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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA PERTSONALIZAZIO-TEKNIKAK ETA TUNNING-A 
Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF0952 

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 

Zerrendak eta errotuluak pintatzea eta aerografoz pintatzea  

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 LB3 lanbide-
burutzapenarekin, efektuzko pinturez gainazalak apaintzeko teknika bereziei dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuari tunning-efektuak ematea zenbait teknikaren bidez. 

EI1.1 Ibilgailuak pertsonalizatzeko akabera- eta tunning-teknika bereziak erabiltzea.  

� Akabera-sistemak hautatzea eta behar bezala aplikatzea. 

� Marmol-efektua emateko teknika baliatzea. 

� Kanpoaldeari «rat» edo zahartu-akaberak ematea. 

� Ur-efektua. 

� Itxura ehunduraduna eta arpatzeak egitea. 
EI1.2 Pintura-nahasketen eta aditiboen bidez efektu bereziak ematea. 

� Hagunak pintatzea. 

� Plastiko apaingarriak eta larruzko osagaiak pintatzea. 

� Plastikoak kromatu-efektuko pinturekin pintatzea. 

� Efektu bereziko berniza ematea. 

� Ibilgailuen pertsonalizazioan zabaltzen diren teknika berriak ezagutzea.  

� Pieza osoari edo haren zati bati akabera-berniza ematea eta espero den kalitateko emaitza lortzea. 

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

� Segurtasuneko, laneko osasuneko eta ingurumen-kudeaketako arauak betetzea lan-prozesu osoan zehar. 

A2: Gainazalak irudiak transferituz apaintzea. 
EI2.1 Gainazalak prestatzea eta irudia transferitzea. 

� Gainazalaren kalteak konpontzea. 

� Eskatutako hondoko kolorea ematea eta pieza lehortzea. 

� Irudia transferituko zaion piezari 1K berniza ematea. 

� Transferitu beharreko irudiari 1K berniza ematea. 

� Bernizatutako gainazalak lotzea eta 24 orduz lehortzea. 
EI2.2 Irudiaren euskarri den papera urez lixatzeko eta leuntzeko tekniken bidez kentzea. 
EI2.3 Aerografoz pintatzeko teknikak baliatzea irudiaren xehetasunak nabarmentzeko. 
EI2.4 Egindako lana 2K bernizekin babestea. 
EI2.5 Akatsak leuntze-tekniken bidez ezabatzea. 

 

Edukiak 

1. Tunning-joerak eta -estiloak 
– Rally-estiloa. 
– Import estiloa. 
– Lowrider edo highrider estiloa. 
– Rat estiloa. 
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– Detailezale-estiloa. 
– Hot rod estiloa. 
– Hi-tec estiloa. 
– Dub estiloa. 
– Lasterketa-estiloa. 
– Custom estiloa. 
– Estilo barrokoa. 
– Estilo aerografikoa.  

2. Materialak  
– Material osagarriak: 

• Gomazko espatulak. 

• Estaltzeko filma. 

• Kurbak estaltzeko zinta bereziak 

• Profilatzeko zintak. 

• Lainoztagailuak. 
– Berniz bereziak: 

• 1K 

• Esne-efektuduna.  

• Tindatuak. 

• Aditibo purpurinadunak. 

• Mateak. 
– Hiru eta lau geruzako efektu-pinturak. 
– Pistola aerografikoak: 

• Ukituak ematekoa. 

• Efektu bikoitzeko aerografoak. 

• HVLP motakoak (bolumen handi eta presio txikikoak) 
– Nahasketa-makina, fitxa teknikoak eta doitasun-balantza. 
– Probetetarako labea.  

3. Irudi-transferentzia 
– Gainazalak prestatzeko teknikak. 
– 1K eta 2K bernizak emateko teknikak. 
– Irudi-inprimatzeak egiteko paper-motak. 
– Irudiei ukituak emateko teknika aerografikoak. 

 

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 


