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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ZERRENDAK ETA ERROTULUAK PINTATZEA ETA 
AEROGRAFOZ PINTATZEA  

Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF0951 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 

Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailuen gainazalen txukunketa eta apainketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazalen pertsonalizazioa eta apainketa Iraupena 270 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Pertsonalizazio-teknikak eta tunning-a 

Iraupena 

90 

Itsasgarriak jartzea 60 

Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa ibilgailuen 
mantentze-lanetan (Zeharkakoa) 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0625_2 GAINAZALAK PERTSONALIZATZEA ETA APAINTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-
burutzapenekin, txantiloiak egiteko prozesuei eta apaindu beharreko gainazalean txantiloiak inpresionatzeko beharrezkoa denari 
dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pertsonalizatu beharreko karrozeria berriz pintatzeko prozesuak egitea, azken akabera ezin hobea emateko. 

EI1.1 Pieza metalikoak, plastikoak, barrukoak eta kanpokoak, konpositeak, elastomeroak eta larruzkoak pintatzeko materialak eta 
metodologia identifikatzea. 
EI1.2 Pintatu aurretik gainazala prestatzea eta prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea: 

� Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 

� Gainazala prestatzea, ainguratze-aparailuak eta -inprimazioak emanez, kalitateko akabera izateko. 

� Gainazala behar bezala prestatzea, azken pintura-geruza emateko. 

� Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 

� Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, produktua behar bezala aplikatzeko. 

� Pintura emateko hainbat teknikaren bidez dagokion eremua pintatzea, eta emaitza ona lortzea. 

� Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

A2: Ibilgailuak zerrenda eta errotulu bidez apaintzea. 
EI2.1 Zerrendak eta pixkanakako tonu-aldaketak pintatzea. 

� Ibilgailuan zerrendak pintatzea. 

� Pixkanakako tonu-aldaketa esku hutsez egiteko teknikak erabiltzea. 

� Zerrendak zinta bidez pintatzeko teknikak baliatzea.  

� Akabera-sistemak aplikatzean eragindako akatsak desberdintzea eta haiek konpontzen jakitea. 
EI2.2 Ibilgailuetan errotuluak pintatzea. 

� Zenbat leku erabil daitekeen eta karaktereak nolakoak diren aztertzea, erabili beharreko teknika hautatzeko. 

� Errotuluak zintaz gidatuta pintatzeko teknikak erabiltzea. 

� Errotuluak esku hutsez pintatzeko teknikak baliatzea. 

� Errotuluak txantiloiekin pintatzeko teknikak erabiltzea.  

A3: Ibilgailuak aerografia bidez pertsonalizatzea. 
EI3.1 Karrozeriako aerografia-teknikak aplikatzea.  

� Aerografoz pintatzeko diseinu bat egitea eta estalgarriak aztertzea. 

� Estalgarriak egitea, positiboekin eta negatiboekin lan egiteko aukerak aztertzea eta erabiliko den materiala hautatzea. 

� Erabiliko diren gama kromatikoak eta xehetasunak nabarmentzeko teknikak aztertzea.  

� Estalgarri mugikorrekin eta finkoekin aerografiak egitea. 

� Aerografiak esku hutsez pintatzea. 
EI3.2 Aerografiak berniz espezifikoekin babestea. 

� 1K bernizak ematea, prozesuko faseak babesteko. 

� 2K bernizak ematea, azken akabera emateko. 

� Leunketa-teknikak baliatzea, inguruetako ertzak eta aldaketa nabarmenak ezabatzeko. 
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� Akatsak zuzentzea. 

 

Edukiak 

1. Ibilgailuen pertsonalizazioa 
– Teknika hauek: 

• Diseinua eta marraketa. 

• Marrazketa artistikoa. 

• Sistema digital bidezko diseinua eta marrazketa. 

• Irudiaren tratamendua. 
– Pertsonalizazio-proiektua. 
– Programa informatiko osagarriak. 
– Efektu berezietarako pigmentuak. 
– Produktuak eta eranskinak. 

2. Pertsonalizaziorako pintatze-teknikak 
– Substratuaren prestaketa. 
– Akabera-produktuen prestaketa. 
– Estaltzeko biniloak eta polimeroak. 
– Aditiboak eta haien aplikazioa. 
– Aerografoz pintatzeko teknikak. 
– Marraketa. 
– Zerrendak pintatzea. 
– Estalgarriak. 
– Kolore-moteltzeak. 
– Txantiloiak. 
– Material eta produktu osagarriak. 

• Urratzaileak. 

• Erregela espezifikoak. 

• Ebaketa-baliabideak. 

• Kimikoak. 

• Lixatzeko euskarriak. 

• Makinak. 

3. Aerografia 
– Materialak eta ekipoa. 
– Aplikatzeko teknikak. 
– Oinarrizko proiektuak. 
– Teknika aerografikoek eragindako akatsak eta haien zuzenketa. 

 

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 


