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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
PINTURA- ETA AKABERA-EKIPOEKIN EGITEN DIREN 
ERAGIKETAK Espezifikoa 

Kodea  UF0597 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Gainazal-tratamenduak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Pintura eta akaberak Iraupena 170 

Gainazal eta produktuen prestakuntza, pintatzeko eta akabera 
emateko 

60 
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 LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Pintaketa- eta akabera-ekipoak eta -instalazioak laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera prestatzea. 
EI1.1 Pintatzeko erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak deskribatzea (labeak, instalazioak...). 
EI1.2 Ekipoen parametroak egitea, datu teknikoen eta akabera-motaren arabera. 
EI1.3 Ekipo eta instalazioetan izaten diren anomalia edo alterazio, eragiketa eta lehen mailako mantentze-lanetako sistemarik ohikoenak 
deskribatzea (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen, balbulen... kontrola). 
EI1.4 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan 
kasu praktiko batean, prestatzea: 

- Piezaren oinarrizko materiala eta instalazioak identifikatzea. 

- Pistola eta upelen egoera identifikatzea (ihesak, bainuen maila, garbitasuna, tenperatura...). 

- Maskaratzea hautatzea, piezaren materialaren eta egin behar den akabera-motaren arabera, eta piezan aplikatzea. 

- Gainazal metalikoak garbitzeko eragiketak egitea teknika fisiko eta kimikoak erabiliz (desugerketa, koipegabetzea, 

urragarriekin garbitzea, marruskadura bidez garbitzea...). 

- Parametroak (tenperatura, xurgapenak, airearen presioa...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 

- Parametroak (tenperatura, xurgapenak, airearen presioa...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 

- Iragazkien egoera begiz aztertzea, piezek dituzten hautsaren eta agente atmosferikoen kutsaduraren aurkako babesak 

dokumentu teknikoetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzeko. 

- Erregulazio- eta kontrol-parametroak akaberaren arabera doitzea. 

A2: Akabera-tratamendua (inpregnazioa, lakatzea, pintatzea...) egiteko ekipo eta instalazioak erabiltzea, laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI2.1 Akabera-motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, helburuaren eta 
erabilera-eremuaren arabera. 
EI2.2 Pieza pintatu, lakatu edo inpregnatuetan izaten diren akats tipiko ohikoenak deskribatzea. 
EI2.3 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun kasu praktiko 
batean, pistola bidez presiopean pintatzeko prozesua egitea: 

- Pintatu behar den gainazala prestatzea, tratamenduaren eskakizunen arabera. 

- Begiz aztertzea piezen gainazal metalikoek ez dutela batere oxidorik ez partikularik. 

- Begiz egiaztatzea inprimazio-geruzak uniformeak direla. 

- Pinturari aplikatu beharreko parametroak (nahastearen konposizioa, iraungipena, kontzentrazioa eta balio-bizitza), 

proiekzioa (distantzia, presioa, pitaren diametroa) eta ingurune-kondizioak (hezetasun-maila, tenperatura eta lehortze-

denbora) identifikatzea. 

- Beharrezko eragiketak eginez pintatzea (pultsua eta trebetasuna mugimenduetan) eta begiz ziurtatzea gainazal 

metalikoan ez dagoela pintatu gabeko zatirik. 

- Kontrolatzea eta egiaztatzea pintatutako gainazalean dauden pintura-geruzak uniformeak eta homogeneoak direla, eta ez 

dutela distirarik, markarik... 

- Ziurtatzea babes-elementuak gai direla gas toxikoak eta pintura-arrastoak kanporatzeko. 
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- Pintaketa- instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

 

Edukiak 

1. Pintatzeko eta akabera emateko instalazio eta ekipoen ezaugarriak. 
o Instalazio eta ekipoen deskribapena (labeak, kabinak…) 
o Pistolen eta upelen egoera. 

• Presioa. 

• Pitaren diametroa. 

• Ingurune-kondizioak (hezetasun-maila, tenperatura, lehortze-denborak). 
o Parametroak (konposizioa, kontzentrazioa). 
o Manipulazioa eta erregulazioa. 
o Gainazal pintatuaren egiaztapena eta kontrola. 
o Anomaliak eta alterazioak. 
o Lehen mailako mantentze-lanak (elektrodoen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen kontrola). 

2. Maskaratze-prozedurak pintaketa- eta akabera-prozesuetan. 
o Oinarria eta objektua. 
o Gainazalen gaineko maskaratze-motak. 
o Piezaren materiala eta akabera-mota. 

3. Garbiketa-eragiketak pintaketa- eta akabera-prozesuetan. 
o Teknika fisiko edo kimikoak: 

• Desugerketa (desugertzeko azidoen dentsitateak eta pH-a lortzea). 

• Koipegabetzea. 

• Urragarriekin garbitzea. 
o Marruskadura bidez garbitzea. 

4. Gainazal-tratamenduetako akabera-moten ezaugarriak. 
o Gainazalak prestatzea.  
o Eragiketa sekuentziatuak. 
o Akabera-motak: Inpregnazioa. lakatzea; pintatzea. 
o Erabili beharreko oinarrizko materialak. 
o Akaberako defektulogia. 
o Lodierak neurtzeko teknikak. 
o Itsaspenak kontrolatzeko teknikak. 

5. Pintura eta akaberaren kontrola.  
o Gainazal pintatuaren uniformetasuna. 
o Akaberaren homogeneotasuna. 
o Piezan distirarik ez egotea. 
o Pieza pintatuak kolpe eta urraduretatik babestea. 
o Zahartze- eta korrosio-laginak prestatzea. 
o Kontrol-markak. 

 

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.              

 


