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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA IBILGAILUEN PINTAKETA (Zeharkakoa) 
Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF0948 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 

Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailuen gainazalen txukunketa eta apainketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazalen txukunketa Iraupena 230 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ibilgailuen lausotze bidezko pintaketa (Zeharkakoa) 

Iraupena 

90 

Elementuak prest jartzeko teknikak eta entregatu aurreko lanak 
(Zeharkakoa) 

50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0123_2 GAINAZALAK TXUKUNTZEA gaitasun-ataleko  LB1 lanbide-burutzapenarekin, pintura-
prozesuaren aplikazioari, lehortze-denborei eta ekipoen eta erreminten oinarrizko mantentze-lanei dagokienez, eta LB2 lanbide-
burutzapenarekin, produktuaren fabrikatzaileak erabakitako proportzioei dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gainazalak txukuntzeko prozesuak aztertzea eta oinarriak eta bernizak emateko erabili beharreko metodoak zehaztea. 

EI1.1 Gainazalak txukuntzeko prozesuak identifikatzea eta haiek estaldura-oinarri eta -material motekin erlazionatzea. 
EI1.2 Piezak edo ibilgailuak pintatu arretiko prestatze-lanak egitea: 

� Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 

� Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 

� Pintatuko den euskarriaren estaldura-motak identifikatzea. 

� Ibilgailuren pintura-mota (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa eta bestelako akabera-efektukoa) identifikatzea, behar den 

dokumentazio teknikoa hautatzeko. 

A2: Pintura, katalizatzaile, diluitzaile eta abarren nahasketa zuzenak egitea, pintura-fabrikatzaileek emandako espezifikazioen arabera. 
EI2.1 Berniz-moten (pinturak eta lakak) propietateak identifikatzea. 
EI2.2 Zirkulu kromatiko bateko kolore-banaketa ulertzea eta nola erabiltzen den jakitea. 
EI2.3 Oinarrizko koloreak oinarri hartuta egiten diren nahasketen bidez koloreak lortzeko metodoak identifikatzea. 
EI2.4 Ibilgailuaren kolorea irakurtzea eta pintura prestatzea: 

� Kolore-kodea identifikatzea, fabrikatzaile teknikoaren dokumentazioaren arabera. 

� Pintura-fabrikatzaileen dokumentazio teknikoa interpretatzea eta produktuen ezaugarriak identifikatzea. 

� Nahasketa egiteko behar diren produktuak hautatzea. 

� Proportzio- eta biskositate-arauak errespetatuz produktuak nahastea, balantza elektronikoa eta nahasgailua erabiliz. 

� Kolorea doitzeko probak egitea eta kamera kromatikoan egitea horretarako behar diren saiakuntzak. 

A3: Gainazalak estaltzeko metodoak aplikatzea, lainoztatuko ez diren eremuak babesteko behar diren ekipoak eta materialak zehaztea eta 
kalitatea, eraginkortasuna, instalazio-azkartasuna eta lehortze-sistema kontuan hartuz metodo egokiena hautatzea. 

EI3.1 Estali behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 
EI3.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen arabera. 
EI3.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 
EI3.4 Ibilgailu osoa pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI3.5 Ibilgailuaren zati batzuk pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI3.6 Ibilgailuak pertsonalizatzeko lanetako (zerrendak pintatzea eta aerografoz pintatzea) estaltze-lana egitea. 
EI3.7 Estaltze-lana egiteko materiala kentzea. 

A4: Pinturak emateko ekipo aerografikoak erabiltzea, deskribatutako emaitzak lortzeko. 
EI4.1 Elementu solteei eta ibilgailu osoei pintura ematea. 

� Ekipo aerografikoa doitzea eta erregulatzea, eman beharreko pintura-motaren arabera (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa, 

disolbatzaile-oinarria duena, ur-oinarria duena eta bestelako akabera-efektuak dituena). 

� Pintura-kabinaren funtzionamenduaren parametroak doitzea, espezifikazio teknikoen edo eskakizunen arabera. 
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� Pintura pistolarekin ematea, gainazalarekiko distantzia eta angelua mantenduz, abanikoak gainjarriz eta geruza baten eta 

bestearen artean denbora-tarte egokia pasatzen utziz. 

� Egindako lanak pintatzean ohikoak diren akatsik (pintura-malkoak, laranja-azalaren itxura...) ez duela egiaztatzea. 

� Instalazioen eta ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 
EI4.2 Pieza-motarentzat egokiak diren lehortze-sistemak aplikatzea: 

� Konbekzio bidezko labean lehortzeko sistema (kabina) erabiltzea. 

� Izpi infragorriko pantaila bidezko lehortzeko sistema erabiltzea. 

 

Edukiak 

1. Konponketak egiteko pinturak. 
– Osaketa 

•  Pigmentuak.  

o Korrosioaren aurkakoak. 

o Estaltzekoak. 

o Eragin espezifikoa dutenak: aluminioa, mika. 

o Kargak edo hedatzaileak.  

• Garraiatzaile finkoa, erretxinak edo lehortzeko aglutinatzaileak: 

o Lurruntze bidezkoa. 

o Oxidazio bidezkoa. 

o Tenperatura bidezkoa. 

o Erreakzio kimiko bidezkoa. 

• Garraiatzaile lurrunkorra: disolbatzaileak, diluitzaileak. 

• Gogortzaileak eta katalizatzaileak. 

• Lehortzaileak. 

• Aditiboak. 

• Hondoko edo prestaketako pinturak, masillak, inprimazioak. 

• Aparatuak. 
– Akabera-pinturak: 

• Geruza bakarreko kolore solidoak. 

• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak. 

• Hiru geruzako perla-koloreak eta efektudunak. 

2. Pintatzeko erremintak eta ekipoak 
– Aire konprimatua sortzeko, banatzeko, erregulatzeko eta garbitzeko ekipoak. 
– Pintura emateko ekipoak:  

• Xurgatze- edo grabitate-pistola konbentzionalak. 

• Transferentzia-tasa altuko pistolak: HVL edo hibridoak. 
– Lehortzeko ekipoak. 

• Aire beroaren konbekzio bidezkoa. 

• Uhin laburreko edo ertaineko IR bidezkoa. 

• UV bidezkoa. 
– Pintatzeko eremuan erabiltzen diren ekipo osagarriak. 

3. Gainazalen txukunketako estaltzeko produktuak eta prozesuak 
– Produktuak:  

• Estaltzeko papera. 

• Estaltzeko film garden autofinkagarria eta izpi infragorri bidez lehortzeko filma. 

• Zorro plastikoak. 

• Estaltzeko mantak. 

• Gurpil-estalkia. 

o Erabilera orokorreko, profilatzeko eta moldurak egiteko zinta itsasgarriak. 

o Estaltzeko burletea. 

o Kordoi piramidala. 

o Beira-zumitzak kokatzeko tresna. 

o Babesgarri likidoa. 
– Prozesuak: 

• Ibilgailu osoen pintaketa. 

o Kristalen eta beiren estalketa. 

o Molduren eta tiratzaileen estalketa. 
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o Gurpil-babesa. 

o Barrualdea babestea: motor- eta maletategi-zuloak, ate-barrualdeak. 

• Ibilgailuaren zati batzuen pintaketa. Konpondu beharreko eremuaren mugaketa. Ibilgailuaren gainerako zatiak babestea.  

• Barrualdeen pintaketa.  

o Instalazio elektrikoen pintaketa: elementu elektromeknikoak, tapizatuak eta apaingarriak. 

4. Kolorimetria 
– Kolorimetriaren oinarrizko printzipioak: 

• Daltonismoa. 

• Argia eta kolorea. 

• Nahasketa aditiboa, nahasketa kengarria. 

• Metamerismoa. 
– Karrozeriaren kolorea. 

• Geruza bakarreko kolore solidoak. 

• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak. 

• Hiru geruzako perla-koloreak. 

• Efektuduna.  
– Koloreak nahasteko eta berdintzeko orientabideak. 
– Kolore-kodeak. 

 

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. 

 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ibilgailuen gainazalen txukunketa eta apainketa 


