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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA AKABERAKO AKATSAK ZUZENTZEKO ETA GAINAZALAK 

DEKORATZEKO PROZESUEN PLANGINTZA ETA KONTROLA Baldintzatua 
Kodea  UF1258 
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 Gainazalak txukuntzeko eta 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 LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuaren kalteak konpontzeko jarraitu beharreko prozesua planifikatzea, material-mota kontuan hartuz (metala, plastikoa, 
konpositeak, elastomeroak) eta akatsa galdatzeko prozesuen teknikei jarraituz. 

EI1.1 Material kaltetuak identifikatzea eta sailkatzea (metalezkoak; plastikozkoak, barrukoak eta kanpokoak; konpositeak; eta 
elastomeroak). 
EI1.2 Metalezko piezak (barrukoak) pintatzeko teknika egokiak hautatzea. 
EI1.3 Esku-hartzea egiteko eremua hautatzea, plantxa azkarra edo normala, lanaren ziklo arrunta kontuan izanik.  
EI1.4 Kalteak eta akatsak ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 

A2: Kalteak konpontzea, prozesu horiei dagozkien teknikei jarraikiz, azaldutako akatsaren arabera.  
EI2.1 Gainazala prestatzea, ainguratze-aparailuak eta -inprimazioak emanez, kalitateko akabera izateko. 
EI2.2 Gainazala behar bezala prestatzea, azken pintaketa egiteko. 
EI2.3 Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
EI2.4 Katalizatzea eta diluitzea, ingurune-kondizioen arabera, produktua behar bezala emateko. 
EI2.5 Pintura emateko hainbat teknikaren bidez dagokion eremua pintatzea, eta emaitza ona lortzea. 
EI2.6 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

A3: Egindako lanaren azken kalitatea kontrolatzea, eta pintatu gabeko gainazalak berriro egokitzea. 
EI3.1 Konpondutako piezaren ondokoak leuntzeko eta distirarazteko jarraitu beharreko produktuak eta metodologia hautatzea, egin 
beharreko urraduraren arabera. 
EI3.2 Gometako eta estalduretako produktu- edo lainoztatze-arrastoak garbitzeko eta lehengo tonalitatea emateko produktu egokiak 
hautatzea. 
EI3.3 Kristalak garbitzeko metodo egokiena aukeratzea. 
EI3.4 Azken kalitatea kontrolatzea: 

 Gomen eta estalduren tonuak homogeneoak izatea 
 Pinturaren tonalitatea eta distira berdina izatea 
 Gaizki prestatzeak edo produktuak gaizki emateak eragiten dituzten akatsik ez izatea (lixatze-marrak eta -ertzak, 

koskatzeak, altxatuak, urak, silikonak…) 
EI3.5 Egiaztatzea logotipoak, anagramak eta matrikulak ondo jarrita daudela eta konponketa egiteko kendu diren elementu elektriko 
eta mekanikoek eta karrozeriakoek ondo funtzionatzen dutela. 

 
Edukiak 
1. Akabera-pinturaren kalteen kausak 

- Gainazala modu desegokian prestatzeak eragindako akatsak: 
- Produktuak gaizki nahasteak, emateak eta lehortzeak eragindako akatsak: 
- Pistola aerografikoa gaizki erabiltzeak eragindako akatsak: 
- Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak gaizki egiteak eragindako akatsak: 
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- Produktua emateko ingurune-baldintzak ez kontrolatzeak eragindako akatsak: 
• Hezetasuna  
• Tenperatura 
• Hautsa 

- Kanpoko agenteek eragindako akatsak: 
• Agente biologikoak 
• Klimatikoak 
• Jatorri industrialekoak 
• Mekanikoak  

2. Akatsak zuzentzeko teknikak 
- Akatsak berriz pintatu gabe zuzentzea: 

• Urradura- eta leunketa-teknikak. 
- Akatsak berriz pintatuta zuzentzea: 

• Dena berriz pintatzea 
• Zati bat berriz pintatzea edo lausotzeko teknikak erabiltzea. 

3. Ibilgailua entregatu aurretiko kalitate-kontrola 
- Ateen, kapoten eta kolpe-leungailuen frankiziak. 
- Ate- eta kapot-itxigailuek ondo funtzionatzea. 
- Argiztapen-sistemak eta direkzio-adierazleak doitzea eta ondo funtzionatzea. 
- Ibilgailuaren estankotasuna (ateak, kapotak eta kristalak ondo zigilatuta egotea). 
- Ibilgailuaren garbiketa orokorra.  

 
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 UF1257: Gainazalak txukuntzeko eta dekoratzeko prozesuen plangintza eta kontrola. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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