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Gulvlæggerspecialets værktøj 
Det på værktøjslisten anførte værktøj udleveres af praktikvirksomheden til ele-
ven ved uddannelsens påbegyndelse som personligt værktøj. 
Praktikvirksomheden betaler værktøjet. 
Praktikvirksomheden vedligeholder værktøjet, herunder knivblade og knæpu-
der. 
Værktøjet skal være af en god professionel kvalitet, svarende til nedenstående. 
Det skal medbringes på skoleophold og altid være vedligeholdt og i brugbar 
stand. 
Det Faglige Udvalg har endvidere besluttet, at værktøjslisten skal indeholde et 
udsnit af fagets lærebøger. Bøgerne udleveres af skolen til eleven på 3. hoved-
forløb og fakturaen sendes til virksomheden. Det er sikret at bøgerne leveres til 
den absolut laveste pris. 
Efter bestået svendeprøve overgår ejerskabet af værktøj og bøger fra praktik-
virksomheden til eleven/den nyudlærte gulvlæggersvend. 

 

 

Listen vil løbende blive revideret og ajourført i takt med udviklingen af undervisningsplanerne. 
 
Benævnelse Specifikation 

Kvartmånekniv incl. skede og med slæde   

Delfinknive( 2 stk.) 1 med lige blad og 1 med krumt blad 

Japanerkniv NT CUTTER CARTRIDGE L 

Metal håndsliber Korn 36 

Strygesten APEX keramisk-arkansas, 105x65x20 mm 

Stemmejern BACHO 25 mm. 

Spartel 5 cm   

Spartel 12 mm. 

Malerspartel 20 cm. plast med metalskinne 

Malerspartel 45 cm. plast med metalskinne 

Limspartel Med udskiftelig klinge 

Fladfil med hæfte ØBERG 144 

Linoliumshøvl     STANLEY 103 

¼” bitskruetrækker med skralde STANLEY nr.0-68-010, 10 bits, magnetholder 

Håndsav, 7 td. krydsfilet, HP IRWIN/JACK nr. 2005-550 mm 

Nedstryger 300 mm. VIKING 

Parketskraber Skarstensskraber 

Knivskraber CARGO 

Kridtsnor med kridt 30 m. i metalhus 

Pudsekork 93x70x35 mm. 

Ansatsvinkel med gering IRWIN nr. 10503551, rustfri, 250 mm. 

Kløfthammer 450 g. (16 oz. ) 

Gulvlæggerhammer Finerhammer 

Tommestok HULTAFORS 2 m. 12 led M/M 

Støvkost  

Ridseko Kombiridseko 

Lommeregner Med tasterne COS, SIN og TAN 

Stangridser PAJARITO 

Tæppesaks PAJARITO 260 mm. 

Dyknaglesæt STANLEY 0,8 mm. og 1,6 mm. 

Stikpasser  

Knibtang 200 mm. 

Listesaks  

Koben Ca. 450 mm. 

Andenæb  
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Mejsel med beskyttelsesgreb  

Smigvinkel STANLEY nr. 0-46-825, 200 mm. 

Knæpuder  

Linoleumsrenskærer Model 11491 med forlængerklodser 

Værktøjskasse/taske Efter eget valg 

Lyndyse 5 mm. 

Snapfugehøvl  

Hjørnekniv 658 

Tæppeskærer, til forside skæring  

Tæppeskærer til bagsideskæring  

Teleskopstang ITOOLS 

Klikbeslag ITOOLS 

Uni-spartel/limbeslag ITOOLS 

Opskærer ITOOLS 

Trådafskærer ITOOLS 

Monteringsbeslag til svejsepistol ITOOLS 

Ridsevogn ITOOLS 

 
 
Følgende bøger indgår i elevernes værktøjsliste til brug for undervisning i Arbejdsmiljø.  

 
Bøgerne udleveres af skolen til eleven på 3. hovedforløb og fakturaen sendes til virksomheden.  
Det er sikret at bøgerne leveres til den absolut laveste pris. 
 
Bøgerne kan også rekvireres direkte på Erhvervsskolerne Forlag, Munkehatten 2, 5220 Odense SØ,  
tlf. 63 15 17 00, fax 63 15 17 28, E-mail: eff.dk eller www.ef.dk. 
 

Personlige værnemidler. Ved påbegyndelse af uddannelsen er virksomheden ansvarlig for, at der udleveres 
passende sikkerhedsfodtøj og andre personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller mm. til eleven. 

Personlige værnemidler skal ikke medregnes på værktøjsordningen eller -kontoen. 

Eleven er forpligtet til at anvende de udleverede værnemidler såvel under det daglige arbejde som under sko-
leophold, hvor der er risiko for skader.  

Eleven skal passe på de udleverede værnemidler og renholde disse. 

Arbejdstøj. Eleven har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i uddannelsesperioden. Ar-
bejdstøjet udleveres af virksomheden, første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvali-
tet. 

 

Arbejdsmiljø i dansk byggeri Entreprenørskolen på Dendæk Forlag A/S 

Arbejdsmiljøgrupper Entreprenørskolen 

Sikkerhedshåndbogen for Bygge og Anlæg  


