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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA GAINAZALEN BERDINKETA ETA PRESTAKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0956 
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 babesa 80 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 berdintzeko produktuak ematea eta geruzak bata bestearen gainean behar bezala finkatu direla ziurtatzea. 

EI1.1 Gainazalak berdintzeko produktuei buruz eta horiek emateari buruz fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 

 Produktu-fabrikatzaileek erabiltzen dituzten piktogramak identifikatzea. 
 Biskositate- eta proportzio-kontzeptuak desberdintzea. 
 Produktu kimikoen segurtasun-fitxak interpretatzea. 

EI1.2 Kalte arinak dituzten gainazalak berdintzeko produktuak prestatzea eta ematea: 
 Poliester-masillak emateko substratuak identifikatzea. 
 Masilla-nahasketak egitea, masilla emango den gainazal metaliko mota aintzat hartuta. 
 Tratatu behar ez diren eremuak babestea. 
 Gainazala prestatzea (lixatzea, koipegabetzea), masilla behar bezala aingura dadin.  
 Karga-mota (beira-zuntza, zinka...) hautatu eta masilla ematea, berdindu beharreko gainazalak nolako kaltea duen (kolpea, 

zulo txikiak, lotura partzialeko teilakatzea...) aintzat hartuta eta produktu-fabrikatzailearen argibideak (nahasketa-proportzioa, 
lodierak, geruzak, lehortze-denbora eta sistemak...) errespetatuz. 

 Masilla lodiak emateko prozesuak egitea (estrusioa, lainoztatzea eta brotxa). 
 Gainazala aldatu (laua, konkortua eta/edo erztuna) eta goian aipatutako prozesuak egitea.  
 Lixatze-lanak egitea, eta urratzailea aukeratzeko aintzat hartzea lixatu beharreko produktua, akabera-maila eta gainazalaren 

forma (laua, konkortua eta/edo erztuna), azken horretarako profil-txantiloiak erabiliz. 
 Erabilitako ekipoak garbitzeko eta doitzeko lanak (beharrezkoa bada) eta haien mantentze-lanak egitea. 

EI1.3 Gainazal plastikoak berdintzeko produktuak prestatzea eta ematea: 
 Poliester-masillak emateko substratu plastikoak (termoegonkorrak, termoplastikoak) identifikatzea. 
 Masilla-nahasketak egitea, masilla emango den gainazal plastiko mota aintzat hartuta. 
 Ainguratzeko produktuen nahasketak prestatzeko prozedurak aplikatzea. 
 Poliester-masilla emateko prozedurak egitea, produktu-fabrikatzailearen argibideak aintzat hartuz (nahasketa-proportzioa, 

lodierak, geruzak, lehortze-denbora eta sistemak...), eta tratatu behar ez diren eremuak babestea. 
 Gainazal plastikoak berdintzeko lanak egitea ainguratzeko eta/edo betetzeko produktuekin, materialen ezaugarrien arabera. 
 Lixatze-lanak egitea, eta urratzailea aukeratzeko aintzat hartzea lixatu beharreko produktua eta akabera-maila. 
 Erabilitako ekipoak garbitzeko eta doitzeko lanak (beharrezkoa bada) eta haien mantentze-lanak egitea. 

A2: Gainazalak prestatzeko produktuak emateko lanak egitea eta behar bezala ainguratu dela eta irregulartasunik ez dagoela ziurtatzea. 
EI2.1 Gainazalak prestatzeko produktuei buruz eta horiek emateari buruz fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 

 Produktuak dituen elementuak identifikatzea (katalizatzaileak, diluitzaileak, elastiko-bihurtzaileak, aditibo bihurtzaileak, 
H/H...). 
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EI2.2 Gainazal metalikoak edo plastikoak, berri nahiz konponduak, prestatzea eta beharrezko produktuak ematea: 
 Berdintzaile-nahasketak egitea, fabrikatzailearen espezifikazioetan adierazitako proportzio- eta biskositate-arauak aintzat 

hartuz. 
 Berdintzaile-mota (lodiera handia, ertaina, txikia, H/H) aukeratzea, prestatu beharreko piezaren egoera, tamaina eta eman 

beharreko akabera-pinturaren kolorea kontuan hartuta. 
 Katalizatzaile- eta diluitzaile-mota aukeratzea, lantokiko ingurumen-baldintzen (tenperatura eta hezetasuna) arabera. 
 Berdintzaileak emateko prozesuak egitea eta gainazalaren tamainaren edo kokalekuaren arabera sistema bat edo bestea 

hautatzea (espraia, pistola bidezko lainoztatzea, brotxa, arrabola...). 
 Lainoztatu behar ez diren eremuak babesteko estaltze-lanak egitea eta horretarako metodo egokiena aukeratzea. 
 Berdintzaileak prestatzea, plastiko-motaren arabera (gainazal inprimatuak eta/edo masilladunak). 
 Berdintzaileak emateko ekipo aerografikoak doitzeko lanak egitea. 
 Erabilitako ekipoak garbitzeko eta doitzeko lanak eta haien mantentze-lanak egitea. 
 Lixatze-lanak egitea lixatze-gidariak erabiliz, eta urratzailea aukeratzeko aintzat hartzea lixatu beharreko produktua eta 

akabera-maila. 
 
Edukiak 
1. Pintaketa-prozesuen konparaketa: fabrika - konponketa 

- Fabrikazio-pintaketaren ezaugarriak: 
• Garbiketa eta koipegabetzea. 
• Fosfatazioa eta pasibazioa. 
• Elektroforesi katodikoa. 
• Zigilatzea eta babes kataforesikoa. 
• Berdinketa. 
• Akabera-pintura ematea. 
• Zuloetarako argizariak ematea. 

• Konponketa-pintaketaren ezaugarriak: 
• 1K eta 2K inprimazioak ematea. 
• Berdintzeko produktuak ematea: masillak eta berdintzaileak. 
• Akabera-pinturak ematea: 2K, bi geruzakoak eta hiru geruzakoak. 

2. Gainazalak prestatzeko produktuak ematea. 
- Pinturen, erretxinen, pigmentuen eta disolbatzaileen konposizioa eta ezaugarriak. 
- Gainazalak berdintzeko eta prestatzeko produktuak. 

• Betetzeko masillak eta gune pinturagabeak betetzekoak. 
• Sendotze-kargak (beira-zuntza, zinka) dituzten masilla bereziak. 
• Plastikoetarako masillak. 
• 1K eta 2K berdintzaileak, H/H, bihurgarriak, tindagarriak. 
• Nahasketei gehitzen zaizkien aditibo (bihurtzaileak, elastiko-bihurtzaileak), gogortzaileak eta diluitzaileak. 
• Garbiketako produktu koipegabetzaileak eta disolbatzaileak. 
• Pisuaren araberako eta bolumenaren araberako nahasketak. 

• Pinturari buruzko informazio teknikoa. 
• Piktogramak. 
• Fitxa teknikoak. 
• Segurtasun-fitxak. 

3. Gainazalak prestatzeko eta berdintzeko ekipoak. 
• Prestaketa-lekuko instalazioak eta zerbitzuak. 
• Lixatzeko ekipoak eta erremintak. 

• Eskuz lixatzeko takoak eta garlopak, xurgatzailedunak eta xurgatzailegabeak. 
• Lixagailu orbitalak eta birakari-orbitalak. 
• Zenbait gogortasuneko platerak lixagailuetarako. 
• Konponketan erabiltzen diren urratzaileak. 
• Hautsezko eta espraizko lixatze-gidariak. 

- Produktuak emateko ekipoak. 
• Masillak emateko espatulak. 
• Pistola aerografikoak. 
• Aplikatzeko kabinak. 
• Plano xurgatzaileak. 
• Ekipamendu osagarria. 

• Garbitzeko ekipamendua. 
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• Disolbatzaileak birziklatzeko makina. 
• Produktuak lehortzeko ekipoak. 

• Erradiazio infragorri bidezko lehorketa. 
• Erradiazio ultramore bidezko lehorketa. 

4. Gainazalak prestatzeko eta berdintzeko prozesuak. 
• Altzairuzko piezak. 

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

• Aluminiozko piezak pintatzeko prozesuak. 
• Pieza berriak. 
• Konpondutako piezak. 
• Azaleko berpintaketa. 

• Pieza plastikoak. 
• Termoplastikoen pintaketa. Zurrunak eta malguak. 
• Termoegonkorren pintaketa. 
• Apar bigunen pintaketa. 
• Elastomeroen pintaketa. 

 
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 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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