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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ESTALTZEKO EUSKARRIAK PRESTATZEA (zeharkakoa) 
Baldintzatua 

Kodea  UF0643 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Eraikuntzako estalduretako euskarrien tratamendua (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 UC0871_1: ERAIKUNTZAKO ESTALDURETAKO EUSKARRIAK SANEATZEA ETA ERREGULARIZATZEA 
gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Estaldurak jarri behar zaizkien euskarri desberdinak saneatzea eta garbitzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioetan. 

EI1.1 Ur-zirristaketa edo zirristaketa mistoko tratamendua egiteko behar diren segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Aire-zirristaketa, karrakatze, eskuilatze eta/edo koipegabetze bidezko tratamendu bat aplikatzea koipe-orbanak dituzten 
morterozko elementuei, emandako jarraibideak betez. 

- Desugertze eta karrakatze bidezko tratamendu bat aplikatzea margotutako edo papereztatutako paramentuei, emandako 
jarraibideak betez. 

- Babes-tratamendu bat aplikatzea estali beharreko elementuekin kontaktuan edo haietatik hurbil dauden gainazalei haiek 
maskaratuz edo estaliz, emandako jarraibideak betez. 

A2: Estaldurak jarri behar zaizkien euskarri desberdinak berdintzea eta haien itsasgarritasuna hobetzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
kondizioetan. 

EI2.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta/edo segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, fabrikako elementu irregularrak eta degradatuak plastez betez 
eta hesgailuen bidez berdintzeko tratamendu bat aplikatzea, emandako jarraibideak betez eta egitura-junturak identifikatuz: 

- Hormigoizko paramentu leunei itsaspen-tratamendu bat aplikatzea, pikatuz, sare bidez eta/edo zementua zipriztinduz, 
emandako jarraibideak betez. 

- Barruko zoruetan berdintze-geruza bat egitea. 
- Estali beharreko elementuen ertzetan ertz-babesak jartzea. 

 
Edukiak 
1. Estalduren euskarrien saneamendua eta garbiketa. 

- Estaldurentzako euskarri-motak: 
• Osatzen dituzten materialen arabera. 
• Obrako kokapenaren arabera. 

- Estaldura-motak: jarraituak, etenak, laminak, pinturak. 
- Euskarriak aldez aurretik dituen egoera eta kondizioak: hezetasuna, garbitasuna, aurretiazko akaberak, inguruak, instalazioak.  
- Estalduren patologia: orbanak, hezetasunak, lizunak, efloreszentziak, oxidoak, herdoilak, kalaminak. 
- Saneamendu- eta garbiketa-materialak: motak, funtzioak eta propietateak. 
- Estalduren euskarrien saneamendua eta garbiketa egiteko ekipoak. 

• Aukeraketa. 
• Egiaztapena eta maneiua. 

- Saneamendu-tratamenduak egitea: fungizidak, iragazgaizgarriak.  
- Garbiketa-tratamenduak egitea: urez garbitzea, eskuilatzea, karrakatzea, lixatzea, aire-berozko zirristaketa, ur-zirristaketa, ur- eta 

urragarri-zirristaketa mistoa, desugerketa. 
- Ingeraden tratamendua egitea: maskaratzea, estaltzea. 
- Euskarrien saneamendu eta garbiketak obrako beste elementu eta obra-leku batzuekin dituen erlazioak. 
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- Hondakinen manipulazioa eta tratamendua. Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. Laneko eta inguruneko arriskuak. 
Prebentzio-neurriak.  

- Euskarrien saneamendu eta garbiketan ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
- Estaldurentzako euskarrien saneamendu eta garbiketan bete behar diren segurtasun-prozesu eta -kondizioak. 
- Estaldurentzako euskarrien saneamendu- eta garbiketa-lanak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-

kondizioak ere betez. 
2. Estalduren euskarriak berdintzeko eta haien itsasgarritasuna hobetzeko tratamenduak. 

- Euskarriaren aurretiazko egoera eta kondizioak:  
• Jarraitutasuna. 
• Erregulartasuna. 
• Lautasuna. 
• Horizontaltasuna. 
• Zimurtasuna. 
• Aurretiazko akaberak.  

- Nahasteak itsasteko eta oratzeko kondizioak.  
- Berdintzeko eta itsasgarritasuna hobetzeko materialak: motak, funtzioak eta propietateak. 
- Estalduren euskarriak berdintzeko eta haien itsasgarritasuna hobetzeko ekipoak.  

• Aukeraketa. 
• Egiaztapena eta maneiua. 

- Berdintze-tratamenduak egitea: 
• Arraspatzea. 
• Lixatzea. 
• Plastez betetzea. 
• Hesgailuak jartzea. 
• Zoruak nibelatzea. 
• Ertz-babesak jartzea. 

- Itsasgarritasuna hobetzeko tratamenduak egitea: 
• Pikatzea. 
• Sareak. 
• Zementu-esnez zipriztintzea. 

- Euskarriak berdintzeak eta haien itsasgarritasuna hobetzeak obrako beste elementu eta obra-leku batzuekin dituzten erlazioak. 
- Hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko prozesuak eta kondizioak. Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak.  
- Euskarriak berdintzeko eta haien itsasgarritasuna hobetzeko prozesuetan ezarri berri diren material, teknika eta ekipo 

berritzaileak. 
- Estaldurentzako euskarriak berdintzeko eta haien itsasgarritasuna hobetzeko prozesuetan bete behar diren segurtasun-prozesu 

eta -kondizioak. 
- Estaldurentzako euskarriak berdintzeko eta haien itsasgarritasuna hobetzeko tratamenduen 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 UF0302 Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak. 
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