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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IBILGAILU-PINTAKETA 
 
KODEA 
TMVL0509 

 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen karrozeria 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV 044_2 Ibilgailu-pintaketa (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Ibilgailuen gainazal metalikoak eta sintetikoak babestea, prestatzea eta pintatzea, kasu bakoitzean egokiak diren teknikak 
eta prozedurak aplikatuz, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasun-baldintzetan lan eginez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0122_2: Ibilgailuen gainazalak prestatzea, babestea eta berdintzea 
- UC0123_2: Gainazalak txukuntzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ibilgailuak fabrikatzen eta haien mantentze-lanak egiten dituzten enpresa handi, ertain eta txikien karrozeria-arloan 
egiten du lan. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Karrozerien eraikuntza. 
Automobilen konponketa: txapa eta pintura. 
Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen konponketa: txapa, pintura, ekipoak, lanabesak eta hautazko 
transformazioak. 
Trenen konponketa: txapa eta pintura. 
Aireontzien konponketa: txapa eta pintura (prestakuntza osagarriarekin). 
Itsasontzien konponketa: txapa eta pintura (prestakuntza osagarriarekin). 
Txapa-lanak, zuntzezko elementuak eta elementu konposatuak konpontzeko lanak eta pintaketa-lanak egiten diren 
beste zenbait ekoizpen-sektore. 
 
Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
7232.1054 Ibilgailu-pintorea, oro har. 
7232.1054 Automobil-pintorea. 
7232.1054 Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen pintorea. 6 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

7232.1054 Aireontzi-pintorea. 
7232.1043 Itsasontzi-pintorea. 
Tren-ibilgailu gurpildunen pintorea. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0954: Estaltze-teknikak 30 

UF0955: Gainazalen babesa 80 

UF0956: Gainazalen berdinketa eta prestaketa 90 MF0122_2  
Gainazalen prestaketa. 230 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko eta 
ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen 
mantentze-lanetan. 

30 

UF0948: (ZEHARKAKOA) Ibilgailuen pintaketa 90 

UF0949: (ZEHARKAKOA) Ibilgailuen lausotze 
bidezko pintaketa 90 MF0123_2 (ZEHARKAKOA) 

Gainazalen txukunketa. 230 

UF0950: (ZEHARKAKOA) Elementuak prest 
jartzeko teknikak eta entregatu aurreko lanak 50 

MP0198 
Ibilgailu-pintaketako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 500 
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1. gaitasun-atala 
IBILGAILUEN GAINAZALAK PRESTATZEA, BABESTEA ETA 

BERDINTZEA 
 

2. gaitasun-atala 
GAINAZALAK TXUKUNTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
IBILGAILUEN GAINAZALAK PRESTATZEA, BABESTEA ETA 
BERDINTZEA 
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Kodea: UC0122_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gainazalak prestatzea, zenbait lan edo prozesu eginez. 

BI1.1 Ertzak lixatzeko, pintura-geruzetako koska oro ezabatu behar da. 
BI1.2 Desugerketa desugertzaile fisiko edo kimikoak emanez egiten da, prozeduraren arabera. 
BI1.3 Desugertze- eta/edo lixatze-lanetan, ziurtatu behar da gainazalean ez dela egiten ez ildorik ez marrarik, 
fabrikatzaileak ezarritako mailatik gora. 
BI1.4 Prozesuetako faseetan garbiketa eta koipegabetzea egiten da. 
BI1.5 Eremu lixatuak zinkez berrestaltzeko, aintzat hartu behar da estali beharreko gainazala eta geruzaren 
lodiera. 
BI1.6 Inprimazio fosfatatzaileak produktuaren ezaugarriak errespetatuz ematen dira. 

LB2: Gainazalak babesteko eta berdintzeko eta haien estankotasuna bermatzeko produktuak ematea, elementu-motaren 
arabera eta lan-prozesua betez. 

BI2.1 Poliester-masillak produktuaren argibideak (nahaste-proportzioak, lodierak, lehortze-denbora eta abar) 
aintzat hartuz ematen dira. 
BI2.2 Masillak, berdintzaileak, zigilatzaileak, argizariak eta babesteko produktuak emateko, lan-prozesuaren 
arabera (estrusioa, lainoztatzea eta brotxa) sistema bat edo bestea aplikatzen da. 
BI2.3 Masilla lodiak pistolaz ematea euskarri-motari egokitu behar zaio. 
BI2.4 Lixatze-prozesuak urratzailearen arabera egiten dira eta urratzailea lixatu beharreko elementuaren eta 
akabera-mailaren arabera hautatzen da.  
BI2.5 Estalketak ondoko eremuak babesten ditu. 
BI2.6 Material plastikoen ezaugarrien arabera, ainguratzeko eta/edo betetzeko produktuekin egiten da berdinketa. 
BI2.7 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

LB3: Pinturak prestatzeko eta emateko prozesuan, segurtasun-arauak eta lan-osasunekoak betetzea. 
BI3.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes 
pertsonal eta kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI3.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI3.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Urratzaileak, lixagailu birakariak, bibratzaileak eta birakari-orbitalak. Xurgatze-zentralak. Pintatzeko kabina/labea, 
nahasgailuak, balantza elektronikoa, pistolak garbitzeko makina, pistola aerografikoak. Plano xurgatzaileak. 
Koipegabetzeko eta garbitzeko produktuak. Izpi infragorri bidez lehortzeko ekipoak. Hondoko pintura emateko 
produktuak. Korrosioaren aurkako produktuak. Korrosioaren aurkako produktuak emateko ekipoa. Material metalikoen 
multzoak edo elementuak (kapotak, hegalak, ateak, karrozeriak...). Material sintetikoen multzoak edo elementuak 
(hegalak, kolpe-leungailua, ate handiak...). 

Produktuak eta emaitzak 
Gainazal metalikoak edo sintetikoak, berriak nahiz konponduak, pintura-tratamendua behar dutenak. Gainazal berdindu 
eta uniformeen lorpena; hau da, "urik" edo irregulartasunik gabeko gainazalen eta kalitate oneko pintura-tratamendua 
jasotzeko gainazal egokien lorpena. Eman beharreko hondoko produktuen prestaketa, dosifikazioa eta erabilera. 
Korrosioaren eta zarataren aurkako tratamendu eta produktuen konponketa. 

 
 

 
 
 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Ekipoak 
maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren edo ataleko arduradunaren lan-aginduak. Mikrofitxak, grafikoak eta 
idatzizkoak. Euskarri informatikoak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
GAINAZALAK TXUKUNTZEA 

 
Kodea: UC0123_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Pintatzeko prestatze-lanak egitea eta esmalteak ematea, erabili beharreko sistemen arabera, eta eskatutako 
kalitatea lortzea, segurtasun-baldintzak betez. 

BI1.1 Pintatu beharreko eremua lehorra, garbia eta babestua dagoela egiaztatzen da (estaltze-kontrola, ez dago 
hautsik ezta akats txikirik ere). 
BI1.2 Pintura-prozesuak aplikatzean (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa eta bestelako akabera-efektukoa), kontuan 
izaten dira parametro hauek: aplikazio-presioa, biskositatea, pitaren diametroa. 
BI1.3 Pintura lehortzeko denbora zehazteko, behar bezala konbinatzen dira parametro hauek: lurruntze-denbora, 
lehorketa eta labearen tenperatura. 
BI1.4 Geruza bat eta bestea ematearen arteko denbora-tartea, abanikoaren gainjartzea, kargaren 
homogeneotasuna eta pistolatik gainazalera dagoen distantzia mantenduz aplikatzen da pintura. 
BI1.5 Bezeroak eskatutakoa aintzat hartuz pintatzen dira zerrendak, prozesuen eta produktuen espezifikazioen 
arabera. 
BI1.6 Eremu pintatuaren eta ondoko eremuen kolorea berdintzeko, bizitasuna, tonalitatea eta argitasuna egokitzen 
dira. 
BI1.7 Segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-inpaktuko arauak errespetatuz egiten dira prozesuko lanak. 
BI1.8 Kasu guztietan egiten dira ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-
lanak. 

LB2: Kolorimetria egitea, konposizio-teknikak eta kolorea berdintzekoak aintzat hartuz. 
BI2.1 Fabrikatzaileak ezarritako proportzioekin nahasten dira pinturak.  
BI2.2 Probetak aplikatuz eta koloreak kamera kromatikoarekin konparatuz lortzen da kolorea berdintzea. 

LB3: Pinturak izan ditzakeen kalte eta akatsak identifikatzea eta zuzentzea, akats-motaren arabera prozesuei dagozkien 
teknikak erabiliz. 

BI3.1 Kalte eta akatsak aztertzen dira, eta erabakitzen da kaltea edo akatsa leunketa edo distirarazte bidez 
zuzendu daitekeen, ala lan sakonagoa egin edo eremu hori berriz pintatu behar den. 
BI3.2 Kaltea edo akatsa desagerrarazteko ezartzen da egin beharreko lan-prozesua, eta horretarako egin 
beharreko lanen sekuentzia finkatzen da. 
BI3.3 Erremintak eta produktuak trebetasunez baliatuz desagerrarazten da kaltea edo akatsa, eta eskatutako 
kalitatea lortzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Urratzaileak, lixagailu birakariak, bibratzaileak eta birakari-orbitalak. Xurgatze-zentralak. Pintatzeko kabina/labea, 
nahasgailuak, balantza elektronikoa, pistolak garbitzeko makina, pistola aerografikoak. Plano xurgatzaileak. 
Koipegabetzeko eta garbitzeko produktuak. Izpi infragorri bidez lehortzeko ekipoak. Kolore-kartak, pistolari aplikatutako 
kolore-kartak, kolore-indizeak, biskosimetroak, probatarako probetak, kolore-grafikoak, espektrofotometroak. Lodiera-
neurgailua, leiar handitzaileak, zapiak, poltsiko-linterna, lixa ultrafinak eta ur-lainoztatuak. Leuntzaileak, distira-emaileak, 
gainazal-berritzaileak, produktu espezifikoak, lixatzeko takoak, lixak eta mikrourratzaileak, leungailuak eta estaltzeko 
produktuak. Material metalikoen multzoak edo elementuak (kapotak, hegalak, ateak, karrozeriak...). Material sintetikozko 
multzoak edo elementuak (kolpe-leungailua, aurreko hegalak, ate handiak...). 11 
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Produktuak eta emaitzak 
Gainazal metalikoak eta sintetikoak, lixatuak, garbiak, koipegabetuak eta berdinduak (beharrezkoa bada), geroago 
pintatzeko prest. Eman beharreko pintura- eta berniz-produktuen prestaketa, dosifikazioa eta erabilera. Kalitate oneko 
pintura-akabera lortzea, akatsik gabeko kolore-berdintzeaz. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Produktuen eskuliburu teknikoak. Kolore-
kartak. Lantegiko buruaren edo ataleko arduradunaren lan-aginduak. Mikrofitxak. Informazioa paperean edo euskarri 
informatikoan. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2
3 

 
1. prestakuntza-modulua:  

GAINAZALEN PRESTAKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
GAINAZALEN TXUKUNKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

IBILGAILU-PINTAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
GAINAZALEN PRESTAKETA 
 
Kodea: MF0122_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0122_2 Ibilgailuen gainazalak prestatzea, babestea eta berdintzea. 
 
Iraupena: 230 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
ESTALTZE-TEKNIKAK 
 
Kodea: UF0954 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lainoztatu behar ez 
diren gainazalak babesteari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazalak estaltzeko prozesuak aztertzea, euskarri-motaren arabera metodo egokia hautatzeko. 

EI1.1 Estali behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 
EI1.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen 
arabera. 
EI1.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 
EI1.4 Gainazalak babesteko metodo egokiena hautatzea, irizpide hauek aintzat hartuz: kalitatea, eraginkortasuna, 
instalazioa egiteko azkartasuna eta lehortze-sistema. 

A2: Estaltzeko metodoak aplikatzea eta lainoztatuko ez diren eremuak babesteko behar diren ekipoak eta materialak 
zehaztea. 

EI2.1 Ibilgailu osoa pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI2.2 Ibilgailuaren zati batzuk pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI2.3 Ibilgailuak pertsonalizatzeko lanetako (zerrendak eta xerografiak pintatzea) estaltze-lana egitea. 
 

Edukiak: 
1. Estaltzeko produktuak 

- Estaltzeko papera. 
- Estaltzeko filma. 
- Zorro plastikoak. 
- Estaltzeko mantak. 
- Gurpil-estalkia. 
- Film garden autofinkagarria: 
- Izpi infragorri bidez lehortzeko filma. 
- Erabilera orokorreko, profilatzeko eta moldurak egiteko zinta itsasgarriak. 
- Estaltzeko burletea. 
- Kordoi piramidala. 
- Beira-zumitzak kokatzeko tresna. 
- Babesgarri likidoa. 

14 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

2. Ibilgailu-pintaketako estaltze-prozedurak  
- Ibilgailu osoen pintaketa. 

• Kristalen eta beiren estalketa. 
• Molduren eta tiratzaileen estalketa. 
• Gurbil-babesa. 
• Barrualdeen babesa: 

o Motor-zuloa. 
o Maletategi-zuloa. 
o Ate-barrualdeak. 

- Ibilgailuaren zati batzuen pintaketa. 
• Konpondu beharreko eremuaren mugaketa, mozte-lerrorik utziko ez duten sistemen bidez. 
• Ibilgailuaren gainerako zatien babesa eta horretarako sistema bizkorrenaren hautaketa. 

- Barrualdeen pintaketa. 
• Instalazio elektrikoen babesa 
• Elementu elektromekanikoen babesa 
• Tapizatuen eta apaingarrien babesa 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
GAINAZALEN BABESA 
 
Kodea: UF0955 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, babesteko produktuak 
emateko gainazalak prestatzeari dagokionez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, produktuak emateari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazalak prestatzeko prozesuak aztertzea, euskarri-motaren arabera metodo egokia hautatzeko. 

EI1.1 Material metalikoetako korrosio-fenomenoak identifikatzea. 
- Metaletan, korrosio-entseguak egitea.  
- Laino gaziko ganbera erabiltzea. 

EI1.2 Korrosioaren aurkako tratamendua edo babes-tratamendua behar duten eremuak eta elementuak identifikatzea. 
- Korrosioa duten eremuak zehaztea. 
- Ordezteko piezetan, korrosio-fenomenoak prebenitzea. 
- Karrozeriako eremu kalteberak, babesteko estalkiak behar dituztenak, zehaztea. 

EI1.3 Fabrikazio-prozesuan, korrosioaren aurka babesteko metodoak identifikatzea. 
- Fabrikazio-lerroan, korrosioaren aurkako prozedurak ezartzea. 
- Fabrikatzailearen bermeak eta baldintzak identifikatzea. 

A2: Gainazalak egokitzeko prozesuak eta korrosioaren aurkako tratamenduak aplikatzea. 
EI2.1 Korrosioaren aurkako sistemekin tratatu behar diren gainazalak prestatzea: 

- Oxidoak eta egoera txarreko pintura ezabatzeko lixatze-prozedurak aplikatzea. 
- Gainazalak desugertzeko teknikak (kimikoak eta fisikoak) erabiltzea. 
- Tratatu beharreko eremuak garbitzeko eta koipegabetzeko prozedurak aplikatzea. 

EI2.2 Korrosioaren aurka babesteko lanak egitea. 
- Prozesu elektrolitiko bidez gainazal metalikoak zinkez estaltzeko lanak egitea. 
- Inprimazio fosfatatzaileak aplikatzeko lanak egitea, produktu-fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa aintzat 

hartuta. 
- Gainazalen ezaugarrien arabera, prozesu bat edo beste aplikatzea. 

A3: Gainazalak babesteko produktuak emateko lanak egitea. 
EI3.1 Gainazalak prestatzeko produktuei buruz fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 

15 EI3.2 Gainazala babesteko produktuak ematea, horren beharra duten karrozeria-zatietan: 
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- Zuloetarako argizaria, txintxorren kontrako pinturak, produktu bituminosoak eta intsonorizazio-produktuak 
ematea. 

- Junturak babesteko produktuen nahasketak prestatzeko prozedurak aplikatzea.  
EI3.3 Produktuak emateko substratuak identifikatzea. 
EI3.4 Lixatze-lanak egitea, eta lixatu beharreko produktua eta babesteko produktuak emateko behar den akabera-
maila aintzat hartzea urratzailea aukeratzeko. 

 
Edukiak: 
1. Korrosio-fenomenoa 

- Definizioa. 
- Korrosioaren kausak. 
- Korrosioaren sailkapena. 
- Korrosio-saiakuntzak. 
- Korrosio-pilak. 
- Korrosioa ibilgailuan. 

2. Korrosioaren aurkako babesa 
- Korrosioaren aurkako babesa konponketan: prozesuak, produktuak eta ekipoak. 
- Gainazalen prestaketa. 
- Estaldura metalikoen tratamendua. 
- Estaldura ez-metalikoen tratamendua. 
- Produktuak, erremintak eta ekipoak. 
- Lan-prozesuak. 
- Segurtasuna.  
- Ingurumen-kudeaketa. 

3. Gainazalak babesteko produktuak ematea 
- Korrosioaren aurkako pinturen eta babes-materialen konposizioa eta ezaugarriak. 
- Gainazalak babesteko produktuak. 

• Korrosioaren aurkako produktuak. 
• Inprimazioak, motak eta sistemak. 

- Pinturari buruzko informazio teknikoa. 
- Piktogramak. 
- Fitxa teknikoak eta segurtasunekoak. 

4. Gainazalak babesteko produktuak emateko ekipoak eta tresnak 
- Instalazioak. 
- Lixatzeko ekipoak eta erremintak. 

• Lixatzeko takoak. 
• Lixagailuak. 
• Lixatzeko euskarriak. 
• Konponketan erabiltzen diren urratzaileak. 

- Estaltzeko produktuak eta tresnak. 
• Gainazalak estaltzeko produktuak. 
• Inguruak estaltzeko tresnak. 

- Estaltzeko zintak eta burleteak. 
- Produktuak emateko ekipoak. 

• Pistola aerografikoak. 
• Aplikatzeko kabinak. 
• Ekipamendu osagarria. 

- Garbitzeko ekipamendua. 
- Produktuak lehortzeko ekipoak. 

5. Gainazalak babesteko produktuak pintatzeko prozesuak 
- Altzairuzko piezak. 

• Pieza berriak. 
• Konpondutako piezak. 
• Kalte arinak dituzten piezak. 16 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

- Material ez-ferrikozko piezak. 
• Pieza horiei pinturak emateko irizpideak. 
• Pieza berriak. 
• Konpondutako piezak. 
• Kalte arinak dituzten piezak.  

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
GAINAZALEN BERDINKETA ETA PRESTAKETA 
 
Kodea: UF0956 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, babesteko produktuak 
emateko gainazalak prestatzeari dagokionez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, produktuak emateari eta kaltetu gabeko 
eremuak babesteari dagokienez. 
 
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 gabeko 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. 

17 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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...). 

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. 
18 • Lixagailu orbitalak eta birakari-orbitalak. 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

• 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. 
- 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. 

 
 
1.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

19 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 
• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 
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2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 
- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 

 
 
 

2
 

 
2. prestakuntza-modulua:  
GAINAZALEN TXUKUNKETA 
 
Kodea: MF0123_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0123_2 Gainazalak txukuntzea. 
 
Iraupena: 230 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
IBILGAILUEN PINTAKETA 
 
Kodea: UF0948 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, pintura-prozesuaren 
aplikazioari, lehortze-denborei eta ekipoen eta erreminten oinarrizko mantentze-lanei dagokienez, eta LB2 lanbide-
burutzapenarekin, produktuaren fabrikatzaileak erabakitako proportzioei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazalak txukuntzeko prozesuak aztertzea eta oinarriak eta bernizak emateko erabili beharreko metodoak zehaztea. 

EI1.1 Gainazalak txukuntzeko prozesuak identifikatzea eta haiek estaldura-oinarri eta -material motekin erlazionatzea. 
EI1.2 Piezak edo ibilgailuak pintatu arretiko prestatze-lanak egitea: 

- Prozesuetan behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea. 
- Metodoa hautatzea eta aukeratutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
- Pintatuko den euskarriaren estaldura-motak identifikatzea. 
- Ibilgailuren pintura-mota (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa eta bestelako akabera-efektukoa) identifikatzea, 

behar den dokumentazio teknikoa hautatzeko. 21 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

A2: Pintura, katalizatzaile, diluitzaile eta abarren nahasketa zuzenak egitea, pintura-fabrikatzaileek emandako 
espezifikazioen arabera. 

EI2.1 Berniz-moten (pinturak eta lakak) propietateak identifikatzea. 
EI2.2 Zirkulu kromatiko bateko kolore-banaketa ulertzea eta nola erabiltzen den jakitea. 
EI2.3 Oinarrizko koloreak oinarri hartuta egiten diren nahasketen bidez koloreak lortzeko metodoak identifikatzea. 
EI2.4 Ibilgailuaren kolorea irakurtzea eta pintura prestatzea: 

- Kolore-kodea identifikatzea, fabrikatzaile teknikoaren dokumentazioaren arabera. 
- Pintura-fabrikatzaileen dokumentazio teknikoa interpretatzea eta produktuen ezaugarriak identifikatzea. 
- Nahasketa egiteko behar diren produktuak hautatzea. 
- Proportzio- eta biskositate-arauak errespetatuz produktuak nahastea, balantza elektronikoa eta nahasgailua 

erabiliz. 
- Kolorea doitzeko probak egitea eta kamera kromatikoan egitea horretarako behar diren saiakuntzak. 

A3: Gainazalak estaltzeko metodoak aplikatzea, lainoztatuko ez diren eremuak babesteko behar diren ekipoak eta 
materialak zehaztea eta kalitatea, eraginkortasuna, instalazio-azkartasuna eta lehortze-sistema kontuan hartuz metodo 
egokiena hautatzea. 

EI3.1 Estali behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 
EI3.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen 
arabera. 
EI3.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 
EI3.4 Ibilgailu osoa pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI3.4 Ibilgailuaren zati batzuk pintatzeko estaltze-lana egitea. 
EI3.6 Ibilgailuak pertsonalizatzeko lanetako (zerrendak pintatzea eta aerografoz pintatzea) estaltze-lana egitea. 
EI3.7 Estaltze-lana egiteko materiala kentzea. 

A4: Pinturak emateko ekipo aerografikoak erabiltzea, deskribatutako emaitzak lortzeko. 
EI4.1 Elementu solteei eta ibilgailu osoei pintura ematea. 

- Ekipo aerografikoa doitzea eta erregulatzea, eman beharreko pintura-motaren arabera (geruza bakarrekoa, 
bi geruzakoa, disolbatzaile-oinarria duena, ur-oinarria duena eta bestelako akabera-efektuak dituena). 

- Pintura-kabinaren funtzionamenduaren parametroak doitzea, espezifikazio teknikoen edo eskakizunen 
arabera. 

- Pintura pistolarekin ematea, gainazalarekiko distantzia eta angelua mantenduz, abanikoak gainjarriz eta 
geruza baten eta bestearen artean denbora-tarte egokia pasatzen utziz. 

- Egindako lanak pintatzean ohikoak diren akatsik (pintura-malkoak, laranja-azalaren itxura...) ez duela 
egiaztatzea. 

- Instalazioen eta ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 
EI4.2 Pieza-motarentzat egokiak diren lehortze-sistemak aplikatzea: 

- Konbekzio bidezko labean lehortzeko sistema (kabina) erabiltzea. 
- Izpi infragorriko pantaila bidezko lehortzeko sistema erabiltzea. 

 
Edukiak: 
 
1. Konponketak egiteko pinturak. 

- Konposizioa: 
- Pigmentuak. 

• Korrosioaren aurkakoak. 
• Estaltzekoak. Eragin espezifikoa dutenak: aluminioa, mika. Kargak edo hedatzaileak.  

- Garraiatzaile finkoa, erretxinak edo lehortzeko aglutinatzaileak: Lurruntze bidezkoa. Oxidazio bidezkoa. 
Tenperatura bidezkoa. Erreakzio kimiko bidezkoa. 

- Garraiatzaile lurrunkorra: disolbatzaileak, diluitzaileak. 
• Gogortzaileak eta katalizatzaileak. 
• Lehortzaileak. 
• Aditiboak. 
• Hondoko edo prestaketako pinturak, masillak, inprimazioak. 
• Berdintzaileak. 
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- Akabera-pinturak: 
• Geruza bakarreko kolore solidoak. 
• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak. 
• Hiru geruzako perla-koloreak eta efektudunak. 

 
2. 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. 
3. Gainazalen txukunketako estaltzeko produktuak eta prozesuak 

- Produktuak:  
• Estaltzeko papera. 
• Estaltzeko film garden autofinkagarria eta izpi infragorri bidez lehortzeko filma. 
• Zorro plastikoak. 
• Estaltzeko mantak. 
• Gurpil-estalkia. 
• Erabilera orokorreko, profilatzeko eta moldurak egiteko zinta itsasgarriak. 

- Estaltzeko burletea. 
- Kordoi piramidala. 
- Beira-zumitzak kokatzeko tresna. 
- Babesgarri likidoa. 

- Prozesuak: 
• Ibilgailu osoen pintaketa. 

- Kristalen eta beiren estalketa. 
- Molduren eta tiratzaileen estalketa. 
- Gurbil-babesa. 
- Barrualdea babestea: motor- eta maletategi-zuloa. 
- Ate-barrualdeak. 

• Ibilgailuaren zati batzuen pintaketa. 
- Konpondu beharreko eremuaren mugaketa. 
- Ibilgailuaren gainerako zatiak babestea.  

• Barrualdeen pintaketa. Instalazio elektrikoen pintaketa: elementu elektromeknikoak, tapizatuak eta 
apaingarriak. 

4. Kolorimetria 
- Kolorimetriaren oinarrizko printzipioak:  

• Daltonismoa. 
• Argia eta kolorea. 
• Nahasketa aditiboa, nahasketa kengarria. 

- Metamerismoa. 
- Kolorea karrozerian. 

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

- Koloreak nahasteko eta berdintzeko orientabideak. 
- Kolore-kodeak. 
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2.2. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) IBILGAILUEN LAUSOTZE BIDEZKO PINTAKETA 
 
Kodea: UF0949 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenekin, aplikazio-tekniken bidez 
kolorea berdintzeko prozesuei dagokienez. 
 
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. 
- 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. 24 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu-pintaketa 
 

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:  25 
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o Kolore hidrodisolbagarriaren lausotzea. 
- Hezeko lausotzea: 

• Hezeko lausotzea egiteko produktuak. 
• Erabiltzeko argibideak. 

- 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: gainazala prestatzeko; 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 integatzaileak. 
- 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. 

 
2.3. prestakuntza-atala 
ELEMENTUAK PREST JARTZEKO TEKNIKAK ETA ENTREGATU AURREKO 
LANAK 
 
Kodea: UF0950: 
 
Iraupena: 50 ordu 26 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pinturak izan ditzakeen kalte eta akatsak aztertzea, akats-motaren arabera prozesuei dagozkien teknikak erabiliz.  

EI1.1 Material kaltetuak identifikatzea eta sailkatzea (metalikoak; plastikoak, barrukoak eta kanpokoak; konpositeak; 
eta elastometroak). 
EI1.2 Pieza metalikoak (barrukoak) pintatzeko metodologia identifikatzea. 
EI1.3 Ibilgailuaren kalteak konpontzeko prozesua zehaztea, material-mota (metalikoa, plastikoa, konpositeak, 
elastometroak) aintzat hartuz. 

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 pintura-geruza emateko. 
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: Pintatu gabeko gainazalak prest jartzea.  
EI3.1 Konpondutako piezaren ondoko piezak leuntzea eta distiraraztea. 
EI3.2 Kristalei, gomei eta apaingarriei produktu-hondarrak kentzea eta hasierako tonalitatea ematea. 

A4: Ibilgailua entregatu aurreko lanak egitea, ezarritako prozeduraren arabera. 
EI4.1 Tapizatuak, apaingarriak eta barrualdeak garbitzeko lanak egitea eta pneumatikoak prest jartzea. 
EI4.2 Osagarriak, anagramak eta logotipoak muntatzea eta matrikula-plakak eta moldurak jartzea. 

 
Edukiak: 
1. Pintura-akatsen eta -kalteen kausak 

- Gainazala gaizki prestatu izana. 
- Produktuak gaizki nahastea, ematea eta lehortzea. 
- Pistola aerografikoa gaizki erabiltzea. 
- Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak gaizki egitea. 
- Produktua emateko ingurune-baldintzak ez kontrolatzea. 
- Kanpo-eragileak: faktore klimatikoak, mekanikoak, industrialak eta biologikoak. 

2. Akatsak zuzentzeko teknikak 
- Urradura- eta leunketa-teknikak. 
- Lausotze-teknikak. 

3. Material eta produktu osagarriak 
- Urratzaileak. 
- Kimikoak. 
- Lixatzeko euskarriak. 
- Makinak. 

4. Elementuak prest jartzea eta entregatu aurreko lanak 
- Karrozeria osatzen duten materialen (moldura, goma eta tiratzaileen) pintura prest jartzea. 
- Konponketaren ondoko zatien leunketa. 
- Karrozeria osoaren distiraraztea. 
- Argizariak. 
- Distira-babesleak. 
- Elementu hauek garbitzea: 

• Ibilgailuaren barrualdea eta kanpoaldea. 
• Tapizatuak eta apaingarriak. 
• Motor-zuloa. 
• Pneumatikoak eta hagunak. 

- Informazio teknikoa. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILU-PINTAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0198 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazalak prestatzea eta berdintzea. 

EI1.1 Lausotu behar ez diren elementuak edo piezak estaltzeko lanak egiten parte hartzea. 
EI1.2 Korrosioaren aurka babesteko produktuak ematen laguntzea. 
EI1.3 Gainazalak berdintzeko produktuak (masillak) ematea eta haiek lixatzea. 
EI1.4 Berdintzaileak prestatzen eta ematen laguntzea. 
EI1.5 Berdintzaileak lixatzen laguntzea.  

A2: Gainazalak txukuntzea: 
EI2.1 Akabera-pinturak prestatzen laguntzea. 
EI2.2 Akabera-pinturak kanpoaldean ematen laguntzea. 
EI2.3 Akabera-pinturak barrualdean (maletategia, motor-zuloa, ate-barrualdea) ematea. 

A3: Elementuak prest jartzeko lanak eta entregatu aurreko lanak egitea. 
EI3.1 Akatsak ezabatzeko lanetan parte hartzea. 
EI3.2 Garbitze-lanetan parte hartzea. 
EI3.3 Seinaleztatze- eta argiztatze-elementuak muntatzea. 
EI3.4 Karrozeriatik aparte pintatu diren elementuak (kolpe-leungailua, kapotak, ateak eta abar) muntatzen laguntzea.  
EI3.5 Elementu osagarriak muntatzea: matrikulak, apaingarriak, moldurak eta abar.  

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Gainazalen prestaketa eta berdinketa 

- Estaltze-lanetarako materialaren hautaketa. 
- Zailtasun txikiko piezak estaltzea: haizetakoa, kolpe-leungailua eta moldurak. 
- Estalgarriak eta itsasgarri-hondarrak kentzea. 
- Gainazalen prestaketa. 
- Inprimazioak egitea baliabide aerografikoekin eta eskuzkoekin. 
- Zuloetarako argizaria. 
- 2K masillak prestatzea eta ematea. 
- Masillak baliabide mekanikoekin eta eskuz lixatzea. 
- Berdintzaileen prestaketa. 

2. Akabera-pinturak ematea 
- Kolore-bilaketa, -irakurketa eta -prestaketa. 
- Pintura-prestaketa. 
- Multzo mekanikoen doikuntza. 
- Kanpoaldeko eta barrualdeko elementuei akabera-pinturak ematea. 
- Ekipo aerografikoak garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea.  

3. Elementuak prest jartzeko eta entregatu aurreko lanak 28 
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- Kolpe-leungailuaren, ateen eta kapoten ainguraketa. 
- Itsasgarriak eta zinta berreskuratzaileak jartzea. 
- Ate- eta kapot-doikuntza. 
- Pintatze-akatsen konponketa. 
- Tapizatuak eta apaingarriak garbitzeko produktuak eta teknikak erabiltzea. 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 

 
.
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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0122_2: 
Gainazalen 
prestaketa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen karrozeria 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0123_2: 
Gainazalen 
txukunketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen karrozeria 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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Ibilgailu-pintaketa 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Ibilgailuen pintura-lantegia 200 250 

Kolorimetria-laborategia 30 30 

Ibilgailuen pintura-biltegia 50 60 

Ibilgailuen pintura-hondakinen 
biltegia 10 10 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Ibilgailuen pintura-lantegia X X 

Kolorimetria-laborategia X X 

Ibilgailuen pintura-biltegia X X 

Ibilgailuen pintura-hondakinen 
biltegia 

X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Ibilgailuen pintura-lantegia 

- Pintatze- eta lehortze-kabina. 
- Plano xurgatzailea. 
- Infragorri bidez lehortzeko ekipoa (uhin laburrekoa). 
- Estaltze-ekipoa duen orga. 
- Pistolak garbitzeko makina. 
- Ur-oinarriko pinturetarako pistolak garbitzeko makina. 
- Disolbatzaileak birziklatzeko makina. 
- Distirarazteko eta leuntzeko ekipo pneumatikoa. 
- Aerografia-ekipoa. 
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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ibilgailuen pintura-lantegia 

- Biniloak eta antzekoak ebakitzeko plotterra. 
- Prestatzen ari diren piezentzako euskarriak. 
- Piezak pintatzeko astoak. 
- Xurgatze- eta grabitate-pistola aerografiko konbentzionalak. 
- Xurgatze- eta grabitate-pistola aerografiko hibridoak. 
- HVLP xurgatze- eta grabitate-pistola aerografikoak. 
- Xurgatze- eta grabitate-aparailuetarako pistola aerografikoak. 
- Ukituak emateko pistola aerografikoak. 
- Lixagailu birakari-eszentriko pneumatikoak. 
- Lixagailu orbital pneumatikoak. 
- Lixagailu birakari-orbital pneumatikoak. 
- Xurgagailu eramangarriak. 
- Xurgatze-besoa. 
- Pintatzeko erremintak. 
- Torlojudun konpresore birakaria. 
- Hautsa ateratzeko ekipo eramangarria. 
- Larrialdietarako begi-garbitzailea 

Kolorimetria-laborategia 

- Probetak lehortzeko labe elektrikoa. 
- Kamera kromatikoa 
- Pinturarako lodiera-neurgailua. 
- Biskositatea neurtzeko kopak (DIN, FORD). 
- Pinturarako boxa 

Ibilgailuen pintura-biltegia 
- Produktu sukoiak biltegiratzeko RF armairua. 
- Armairu metalikoak. 
- Kaxak biltegiratzeko apalategi-sistemak. 
- Ateak eta kapotak biltegiratzeko apalategi-sistemak. 

Ibilgailuen pintura-hondakinen biltegia - Hondakin kutsatzaileak sailkatzeko edukiontziak: pintura-arrastoak, 
paper kutsatua, eta plastikozko eta metalezko ontziak. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
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Ibilgailu-pintaketa 
 

– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 
ezartzen den araudiaren arabera. 
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