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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO PRODUKTUEN SAILKAPENA ETA 

PROZESU ETA TRATAMENDU KIMIKOAK Berariazkoa 
Kodea  UF0482 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko azaleko tratamenduak. Iraupena 130 

Harri naturala apar-harriz igurztea eta leuntzea. 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Harri naturalaren mutxardadura, garreztatzea eta bestelako azaleko 

tratamendu fisikoak. 
Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0635_2 HARRI NATURALEAN AZALEKO TRATAMENDUAK PRESTATZEA ETA EGITEA 
gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturalari aplikatu beharreko tratamendu kimikoak egiteko teknikak identifikatzea (masilla jartzea, zahartzea, koloreztatzea eta 

abar), eta erabili beharreko makina, produktu kimiko eta kontsumigarriak eta jarraitu beharreko teknika eta prozedurak identifikatzea. 
EI1.1 Harri naturalean azaleko tratamendu kimikoak gauzatzeko teknika eta prozedurak deskribatzea, materialaren ezaugarrien eta 
aplikazioen arabera. 
EI1.2 Azaleko tratamendu kimiko bakoitzean erabili beharreko makinak, erremintak eta lanabesak identifikatzea. 
EI1.3 Azaleko tratamendu kimikoak egiteko erabili beharreko produktu kimikoak, urratzaileak, osagarriak eta kontsumigarriak 
zerrendatzea. 
EI1.4 Azaleko tratamendu kimiko bakoitza gauzatzeko eskatutako lanen sekuentzia eta metodoa zehaztea. 
EI1.5 Tratamendu kimikoko prozeduren lan-arrisku nagusiak deskribatzea, eta oinarrizko prebentzio-irizpideak eta erabili beharreko 
produktu eta lan-ekipamenduak ongi erabiltzeko arauak identifikatzea. 
EI1.6 Produktu eta soberakin kimikoak biltegiratzeko eta tratamendu-prozesuaren ondoriozko hondakinak neutralizatzeko, kontrolatzeko 
eta kudeatzeko ezarritako prozedurak zehaztea. 

 
A2: Harri naturalean azaleko tratamendu kimikoak gauzatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, materialen ezaugarri eta eskakizunak 

kontuan hartuz eta segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betez. 
EI2.1 Azaleko tratamendu kimikoko lanak egikaritzeko materiala prestatzeko aldez aurreko lanak eta lan osagarriak bereiztea. 
EI2.2 Azaleko tratamenduak aurrera eramateko beharrezko prestakin kimikoak egitea, fabrikatzailearen espezifikazio teknikoei eta 
segurtasun-espezifikazioei jarraikiz.  
EI2.3 Murgiltze edo proiekzio bidez edo bestelako prozedurak erabiliz prestakin kimikoak aplikatzea, tratamendu bakoitzerako 
zehaztutako baldintzetan. 
EI2.4 Espezifikazio teknikoen arabera eta eskatutako kalitatearen arabera tratatutako produktuek eduki behar dituzten azken 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.5 Tratamendu kimikoen eraginpeko produktuek eduki ditzaketen akats nagusiak ezagutzea, eta akats horiek izan ditzaketen 
arrazoiak eta konponbide alternatiboak zehaztea. 
EI2.6 Produktu eta soberakin kimikoak biltegiratzeko eta hondakinak neutralizatu, kontrolatu eta kudeatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI2.7 Produktu kimikoak manipulatzeko eta prozesuan esku hartzen duten makinak, erremintak eta lanabesak maneiatzeko ezarritako 
segurtasun-neurriak aplikatzea. 

 
A3: Azaleko tratamenduen ondoriozko produktuak etiketatzeko eta sailkatzeko prozesuak aplikatzea, ezarritako kalitate-irizpideen arabera. 

EI3.1 Produktuak sailkatzeko irizpideak zerrendatzea, kalitatearen eta ondoren etor daitezkeen prozesuen edo helmugaren arabera. 
EI3.2 Erdilandutako edo landutako produktuak etiketatzeko sistemak ezagutzea. 
EI3.3 Erdilandutako edo landutako produktuak sailkatzeko, kodetzeko eta etiketatzeko teknikak erabiltzea, jatorriari, akabera-motari, 
helmugari, eskaerari, irregulartasunei edo akatsei buruzko datuak bilduz. 

 
Edukiak 
1. Harri naturalaren prozesu eta tratamendu kimikoak  

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

o Harri naturalaren prozesu eta tratamendu kimikoak. Motak, ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.  
o Espezifikazio teknikoak. Fabrikazio-aginduak. 
o Prestakin kimikoak. Biltegiratzea.  
o Aplikatzeko teknikak. Murgiltzea. Proiekzioa.  
o Instalazioak eta makinak.  
o Tratamenduaren programazioa. 
o Prozesuaren kontrola. Gorabeherak.  
o Tratamendu kimikoen kalitate-kontrola. 
o Aplikazio-akatsak.  
o Tratatutako produktuen azken ezaugarriak. 
o Kimikoki tratatutako produktuen kalitate-estandarrak.  

 
2. Mantentze-lanak, segurtasuna eta ingurumena prozesu eta tratamendu kimikoetan  

o Makinak mantentzea.  
o Erregistro-teknikak. 
o Laneko osasuna eta segurtasuna tratamendu kimikoen bidezko eragiketetan.  
o Arrisku nagusiak. Prebentzioa.  
o Lan-ekipamenduak ongi erabiltzeko arauak eta erabili beharreko produktuak. 
o Ingurumena babestea. Hondakinak neutralizatzea, kontrolatzea eta kudeatzea. 

 
3. Tratatutako produktuen sailkapena eta etiketatzea  

o Sailkapen-irizpideak: produktuaren kalitatea eta azken helmuga. 
o Sailkatzeko ekipamenduak eta baliabideak. 
o Kodetze-teknikak. 
o Etiketatze-sistemak.  
o Kontrol-parteak.  
o Piezak biltegiratzea.  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -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 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako 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: Harri naturala lantzea              
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