ingen tillsynsmyndighet som utövar 
kontroll av svetspersonal enligt denna standard. Det 
är upp till varje enskild beställare eller entreprenör att 
ställa krav på svetspersonalen.

Vad är EWF 581-01?

EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till 
certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land 
i EWF-systemet har en ANB (Authorized National Body) 
som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens 
uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns 
och granska de underlag som finns för certifieringen. 
Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av ANB.

Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbild-
ningen går till och hur examinationen ska ske. T ex 
så får inte den som utbildat själva examinera eleverna 
utan den som är examinator ska inte ha något som 
helst eget intresse av elevernas resultat.

Certifierande kurs i plastsvetsning
Stum-, Muff- och Elmuffsvetsning 
Detta är flaggskeppet bland våra kurser och det 
självklara valet för dig som vill möta framtidens 
kravställning på dig som plastsvetsare.

Kursen består av teoripass varvat med praktiska 
övningar. Kursen utföres i enlighet med EWF 581-01 
och EN13067 och examination sker i samarbete 
med Svetskommissionen och RISE. 

Kursernas innehåll, utbildare, kursmaterial och 
övningsmaskiner granskas kontinuerligt av Svets-
kommissionen för att garantera att de håller hög, 
internationell klass.

Kursinnehåll
Kurserna består av en teoretisk och en praktisk del. 

Den teoretiska delen behandlar

• Materiallära

• Standarder, regler och normer

• Föreskrifter för rörläggning och återfyllning

• Materialkontroll och hantering

• De olika svetsmetoderna

• Kvalitetskontroll

• Svetstabeller och dokumentation av arbetet

• Checklistor, säkerhet och hälsa

I den praktiska delen av kurserna får du träning i

• Respektive svetstekniker

• Preparering av svetsämnen

• Hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svets-
utrustningen

• Hur du dokumenterar arbetet

• Kvalitetskontroll av utförd svets

• Hur man förebygger och rättar fel

Första utbildningstillfället 3 dagar

Cert giltigt i två år

Förlängning prover skickas in

Cert giltigt ytterligare två år

Förnyelse 1 dag

Ny tvåårs-period börjar


