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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GAINAZAL ETA PRODUKTUEN PRESTAKUNTZA, PINTATZEKO 
ETA AKABERA EMATEKO Espezifikoa 

Kodea  UF0596 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Gainazal-tratamenduak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Pintura eta akaberak Iraupena 170 

Pintura- eta akabera-ekipoekin egiten diren eragiketak 80 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Gainazal-tratamenduetarako lan- eta ingurumen-arriskuen 

prebentzioa (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0103_2 PINTATZEA ETA AKABERAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Produktu metaliko eta plastikoen eta material konposatuak pintatzeko eta haiei akabera emateko prozesuen ezaugarriak zehaztea, 
faseak erlazionatuz erabiltzen diren baliabideekin, sortzen diren gainazal-transformazioekin eta kontrolatu behar diren parametroekin. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementu normalizatuak identifikatzea. 
EI1.2 Planoetako bistak, ebakidurak, sekzioak, xehetasunak... bereiztea. 
EI1.3 Material-motak eta haien ezaugarriak bereiztea. 
EI1.4 Akabera-motak deskribatzea (faseak, eragiketak, produktuak eta baliabideak), eta helburuarekin eta erabilerarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Piezaren planoan, aplikatu beharreko arauetan eta espezifikazio teknikoetan definitutako pintaketa-kasu batean: 

- Tratatu behar den eremuaren forma eta kotak interpretatzea. 

- Material-mota, konposizioa eta ezaugarriak identifikatzea taulak baliatuz. 

- Planoan zehaztutako puntu kritikoak identifikatzea. 

- Espezifikazio teknikoak interpretatzea (tratatu behar den gainazala, lodiera). 

- Maskaratu beharreko eremuak zehaztea. 

- Pintatzeko eta akabera emateko faseak eta eragiketak zehaztea. 

- Pintatzeko eta akabera emateko behar diren instalazioak, ekipoak eta baliabideak deskribatzea. 

- Parametroak ezartzea (tenperatura, denbora, presioa...). 

- Aurpegi-babesak erabiltzea inhalazio toxikoetatik eta zipriztinetatik babesteko. 

- Pintura- eta inprimazio-mota erabili beharreko materialaren eta estali beharreko piezaren arabera hautatzea. 

- Ziurtatzea pintaketa-instalazioa ez dela martxan jartzen inhalazio toxikoen kontrako babes-neurriak aktibatuta ez badaude. 

A2: Piezei eusteko tresna berezien definizio-krokisa egitea, instalazioak eskatutako kalitate-eta segurtasun-kondizioetan doitzeko. 
EI2.1 Irudikapenak (bistak, perspektibak, sekzioak, ebakidurak...) eman behar den informazioarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Funtzio- eta mekanizazio-akotazioen arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Baliabide konbentzionalen bidez eustea ezinezkoa den suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 

- Irtenbide funtzionalak, ziurrak eta lortzen errazak proposatzea. 

- Tresnaren sekzioa kalkulatzea. 

- Hautatutako irtenbidearen krokisa egitea, eta geometria eta neurri nagusiak agerian jartzea, irudikapen grafikoaren arauak 

aplikatuz. 

- Tresnaren izaera dela-eta beharrezko jotzen diren espezifikazioekin osatzea marrazkia (materialak, kalitatea, lotura-

motak...). 

- Ziurtatzea bastidoreek ondo eusten dietela piezei eta ez dutela eragiten pintura-malkorik. 

A3: Akaberak egiteko behar diren produktuak prestatzea, oxidazioaren eta korrosioaren aurkako babesa duten gainazalak lortzeko, 
ezarritako espezifikazio teknikoen eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera. 

EI3.1 Soluzioak prestatzeko zer osagai eta dosi erabili behar diren zehaztea, egin behar den tratamenduaren eta ezarritako 
formulazioaren arabera. 
EI3.2 Produktu-nahasteak egitea, ekipoak erabiliz eta eragiketetan segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez 
eta errespetatuz. 
EI3.3 Lortzen den nahastearen azken parametroak egiaztatzea, lortutako emaitzak fitxa teknikoan aurreikusitakoekin kontrastatuz. 
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Edukiak 

1. Pintatzeko eta akabera emateko prozesuetako irudikapena eta sinbologia. 
o Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
o Interpretazioa prozesuetan. 
o Bistak irudikatzeko sistemen sailkapena. 
o Multzo-planoak. Perspektibak. 
o Eraikuntza-planoak. 
o Krokisak eta eskemak egitea. 

2. Material metaliko, plastiko eta konposatuen ezaugarriak pintaketan eta akabera ematean. 
o Material-motak. 
o Materialen ezaugarriak. 
o Inprimazioetan eta pintaketan erabiltzen diren materialen ezaugarriak. 

3. Pintatzeko eta akabera emateko prozesuak. 
o Material-mota, konposizioa 
o Tratatu beharreko eremuak mugatzea. 
o Zehaztutako puntu kritikoak. 
o Maskaratu beharreko eremuak. 
o Pintatzeko faseak eta eragiketak. 
o Instalazio eta ekipoen parametroak: 

• Aplikazio-presioa. 

• Biskositatea. 

• Pitaren diametroa. 

• Pintura-motak eta-kolorea. 
o Inhalazio toxikoen eta zipriztinen kontrako babesa. 

4. Akabera-prozesuetan piezei eusteko tresnak. 
o Tresnen definizioa. 
o Sekzioen kalkulua. 
o Zentratzea eta erreferentziak hartzea. 
o Tresnen definizioen krokisa egitea. 
o Pieza-euskarrien kalitatea. 

5. Produktuak akabera desberdinak emateko prestatzea. 
o Soluzioak prestatzeko osagaiak eta dosiak. 
o Produktu-nahasteak. 
o Nahastearen parametroak egiaztatzea. 
o Fitxa teknikoarekin kontrastatzea. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Gainazal-tratamenduak.              

 


