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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA BERDINGIDARIK GABE MORTEROZ ETA IGELTSU 

BELTZEZ ZARPIATZEA (zeharkakoa) Baldintzatua 
Kodea  UF0644 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Eraikuntzako estaldura jarraituen eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Berdingidarik gabe morteroz eta igeltsu beltzez zarpiatzea 

(Zeharkakoa) 
Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0872_1: BERDINGIDARIK GABE MORTEROZ ETA IGELTSU BELTZEZ ZARPIATZEA gaitasun-ataleko 
LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Morteroz berdingidarik gabe zarpiatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak betez. 

EI2.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta/edo segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI1.2 Segidako lanaldietako obra-lekuen arteko loturetan egin beharreko tratamendua. 
EI1.3 Morteroz nahiz igeltsu beltzez egindako zarpiatzeen eragina jasan behar duten egitura-junturetan egin beharreko tratamendua 
deskribatzea. 
EI1.4 Ingurune-kondizioek estaldura jarraitu desberdinak egitean duten eragina azaltzea. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Kanpoko zarpiatu bat egitea, morteroa eskuz edo mekanikoki jaurtiz, geruzaren lodierari eta berezko junturen arteko distantziari 
buruz emandako jarraibideak betez, juntura horiek eginez, ertzak eta txokoak behar bezala tratatuz, eta ezarritako 
errendimenduak lortuz. 

- Zarpiatuak ontzeko ureztatzea, urak masa eraman gabe, eta emandako jarraibideak betez.  
A2: Igeltsu beltzez berdingidarik gabe zarpiatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak betez. 

EI2.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta/edo segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI2.2 Ingurune-kondizioek igeltsu beltzezko zarpiatu desberdinak egitean duten eragina azaltzea. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Zarpiatu bat egitea, igeltsu beltza eskuz edo mekanikoki jaurtiz, geruzaren lodierari buruz emandako jarraibideak betez, ertzak 
eta txokoak behar bezala tratatuz, eta ezarritako errendimenduak lortuz. 

 
Edukiak 
1. Estaldura jarraitu konglomeratuak. 

- Estaldura-motak: jarraituak, etenak, laminak, pinturak. Funtzioak. 
- Estaldura jarraitu konglomeratu motak morteroz zarpiatzea, entokatzea, iztukatzea, esgrafiatzea, igeltsu beltzez zarpiatzea, 

igeltsua ezartzea, luzitzea. Estaldura sintetikoak, geruza bakarreko estaldurak eta bi geruzako estaldurak. Propietateak.  
- Euskarri-mota egokiak. 
- Estaldura jarraitu konglomeratuak obran jartzeko ingurune-kondizioak.  
- Estaldurek obrako beste elementu eta obra-leku batzuekin dituzten erlazioak. 
- Estaldura jarraitu konglomeratuak egiteko bete behar diren segurtasun-prozesuak eta kondizioak. 

2. Berdingidarik gabe morteroz zarpiatzea 
- Berdingidarik gabe morteroz zarpiatzeko prozesuak eta kondizioak: 
- Morteroz zarpiatzeko materialen hornikuntza.  
- Morteroz zarpiatu behar den euskarriaren aurretiazko kondizioak: 

• Egonkortasuna. 
• Erresistentzia. 
• Estankotasuna. 
• Tenperatura. 

- Euskarriaren hezetasunaren kontrola  
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- Berdingidarik gabe morteroz zarpiatzea.  
- Erregelak edo mirak jartzea: 

• Masa jaurtitzea.  
• Zabaltzea.  
• Zarpiatzea.  
• Berezko junturak garbitzea.  
• Lotzea.  
• Ontzea. 

- Morteroz egiten diren zarpiatuen kontrola: 
• Lodiera.  
• Berezko junturen arteko distantzia.  
• Lautasuna.  
• Bertikaltasuna.  
• Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 

- Berrikuntza teknologikoaren faktoreak: Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
- Berdingidarik gabe morteroz zarpiatzeko lana planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 

3. Berdingidarik gabe igeltsu beltzez zarpiatzea 
- Berdingidarik gabe igeltsu beltzez zarpiatzeko prozesuak eta kondizioak: 
- Igeltsu beltzez zarpiatzeko materialen hornikuntza. 
- Igeltsu beltzez zarpiatu behar den euskarriaren aurretiazko kondizioak: egonkortasuna, erresistentzia, estankotasuna, tenperatura. 
- Euskarriaren hezetasunaren kontrola: 

• Berdingidarik gabe igeltsu beltzez zarpiatzea.  
• Erregelak edo mirak jartzea.  
• Pasta jaurtitzea.  
• Zabaltzea.  
• Zarpiatzea.  
• Egitura-junturen tratamendua.  
• Lotzea. 

- Morteroz egiten diren zarpiatuen kontrola: 
• Lodiera.  
• Lautasuna.  
• Bertikaltasuna.  
• Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 

- Hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko prozesuak eta kondizioak. 
- Berrikuntza teknologikoaren faktoreak: Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
- Berdingidarik gabe igeltsu beltzez zarpiatzeko lana planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere 

betez. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0302 Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Eraikuntzako estaldura jarraituen eragiketa osagarriak. 
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