
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA GAINAZALAK BABESTEKO, PRESTATZEKO ETA BERDINTZEKO 

PROZESUEN PLANGINTZA, KONTROLA ETA GAUZATZEA Espezifikoa 
Kodea  UF1256 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Gainazalen prestaketa eta txukunketa Iraupena 180 

Gainazalak txukuntzeko eta dekoratzeko prozesuen plangintza eta 
kontrola 60 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Akaberako akatsak zuzentzeko eta gainazalak dekoratzeko 
prozesuen plangintza eta kontrola 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0136_3 GAINAZALAK BABESTEKO, KONPONTZEKO ETA TXUKUNTZEKO PROZESUAK 
PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, produktuen kalitate-kontrolari eta 
gainazalak berdintzeko teknika aplikatuei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Egin beharreko prozesuak planifikatzea, lantegiko lan-eremuen okupazio-maila eta langileen lan-karga kontuan hartuz. 

EI1.1 Korrosio-prozesuek eragindako eremuak identifikatzea, hura eragiten duen kausak aztertzea, eta mantentze- eta berritze-
prozesua zehaztea. 
EI1.2 Behar den informazioa lortzea, korrosio-prozesuak eragin dituzten kausa posibleak zehazteko. 
EI1.3 Prozedura egokiena zehaztea, hauen arabera aplikatu beharrekoa: 

 Nahi den akabera- eta kalitate-maila. 
 Denbora erabilgarria 
 Produktuaren errentagarritasuna  

A2: Hornitzaileek garatzen dituzten produktuen eta lan-sistemen dokumentazioa eta informazio teknikoa eguneratuta edukitzea. 
EI2.1 Produktuen fabrikatzaileek karrozeriak berriro pintatzeari buruz duten informazio teknikoa eskuratzea. 
EI2.2 Produktu eta lan-sistema egokienak hautatzea, ekipamenduaren, ibilgailu-motaren eta nahi den kalitate-mailaren arabera. 

A3: Ibilgailu baten gainazalaren babes-geruzak eta berdintzea berreraikitzea:  
EI3.1 Lixatze-lanekin lagunduta gainazalei ematen zaizkien babes-geruzak identifikatzea. 
EI3.2 Geruza bakoitza aplikatzean erabiltzen diren produktuak zehaztea. 
EI3.3 Geruzen lodierak eta tonalitatea zehaztea, arazoaren tipologiaren eta azken akaberaren kolorearen arabera, eta gainazalak 
prestatzeko aplikatu behar den mantentze-lanen prozedura azaltzea. 

A4: Metalezko nahiz plastikozko eta material konposatuko gainazalak babesteko, berdintzeko eta txukuntzeko prozesuak garatzeko teknikak 
aplikatzea. 

EI4.1 Haiek gauzatzeko behar diren ekipo, erreminta eta tresna espezifikoak erabiltzea. 
EI4.2 Eragiketen sekuentzia kudeatzea, ezarritako prozedurari jarraituz, espezifikazio teknikoen arabera. 
EI4.3 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak 
errespetatzea. 

A5: Pintatu beharreko gainazalak babesteko eta prestatzeko prozesuaren faseetako kalitate-kontrolak egitea  
EI5.1 Egiaztatzea konponketa-prozesuan korrosio-arrasto guztiak ezabatu direla eta kaltetutako eremuaren garbiketa sakona egin 
dela.  
EI5.2 Geruzei lodiera egokia aplikatu zaien begiratzea.  
EI5.3 Egiaztatzea fabrikatzaileek ezarritako baldintzak betetzen direla produktuak prestatzean eta aplikatzean.  
EI5.4 Egiaztatzea egindako lanek aukera ematen dutela akabera-produktuaren geruzak modu egokian ainguratzeko. 

 
Edukiak 
1. Korrosioaren aurka babesteko teknikak 

- Olioekin eta koipeekin estaltzea. 
- Argizariekin zigilatzea. 
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- Pinturekin eta bernizekin estaltzea. 
- Plastikozko estaldura: 

• Murgiltze bidez PVCarekin estaltzea 
• Sinterizazio bidez polietilenozkoarekin estaltzea 

- Metalezko estaldurak 
• Galvanizazioa 
• Eztainuz, berunez eta zinkez estaltzea 
• Sugar bidezko metalizazioa. 
• Estaldura ijeztua. 

- Babes anodikoa 
- Fosfatazio banandua 
- Ilunketa. 

2. Kalitate-kontrola 
- Pintura-lantegian sartzean ibilgailuak zer egoera duen kontrolatzea: 

• Konpondu beharreko eremua hautematea eta mugatzea. 
• Agindutako lanari eragin liezazkiekeen konponketak hautematea. 

- Konponketa-faseko kalitate-kontrola: 
• Aukeratutako konponketa-metodoari egokitutako produktuak erabiltzea. 
• Produktuak prestatzea eta ematea, fabrikatzailearen arauei jarraituz: 

o Gainazalaren aurretiazko tratamendua edo prestaketa. 
o Produktuen nahasketa. 
o Aplikazioa 
o Akabera-produktuak emateko tratamendua 

- Azken faseko kalitate-kontrola: 
• Ainguratzea 
• Estaltzea 
• Zabalgarritasuna 
• Lodiera 
• Malgutasuna 
• Tonalitatea  

3. Banakako babes pertsonaleko ekipoak 
- Hauts-maskarak. 
- Karbono aktibatuko maskarak. 
- Babes kimikoko eskularruak:  

• Latexa 
• Poliuretanoa 

- Poliamidazko lan-jantzia eta azpantarrak.  
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola. 
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