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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA GAINAZALEN BABESA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0955 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailu-pintaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Gainazalen prestaketa. Iraupena 230 

Estaltze-teknikak   30 
Gainazalen berdinketa eta prestaketa 90 Modulua osatzen duten gainerako 

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

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0122_2 IBILGAILUEN GAINAZALAK PRESTATZEA, BABESTEA ETA BERDINTZEA gaitasun-ataleko 
LB1 lanbide-burutzapenarekin, babesteko produktuak emateko gainazalak prestatzeari dagokionez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, 
produktuak emateari eta kaltetu gabeko eremuak babesteari dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gainazalak prestatzeko prozesuak aztertzea, euskarri-motaren arabera metodo egokia hautatzeko. 

EI1.1 Material metalikoetako korrosio-fenomenoak identifikatzea. 
 Metaletan, korrosio-entseguak egitea.  
 Laino gaziko ganbera erabiltzea. 

EI1.2 Korrosioaren aurkako tratamendua edo babes-tratamendua behar duten eremuak eta elementuak identifikatzea. 
 Korrosioa duten eremuak zehaztea. 
 Ordezteko piezetan, korrosio-fenomenoak prebenitzea. 
 Karrozeriako eremu kalteberak, babesteko estalkiak behar dituztenak, zehaztea. 

EI1.3 Fabrikazio-prozesuan, korrosioaren aurka babesteko metodoak identifikatzea. 
 Fabrikazio-lerroan, korrosioaren aurkako prozedurak ezartzea. 
 Fabrikatzailearen bermeak eta baldintzak identifikatzea. 

A2: Gainazalak egokitzeko prozesuak eta korrosioaren aurkako tratamenduak aplikatzea. 
EI2.1 Korrosioaren aurkako sistemekin tratatu behar diren gainazalak prestatzea: 

 Oxidoak eta egoera txarreko pintura ezabatzeko lixatze-prozedurak aplikatzea. 
 Gainazalak desugertzeko teknikak (kimikoak eta fisikoak) erabiltzea. 
 Tratatu beharreko eremuak garbitzeko eta koipegabetzeko prozedurak aplikatzea. 

EI2.2 Korrosioaren aurka babesteko lanak egitea. 
 Prozesu elektrolitiko bidez gainazal metalikoak zinkez estaltzeko lanak egitea. 
 Inprimazio fosfatatzaileak aplikatzeko lanak egitea, produktu-fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa aintzat hartuta. 
 Gainazalen ezaugarrien arabera, prozesu bat edo beste aplikatzea. 

A3: Gainazalak babesteko produktuak emateko lanak egitea. 
EI3.1 Gainazalak prestatzeko produktuei buruz fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI3.2 Gainazala babesteko produktuak ematea, horren beharra duten karrozeria-zatietan: 

 Zuloetarako argizaria, txintxorren kontrako pinturak, produktu bituminosoak eta intsonorizazio-produktuak ematea. 
 Junturak babesteko produktuen nahasketak prestatzeko prozedurak aplikatzea.  

EI3.3 Produktuak emateko substratuak identifikatzea. 
 EI3.4 Lixatze-lanak egitea, eta lixatu beharreko produktua eta babesteko produktuak emateko behar den akabera-maila 

aintzat hartzea urratzailea aukeratzeko. 
 
Edukiak 
1. Korrosio-fenomenoa 

– Definizioa. 
– Korrosioaren kausak. 
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– Korrosioaren sailkapena. 
– Korrosio-saiakuntzak. 
– Korrosio-pilak. 
– Korrosioa ibilgailuan. 

2. Korrosioaren aurkako babesa 
– Korrosioaren aurkako babesa konponketan: prozesuak, produktuak eta ekipoak. 
– Gainazalen prestaketa. 
– Estaldura metalikoen tratamendua. 
– Estaldura ez-metalikoen tratamendua. 
– Produktuak, erremintak eta ekipoak. 
– Lan-prozesuak. 
– Segurtasuna.  
– Ingurumen-kudeaketa. 

3. Gainazalak babesteko produktuak ematea 
– Korrosioaren aurkako pinturen eta babes-materialen konposizioa eta ezaugarriak. 
– Gainazalak babesteko produktuak. 

• Korrosioaren aurkako produktuak. 
• Inprimazioak, motak eta sistemak. 

– Pinturari buruzko informazio teknikoa. 
– Piktogramak. 
– Fitxa teknikoak eta segurtasunekoak. 

4. Gainazalak babesteko produktuak emateko ekipoak eta tresnak 
– Instalazioak. 
– Lixatzeko ekipoak eta erremintak. 

• Lixatzeko takoak. 
• Lixagailuak. 
• Lixatzeko euskarriak. 
• Konponketan erabiltzen diren urratzaileak. 

– Estaltzeko produktuak eta tresnak. 
• Gainazalak estaltzeko produktuak. 
• Inguruak estaltzeko tresnak. 

– Estaltzeko zintak eta burleteak. 
– Produktuak emateko ekipoak. 

• Pistola aerografikoak. 
• Aplikatzeko kabinak. 
• Ekipamendu osagarria. 

– Garbitzeko ekipamendua. 
– Produktuak lehortzeko ekipoak. 

5. Gainazalak babesteko produktuak pintatzeko prozesuak 
– Altzairuzko piezak. 

• Pieza berriak. 
• Konpondutako piezak. 
• Kalte arinak dituzten piezak. 

– Material ez-ferrikozko piezak. 
• Pieza horiei pinturak emateko irizpideak. 
• Pieza berriak. 
• Konpondutako piezak. 
• Kalte arinak dituzten piezak. 

 
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. 
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– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

 
Prestakuntza-atal hau egiteko gaindituak izan behar ditu UF0954: Estaltze-teknikak eta UF0917: Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-
kudeaketa ibilgailuen mantentze-lanetan; edo lanbide-esperientzia akreditatu.  
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ibilgailu-pintaketa 
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