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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA ESTALTZE-TEKNIKAK  
Iraupena 30 

Espezifikoa 

Kodea  UF0954 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 

Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailu-pintaketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazalen prestaketa. Iraupena 230 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Gainazalen babesa 

Iraupena 

80 

Gainazalen berdinketa eta prestaketa 90 

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen 
mantentze-lanetan (Zeharkakoa). 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0122_2 IBILGAILUEN GAINAZALAK PRESTATZEA, BABESTEA ETA BERDINTZEA gaitasun-ataleko 
LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lainoztatu behar ez diren gainazalak babesteari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gainazalak estaltzeko prozesuak aztertzea, euskarri-motaren arabera metodo egokia hautatzeko. 

EI1.1 Estali behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 

EI1.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen arabera. 

EI1.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 

EI1.4 Gainazalak babesteko metodo egokiena hautatzea, irizpide hauek aintzat hartuz: kalitatea, eraginkortasuna, instalazioa 

egiteko azkartasuna eta lehortze-sistema. 

A2: Estaltzeko metodoak aplikatzea eta lainoztatuko ez diren eremuak babesteko behar diren ekipoak eta materialak zehaztea. 

EI2.1 Ibilgailu osoa pintatzeko estaltze-lana egitea. 

EI2.2 Ibilgailuaren zati batzuk pintatzeko estaltze-lana egitea. 

EI2.3 Ibilgailuak pertsonalizatzeko lanetako (zerrendak eta xerografiak pintatzea) estaltze-lana egitea. 

 

Edukiak 

1. Estaltzeko produktuak 
– Estaltzeko papera. 
– Estaltzeko filma. 
– Zorro plastikoak. 
– Estaltzeko mantak. 
– Gurpil-estalkia. 
– Film garden autofinkagarria: 
– Izpi infragorri bidez lehortzeko filma. 
– Erabilera orokorreko, profilatzeko eta moldurak egiteko zinta itsasgarriak. 
– Estaltzeko burletea. 
– Kordoi piramidala. 
– Beira-zumitzak kokatzeko tresna. 
– Babesgarri likidoa. 

2. Ibilgailu-pintaketako estaltze-prozedurak  
– Ibilgailu osoen pintaketa. 

• Kristalen eta beiren estalketa. 

• Molduren eta tiratzaileen estalketa. 

• Gurpil-babesa. 

• Barrualdeen babesa: 
o Motor-zuloa. 
o maletategi-zuloa. 
o Ate-barrualdeak. 
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– Ibilgailuaren zati batzuen pintaketa. 

• Konpondu beharreko eremuaren mugaketa, mozte-lerrorik utziko ez duten sistemen bidez. 

• Ibilgailuaren gainerako zatien babesa eta horretarako sistema bizkorrenaren hautaketa. 
– Barrualdeen pintaketa. 

• Instalazio elektrikoen babesa 

• Elementu elektromekanikoen babesa 
– Tapizatuen eta apaingarrien babesa 

 

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 lanbide-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: Ibilgailu-pintaketa 


