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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA BABES-PINTURA ETA -INPRIMAZIOAK EMATEA 

(zeharkakoa) Baldintzatua 
Kodea  UF0646 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Eraikuntzako estaldura jarraituen eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Eraikuntzako babesteko pintura eta inprimazio-materialak 

(zeharkakoa) 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

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

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0873_1: ERAIKUNTZAN BABES-INPRIMAZIOAK ETA -PINTURAK EMATEA gaitasun-ataleko LB2 eta 
LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pintura, berniz eta plasteen nahaste generikoak deskribatzea eta biltegiratzea, haiek egiteko jarraibideak eta ezarritako kalitate- eta 
sergurtasun-kondizioak betez. 

EI1.1 Pinturen osagaiak beren funtzioaren arabera sailkatzea (aglutinatzaileak, disolbatzaileak, pigmentuak eta aditiboak), funtzio horiek 
deskribatzea, eta elementu horiek nahasten direnetik lehortzera bitartean duten bilakaera bereiztea. 
EI1.2 Pinturak egoera txarrean daudela adierazten duten kondizio orokorrak zehaztea. 
EI1.3 Nahasketak manipulatzeko eta biltegiratzeko kondizio generikoak zehaztea. 
EI1.4 Ingurune-kondizioek nahasketen prestaketan eta propietateetan duten eragina deskribatzea. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Nahasketa generikoak egitea, behar diren homogeneotasun-kondizioak betez eta adierazitako bolumen eta epearekin bat 
etorriz. 

- Nahasketa jakin baten bizitza, obran jarri aurretiko hasierako denbora eta gainazal eta ezaugarri jakineko euskarri bat estaltzeko 
behar den kantitatea zehaztea, fabrikatzailearen fitxa teknikoaren arabera. 

A2: Babes-inprimazio eta -pinturak definitzea, eta pistolaz, arrabolaz edo brotxaz ematea. 
EI2.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta/edo segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI2.2 Bitarteko desberdinak erabiliz inprimazioak eta pinturak ematean ingurune-kondizioek duten eragina azaltzea. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Euskarri jakinak babesteko tratamendua egitea edo ematea, brotxaz edo arrabolaz, aplikazioari, lodierari eta aplikatzeko 
moduari buruz emandako jarraibideak betez, ertzak eta txokoak behar bezala landuz, eta ezarritako errendimenduak lortuz. 

- Euskarri jakinak babesteko tratamendua egitea edo ematea, brotxaz, aplikazioari, lodierari eta aplikatzeko moduari buruz 
emandako jarraibideak betez, ertzak eta txokoak behar bezala landuz, eta ezarritako errendimenduak lortuz. 

 
Edukiak 
1. Eraikuntzako tratamendu berezi eta babesleetarako eta haien euskarrietarako pinturak hartzea. 

- PIntura, pigmentu, katalizatzaile, disolbatzaile eta diluitzaileak. 
- Eraikuntzako pintura motak eta haien propietateak:  

• Pintura akuosoak: 
o Tenple-pinturak. 
o Kare-pinturak. 
o Zementu-pinturak. 
o Silikato-pinturak. 
o Pintura plastikoak. 
o Pintura akrilikoak.  

• Pintura ez akuosoak: 
o Koipetsuak. 
o Sintetikoak. 
o Zeharrargiak. 
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o Nitrozelulosikoak. 
o Poliuretanozkoak (osagai bakarrekoak). 
o Binilikoak. 
o Klorokautxo-pinturak.  
o Erretxinadun pinturak: epoxidikoak, eta poliuretanozkoak (bi osagaikoak). 
o Pintatu behar den euskarriaren aurretiazko kondizioak: 
o Egonkortasuna. 
o Erresistentzia. 
o Estankotasuna. 
o Tenperatura. 

- Pinturen konposizioa eta dosifikazioa, aplikazioaren eta fabrikatzailearen gomendioen arabera. 
- Eraikuntzako pintura eta osagaien kalitate-zigilu eta marka homologatuak. 
- Pinturen hornikuntza, biltegiratzea eta kontrola. 
- Pintaketek obrako beste elementu eta obra-leku batzuekin dituzten erlazioak. 
- Eraikuntzako tratamendu berezi eta babesleetarako eta haien euskarrietarako pinturak emateko prozesuak eta bete behar diren 

segurtasun-kondizioak. 
2. Eraikuntzako paramentu eta haien euskarrietarako inprimazio berezi eta babesleak hartzea. 

- Tratamendu berezi motak: 
• Iragazgaizgarriak. 
• Antioxidatzaileak. 
• Intumeszenteak. 
• Fatxada-babesleak. 
• Bituminosoak. 
• Inprimazioak.  

- Tratatu behar den euskarriaren aurretiazko kondizioak: 
• Egonkortasuna. 
• Erresistentzia. 
• Estankotasuna. 
• Tenperatura.  

- Eraikuntzako paramentuen tratamenduen konposizioa eta dosifikazioa, aplikazioaren eta fabrikatzailearen gomendioen arabera. 
- Eraikuntzako paramentuen tratamenduen osagaien kalitate-zigilu eta marka homologatuak. 
- Eraikuntzako paramentuen tratamenduen hornikuntza, biltegiratzea eta kontrola. 
- Eraikuntzako paramentuen tratamenduak beste obra-leku batzuekin dituen erlazioa. 
- Eraikuntzako paramentuen inprimazioak eta babesleak emateko prozesuak eta prozesu horietan bete behar diren segurtasun-

kondizioak. 
3. Nahasteak egitea eta inprimazioak eraikuntza-gainazaletan ematea. 

- Pinturak eta nahasteak manipulatzeko eta biltegiratzeko prozesuak eta kondizioak: 
Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Biltegiratzea. 
• Ontziak maneiatzea. 

- Pintura-nahasteak egitea: 
• Nahasteak prestatzeko eta egiteko ingurune-kondizioak. 
• Pisuaren eta bolumenaren araberako dosifikazioa. 
• Dosifikazioaren zuzenketak. 
• Eskuz nahastea eta baliabide mekanikoen bidez nahastea. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 

- Pinturen aplikazioa: 
• Pinturak emateko ingurune-kondizioak. 
• Euskarrian edo haren inguruan margotu behar ez diren zatiak babestea. 
• Pistolaz aplikatzea. 
• Arrabolaz edo brotxaz aplikatzea. 
• Puntu berezien pintaketa. 

- Pinturen aplikazioaren kontrola. 
• Geruzaren lodiera. 
• Ehunduraren erregulartasuna. 
• Kolorearen erregulartasuna. 
• Inguruko garbitasuna. 
• Ohiko gauzatze-akatsak. 
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- Hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko prozesuak eta kondizioak.  
- Berrikuntza teknologikoaren faktoreak: Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
- Nahasteak egiteko eta inprimazioak eraikuntzako gainazaletan aplikatzeko lanak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, 

segurtasun-kondizioak ere betez. 
4. Obran nahasteak egitea eta tratamendu berezi eta babesleak ematea. 

- Inprimazioak eta haiek egiteko materialak maneiatzeko eta biltegiratzeko prozesuak eta kondizioak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Biltegiratzea. 
• Ontziak maneiatzea. 

- – Inprimazio babesleen nahasteak egitea: 
• Nahasteak prestatzeko eta egiteko ingurune-kondizioak. 
• Pisuaren eta bolumenaren araberako dosifikazioa. 
• Dosifikazioaren zuzenketak. 
• Eskuz nahastea eta baliabide mekanikoen bidez nahastea. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 

- Babes-inprimazioak ematea: 
• Pinturak emateko ingurune-kondizioak. 
• Euskarrian edo haren inguruan inprimaziorik onartzen ez duten zatiak babestea. 
• Pistolaz aplikatzea. 
• Arrabolaz edo brotxaz aplikatzea. 
• Plaunkaiaz edo espatulaz aplikatzea. 
• Puntu berezien pintaketa. 

- Inprimazioen aplikazioaren kontrola: 
• Geruzaren lodiera. 
• Ehunduraren erregulartasuna. 
• Kolorearen erregulartasuna. 
• Inguruko garbitasuna. 
• Ohiko gauzatze-akatsak. 

- Hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko prozesuak eta kondizioak.  
- Berrikuntza teknologikoaren faktoreak: Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
- Nahasteak egiteko eta eraikuntzako tratamendu berezi eta babesleak aplikatzeko lanak 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 UF0645 Eraikuntzako pintura-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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