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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN GARBIKETA ETA BABES-

TRATAMENDUAK Baldintzatua 
Kodea  UF1065 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obren mantentzea eta, hala badagokio, 

zaharberritzea 
Iraupena 100 

Harri naturaleko obren hondatze-prozesuak eta zaharberritze-
tratamendua. 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Berritzea eta leheneratzea, harri naturaleko obrak zaharberritzeko. 
Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1374_2 HARRI NATURALEKO OBRAK MANTENTZEA ETA, HALA BADAGOKIO, ZAHARBERRITZEA 
gaitasun-ataleko LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturala metodo fisiko eta kimikoen bitartez garbitzeko prozedurak aplikatzea eta segurtasunari eta ingurumena babesteari 
buruzko araudia errespetatzea.  

EI1.1 Eskuzko baliabideekin edo baliabide mekanikoekin aplikatzen diren garbiketa fisikoa eta kimikoa egiteko sistema nagusiak eta 
bakoitzaren erabilera bereiztea, ezabatu beharreko elementuaren edo deposituaren arabera, baita harri-motaren eta harriaren 
egoeraren arabera ere. 
EI1.2 Harri naturaleko obra baten garbiketa-prozesua osatzen duten faseak bereiztea eta fase bakoitzean sartzen diren eragiketak 
identifikatzea.  
EI1.3 Garbiketa-prozesu bat zein egoeratan eten behar den eta patinak, polikromiak edo bestelakoak daudelako, goragoko mailako 
teknikariari berehala noiz jakinarazi behar zaion jakitea. 
EI1.4 Garbiketako metodoak (eskuzkoak eta mekanikoak) bereiztea eta zehaztea, ezabatu beharreko elementuaren eta harri-motaren 
arabera, eta hondakinak nola tratatu behar diren adierazita, ingurumen-araudiari jarraikiz. 
EI1.5 Harri naturaleko obrak garbitzeko prozedura kimikoak bereiztea eta zehaztea, dosifikazioari eta esposizio-denborari buruzko 
adierazpen teknikoak interpretatzea eta hondakinak tratatzeko moduari erreparatzea, ingurumena babesteari buruzko araudiari 
jarraikiz. 
EI1.6 Harri naturaleko obrak garbitzeko laser-ekipamenduen maneiua deskribatzea eta intentsitatearen, distantziaren eta 
maiztasunaren parametroak egokitzeko modua adieraztea, harriaren gainazalean dagoen zikinkeriaren arabera. 
EI1.7 Harri naturalaren garbiketa fisikoan eta kimikoan erabilitako makineria eta produktuei dagozkien babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak zerrendatzea. 
EI1.8 Harri naturaleko obra baten garbiketan (eskuzkoa eta mekanikoa), obraren zaharberritze-proiektua abiapuntu hartuta, honako 
lan hauek egin behar dira:  

- Adierazitako garbiketa-sistemari dagozkion lan-espazioak eta makineria prestatzea. 
- Erabili beharreko garbiketa-produktuak prestatzea, dagokion dosifikazioarekin, eta ekoizleak zehaztutako manipulazio-

arauak errespetatuta. 
- Produktu horiek aplikatzeko erabili beharreko makineria edo lanabesak prestatzea. 
- Norbera babesteko baliabide egokiez hornitzea. 
- Garbiketa egitea. 
- Garbiketa-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea. 
- Erabilitako makinen eta erreminten garbiketa egitea. 
- Hondakinak biltegiratzea eta, hala badagokio, desagerraraztea, indarreko legediaren arabera. 

A2: Harri naturaleko elementuak babesteko tratamenduak aplikatzea, produktuetako espezifikazio teknikoei kasu eginez eta ingurumen-
araudia errespetatuta. 

EI2.1 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu nagusiak ezagutzea eta bakoitzaren erabilgarritasuna, propietateak eta 
aplikazio-baldintzak identifikatzea. 
EI2.2 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu kimikoen erabilerari atxikitako ingurumen-arriskuak identifikatzea eta horien 
inpaktua minimizatzeko baliabide egokiak ezagutzea.  
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EI2.3 Babes kimikoko lan batean harriarekin kontaktuan egon daitezkeen materialak babesteko sistema nagusiak bereiztea eta 
bakoitza aplikatzeko eta erabiltzeko baldintzak identifikatzea. 
EI2.4 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu kimikoekiko esposizioaren ondoriozko osasun-arriskuak sailkatzea eta kasu 
bakoitzean erabili beharreko babes indibidualeko eta kolektiboko baliabideak ezagutzea.  
EI2.5 Harriaren gainean babes-produktu kimikoak aplikatzea, ingurumen-baldintzen eta harri-motaren arabera eta beste material 
batzuetara iristea saihestuta. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko obren garbiketa. 

- Elementu eta depositu kaltegarriak. 
- Garbiketa-metodoak: fisikoak, kimikoak eta mekanikoak.  
- Lanen antolamendua. Eragiketa-sekuentzia.  
- Laneko gainazala eta espazioa prestatzea.  
- Garbiketako eskuzko prozedurak.  
- Garbiketako makinak. Erabilera:  

• Hareaz igurzteko mikromakinak. 
• Laserra. 
• Lurruneztagailuak. 
• Proiekzio-makinak.  

- Garbiketako materialak.  
- Produktu kimikoen aplikazioa: denborak eta dosifikazioak  
- Alboko elementuak babesteko sistemak. 
- Emaitzak egiaztatzea. 
- Ekipamenduen garbiketa eta mantentze-lanak.  
- Segurtasun-neurri orokorrak garbiketa-lanetan. Norbera babesteko ekipoak. Ekipamenduen manipulazio segurua.  
- Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinen kudeaketa.  

2. Harri naturaleko obren babesa. 
- Harriarentzat kaltegarriak diren agenteak: mikroorganismoak, mikroflora eta flora baskularra. 
- Babes-motak: hidrofuganteak, biozidak eta graffitien kontrakoak. 
- Lanen antolamendua. Eragiketa-sekuentzia. 
- Alboko elementuak babesteko sistemak. 
- Tratatu beharreko elementuak prestatzea. 
- Tratamenduko produktuen aplikazioa: Teknikak. Denborak eta dosifikazioak. 
- Babes-sistema fisikoak (barrerak, hegaztien kontrakoak eta abar). 
- Emaitzak egiaztatzea. 
- Ekipamenduen garbiketa eta mantentze-lanak.  
- Segurtasun-neurriak babes-tratamenduetan. Norbera babesteko ekipoak. Ekipamenduen manipulazio segurua.  
- Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinen kudeaketa.  

 
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 -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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1064 Harri naturaleko obren hondatze-prozesuak eta zaharberritze-tratamendua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak 
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