
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ELEMENTUAK PREST JARTZEKO TEKNIKAK ETA ENTREGATU 
AURREKO LANAK (Zeharkakoa) 

Iraupena 50 

Baldintzatua 

Kodea  UF0950: 

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 

Ibilgailu osoen pintaketa (Zeharkakoa) 

Iraupena 

90 

Ibilgailuen lausotze bidezko pintaketa (Zeharkakoa) 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0123_2 GAINAZALAK TXUKUNTZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pinturak izan ditzakeen kalte eta akatsak aztertzea, akats-motaren arabera prozesuei dagozkien teknikak erabiliz.  

EI1.1 Material kaltetuak identifikatzea eta sailkatzea (metalikoak; plastikoak, barrukoak eta kanpokoak; konpositeak; eta 
elastomeroak). 
EI1.2 Pieza metalikoak (barrukoak) pintatzeko metodologia identifikatzea. 
EI1.3 Ibilgailuaren kalteak konpontzeko prozesua zehaztea, material-mota (metalikoa, plastikoa, konpositeak, elastometroak) aintzat 
hartuz. 

A2: Kalteak konpontzea, prozesu horiei dagozkien teknikei jarraikiz, azaldutako akatsaren arabera.  
EI2.1 Gainazala prestatzea, ainguratze-aparailuak eta -inprimazioak emanez, kalitateko akabera izateko. 
EI2.2 Gainazala behar bezala prestatzea, azken pintaketa egiteko. 
EI2.3 Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
EI2.4 Katalizatzea eta diluitzea, ingurune-kondizioen arabera, produktua behar bezala emateko. 
EI2.5 Pintura emateko hainbat teknikaren bidez dagokion eremua pintatzea, eta emaitza ona lortzea. 
EI2.6 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

A3: Pintatu gabeko gainazalak prest jartzea.  
EI3.1 Konpondutako piezaren ondoko piezak leuntzea eta distiraraztea. 
EI3.2 Kristalei, gomei eta apaingarriei produktu-hondarrak kentzea eta hasierako tonalitatea ematea. 

A4: Ibilgailua entregatu aurreko lanak egitea, ezarritako prozeduraren arabera. 
EI4.1 Tapizatuak, apaingarriak eta barrualdeak garbitzeko lanak egitea eta pneumatikoak prest jartzea. 
EI4.2 Osagarriak, anagramak eta logotipoak muntatzea eta matrikula-plakak eta moldurak jartzea. 

 

Edukiak 

1. Pintura-akatsen eta -kalteen kausak 
–  Gainazala gaizki prestatu izana. 
–  Produktuak gaizki nahastea, ematea eta lehortzea. 
–  Pistola aerografikoa gaizki erabiltzea. 
–  Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak gaizki egitea. 
–  Produktua emateko ingurune-baldintzak ez kontrolatzea. 
–  Kanpo-eragileak: faktore klimatikoak, mekanikoak, industrialak eta biologikoak. 

2. Akatsak zuzentzeko teknikak 
– Urradura- eta leunketa-teknikak. 
– Lausotze-teknikak. 

3. Material eta produktu osagarriak 
– Urratzaileak. 
– Kimikoak. 
– Lixatzeko euskarriak. 
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– Makinak. 

4. Elementuak prest jartzeko eta entregatu aurreko lanak 
– Karrozeria osatzen duten materialen (moldura, goma eta tiratzaileen) pintura prest jartzea. 
– Konponketaren ondoko zatien leunketa. 
– Karrozeria osoaren distiraraztea. 
– Argizariak. 
– Distira-babesleak. 
– Elementu hauek garbitzea: 

• Ibilgailuaren barrualdea eta kanpoaldea. 

• Tapizatuak eta apaingarriak. 

• Motor-zuloa. 

• Pneumatikoak eta hagunak. 
– Informazio teknikoa. 

 

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, beste atal hauek ere gaindituak izan behar ditu: UF0948: Ibilgailuen pintaketa eta UF0949: Ibilgailuen 
lausotze bidezko pindaketa. 
 

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


