
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA IBILGAILUEN LAUSOTZE BIDEZKO PINTAKETA (Zeharkakoa) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0949 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailu-pintaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Gainazalen txukunketa Iraupena 230 

Ibilgailuen pintaketa. (Zeharkakoa) 90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Elementuak prest jartzeko teknikak eta entregatu aurreko lanak 

(Zeharkakoa) 
Iraupena 

50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0123_2 GAINAZALAK TXUKUNTZEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenekin, aplikazio-tekniken 
bidez kolorea berdintzeko prozesuei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lehorreko lausotze-teknika bidez karrozeriak berriz pintatzeko prozesuak egitea. 

EI1.1 Lausotze-teknika aplikatzea geruza bakarreko sistemetan.  
 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, produktua behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Diluitzaile integratzailea behar bezala ematea lotuneetan. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI1.2 Lausotze-teknika aplikatzea bi geruzako sistemetan. 
 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Bi geruzako oinarria prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, produktua behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Diluitzaile integratzailea behar bezala ematea lotuneetan. 
 Pieza osoari edo haren zati bati (eskakizunaren arabera) akabera-berniza ematea eta espero den kalitateko emaitza lortzea. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI1.3 Lausotze-teknika aplikatzea hiru geruzako sistemetan. 
 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Formulazioaren arabera beharrezko hondoko kolorea ematea. 
 Hiru geruzako oinarria prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, oinarriak behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Diluitzaile integratzailea behar bezala ematea lotuneetan. 
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 Pieza osoari edo haren zati bati (eskakizunaren arabera) akabera-berniza ematea eta espero den kalitateko emaitza lortzea. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

A2: Hezeko lausotze-teknika bidez karrozeriak berriz pintatzeko prozesuak egitea. 
EI2.1 Lausotze-teknika aplikatzea bi geruzako sistemetan.  

 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Gainazal osoari 1K berniz-geruza bat ematea. 
 Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, produktua behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Pieza osoari 2K berniza ematea. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI2.2 Lausotze-teknika aplikatzea bi geruzako sistemetan. 
 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Gainazal osoari 1K berniz-geruza bat ematea. 
 Bi geruzako oinarria prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, produktua behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Pieza osoari (eskakizunaren arabera) 2K akabera-berniza ematea eta espero den kalitateko emaitza lortzea. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI2.3 Lausotze-teknika aplikatzea hiru geruzako sistemetan. 
 Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
 Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
 Gainazala prestatzea masilla eta berdintzailea emateko, eta ondoko eremuak babestea. 
 Berdintzaileak ematea, formulatutako kolorearen tonalitatea aintzat hartuz. 
 Gainazala lixatzea adabakia aplikatzeko. 
 Formulazioaren arabera beharrezko hondoko kolorea ematea. 
 Gainazal osoari 1K berniz-geruza bat ematea. 
 Hiru geruzako oinarria prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
 Pintura katalizatzea eta diluitzea ingurumen-kondizioen arabera, oinarriak behar bezala aplikatzeko. 
 Lausotze-tekniken bidez pintatzea eremua (barrualdetik kanpora edo kanpoaldetik barrura) eta emaitza ona lortzea. 
 Pieza osoari (eskakizunaren arabera) 2K akabera-berniza ematea eta espero den kalitateko emaitza lortzea. 
 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

 
Edukiak 
1. Gainazalak lausotzeko prestatze-metodoak. 

– Poliester-masilla osagaibakarrekoen aplikazioa. 
• Argi ultramore bidez lehortzen diren berdintzaileak ematea. 
• Berdintzaile tindagarriak ematea. 
• Bizkor estaltzeko sistemen aplikazioa. 

– Lehorreko urradura-tekniken bidezko gainazalen berdinketa. 
2. Lausotze-metodoak. 

– Lehorreko lausotzea.  
• Geruza bakarreko lausotzea edo adabaki galduko lausotzea. 
• Aurretiko eta ondorengo leunketa edo distiraraztea dituzten lausotze-prozesuak. 
• Bi geruzako lausotzea. 

o Kolore hidrodisolbagarriaren lausotzea. 
– Hezeko lausotzea: 

• Hezeko lausotzea egiteko produktuak. 
• Erabiltzeko argibideak. 
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– Prozesuaren zailtasunak. 
– Zenbait metodoren errentagarritasuna. 
– Produktu espezifikoak. 

• Diluitzaile edo disolbatzaile integratzaileak. 
• 1K bernizak edo berniz espezifikoak. 
• Lausotzeko bernizak. 

3. Lausotze-teknikak. 
– Kanpoaldetik barrurako lausotzea, barrualdetik kanporako lausotzea, akabera-pinturarekin lausotzea. 
– Pieza hauek lausotzea: 

• Pieza bakarra.  
• Bi pieza. 
• Zenbait pieza. 

– Pintura eta disolbatzaileak integratzeko teknikak. 
4. Distirarazte- eta leunketa-teknikak 

– Leuntzaileen erabilera: 
•  Motak eta ezaugarriak. 
•  Leuntzailea urratzaile gisa:  

o gainazala prestatzeko; 
o azken entrega egiteko. 

– Lotuneen leunketa. 
– Konponketaren ondoko zatien leunketa eta distiraraztea. 
– Konpondu ez diren piezen distiraren berdinketa.  

5. Lausotzeak egiteko ekipoak eta osagarriak 
– Lausotzeko pistolak eta ekipoaren doikuntzak. 
– Ukituak emateko pistolak. 
– Ekipo osagarriak: 

• Biskosimetroa. 
• Probetak. 
• Probetak lehortzeko labea. 
• Pinturak nahasteko makina. 
• Pinturak prestatzeko erregela eta ontzi kalibratuak. 

– Aditibo eta diluitzaile integratzaileak. 
– Produktu osagarriak: 

• Poliester-masilla osagaibakarrekoak. 
• Argi ultramore bidezko lehortze bizkorreko berdintzaileak. 
• Berdintzaile tindagarriak edo koloreztagarriak.  

– Lixagailu birakari-orbital interfazedunak. 
– Izpi infragorri eta argi ultramore bidezko lehortze-ekipoak. 
– Estaltzeko elementuak. 
– Pikor xeheko urratzaile tridimentsionalak. 
– Leuntzaileak. 
– Abiadura elektronikoki erregulagarria duen leungailua. 
– Leungailu pneumatikoa gainazal txikietan lanak egiteko. 

 
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.  
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