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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA GAINAZALAK TXUKUNTZEKO ETA DEKORATZEKO PROZESUEN 

PLANGINTZA ETA KONTROLA Baldintzatua 
Kodea  UF1257 
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 babesteko, prestatzeko eta berdintzeko prozesuen 
plangintza, kontrola eta gauzatzea 60 Modulua osatzen duten gainerako 

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

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Trebakuntza-atal hau bat dator UC0136_3 GAINAZALAK BABESTEKO, KONPONTZEKO ETA TXUKUNTZEKO PROZESUAK 
PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Nahasketak prestatzean jarraitu beharreko prozesuak planifikatzea, kasu bakoitzean eskatzen den kolorea lortzeko, teknika 
kolorimetrikoak erabiliz. 

EI1.1 Berniz-mota desberdinen propietateak identifikatzea (pinturak eta lakak), eta konponketa-mota bakoitzerako egokiena 
aukeratzea. 
EI1.2 Ibilgailuren pintura-mota (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa eta beste akabera-efektu batzuetakoak) eta kolore-kodea 
identifikatzea, espezifikazio teknikoei jarraituz 
EI1.3 Nahasi beharreko produktuak identifikatzea eta nahastea, haien ezaugarrien arabera, pintura-fabrikatzailearen dokumentazio 
teknikoa interpretatuz. 
EI1.4 Oinarrizko koloreak oinarri hartuta egiten diren nahasketen bidez koloreak lortzeko metodoak aplikatzea. 
EI1.5 Proportzionaltasun- eta biskositate-arauak errespetatuz produktuak nahastea, balantza elektronikoa eta nahasgailua erabiliz. 
EI1.6 Ganbera kromatikoan probetak aplikatzea eta saiakuntzak egitea, eta, behar izanez gero, kolore-doikuntzak egitea.  

A2: Gainazalak babesteko metodoak kontrolatzea, eta metodo egokiena hautatzea, irizpide hauek aintzat hartuz: kalitatea, eraginkortasuna, 
instalazioa egiteko azkartasuna eta lehortze-sistema.  

EI2.1 Kaltetuta dauden eta babestu behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 
EI2.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen arabera. 
EI2.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 
EI2.4 Egindako lanaren kalitate-kontrola egitea, akabera-pinturen produktuak ematen hasi aurretik: ikustea ertzak definituta daudela 
eta ez dagoela ez poltsarik, ez zimurrik, ez lainoztatzean mugi litekeen estaldura-ertzik 
EI2.5 Estaltzean erabiltzen den materiala ezabatzea, hondakinak hautatzeko ingurumen-irizpideei jarraikiz. 

A3: Lakak eta bernizak emateko prozesuei jarraitzea, ezarritako akabera lortzeko. 
EI3.1 Ezarritako parametroak betetzea egindako lanetan (nahasketak, lehortzeko denbora-tarteak, labearen tenperatura…) 
EI3.2 Gainazalen tratamendu-lanetan erabiltzen diren ekipoak, tresnak, erremintak eta materialak modu egokian erabiltzea.  
EI3.3 Tratatutako gainazalei hasierako ezaugarriak ematea, egin beharreko lanak eginez. 

 
Edukiak 
1. Kolorimetria. 

- Kolorimetriaren oinarrizko printzipioak: 
• Daltonismoa. Argia eta kolorea. 
• Nahasketa aditiboa, nahasketa kengarria 
• Metamerismoa 

- Karrozeriaren kolorea. 
• Geruza bakarreko kolore solidoak 
• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak 
• Hiru geruzako perla-koloreak 
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• Efektuduna  
2. Koloreak nahasteko eta berdintzeko orientabideak: 

- Kolore kromatikoak 
- Kolore akromatikoak 
- Kolore neutroak 
- Kolore metalizatuak eta perla-koloreak 
- Kolore-kodeak eta haien formulazioa 

3. Konponketako pintaketa-prozesuak. 
- Pintaketa-prozesua: 1K, 2K... 
- Ur-pinturen prozesua. 
- Aluminiozko piezak pintatzeko prozesua. 
- Ibilgailu osoak pintatzeko prozesua. 
- Gainazal handiak pintatzeko prozesua. 
- Akabera-pinturak: 

• Geruza bakarreko kolore solidoak. 
• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak. 
• Hiru geruzako perla-koloreak eta efektudunak. 

4. Pintatzeko erremintak eta ekipoak. 
- Aire konprimatua sortzeko, banatzeko, erregulatzeko eta garbitzeko ekipoak. 
- Pintura emateko ekipoak:  

• Xurgatze- edo grabitate-pistola konbentzionalak 
• Transferentzia-tasa altuko pistolak: HVL edo hibridoak 

- Lehortzeko ekipoak. 
• ▫ Aire beroaren konbekzio bidezkoa 
• Uhin laburreko edo ertaineko IR bidezkoa 
• UV bidezkoa 

- Pintatzeko eremuan erabiltzen diren ekipo osagarriak: 
• Pistola-garbigailuak. 
• Birziklagailuak 
• Venturiak. 
• Paper-paketatzaileak  

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1256: Gainazalak babesteko, prestatzeko eta berdintzeko prozesuen plangintza, 
kontrola eta gauzatzea. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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