
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-MODULUA PIEZA ZURRUNEKIKO ESTALDURETAKO TRATAMENDU OSAGARRIAK 

(zeharkakoa)  
Kodea  MF1320_1 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 

Obrako lan osagarriak (zeharkakoa) 50 
Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak (zeharkakoa) 30 
Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 

Estaltzeko euskarriak prestatzea (zeharkakoa) 60 
Igeltserotzako pintura-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko 
prozesua (Zeharkakoa) 40 

Konfinamendu-ertzak eta galtzada-harrizko zoladurak egitea. 50 
Hormigoi inprimatuko zoladurak egitea 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarrietako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1320_1: PIEZA ZURRUNEKIKO ESTALDURETAKO PIEZAK 
PRESTATZEA ETA GAINAZALAK TRATATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Alikatatuak eta zolaketak egiteko prozesuak osatzen dituzten lan osagarriak deskribatzea, erabiltzen diren materialak identifikatuz, 
tratamendu-motak eta haien xedea deskribatuz, eta laneko metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Estaldura-motak eraikuntzako pieza zurrunekin erlazionatzea, zer paramenturen gainean aplikatzen diren eta zer finkapen-sistema 
duten zehaztuz. 
EI1.2 Aurkeztutako lauza beiraztatu, baldosa edo plaka baten materiala aztertzea, eta ebaketa eta zulaketan dituen propietateak 
identifikatzea. 
EI1.3 Zolaketa- eta alikatatze-lanetan lotura-zubiek duten funtzioa deskribatzea, euskarrien edo lotura-zubiak jartzea beharrezko egiten 
duten erabileren kondizioak zehaztuz. 
EI1.4 Alikatatzeko eta zolaketako lan osagarrietan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.5 Zolaketa- eta alikatatze-lanak egiteko sekuentzia azaltzea. 
EI1.6 Zolaketa eta alikatatuentzako euskarrietan lotura-zubiak egiteko lanen metodoak eta sekuentzia adieraztea. 
EI1.7 Zolaketa eta alikatatuen junturak berdintzeko metodoak eta sekuentzia definitzea. 
EI1.8 Kausak eta ondorioak erlazionatzea zolaketa eta alikatatuetako lan osagarriak egitean gertatzen diren ohiko akatsetan. 
EI1.9 Alikatatu eta zolaketako lan osagarriak egitean dauden laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatzea, haien larritasuna 
baloratzea, eta erlazionatutako prebentzio- eta babes-neurriak haiekin lotzea. 
EI1.10 Zolaketa eta alikatatuak egiteko material eta teknika berritzaileak deskribatzea.  

A2: Euskarriak eskuzko tekniken bidez inprimatzeko teknikak aplikatzea, haiek alikatatu edo zolaketa bidez estaltzeko behar diren lotura-
zubiak lortzeko, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak betez. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, hormigoi lauzko euskarri bat alikatatzeko aukera ematen duen 
lotura-zubi bat egitea: 

- Produktuen fitxa teknikoak identifikatuz, lanen nondik norakoari buruz behar diren argibideak eskatuz. 
- Euskarriaren kondizioak horretarako egokiak diren begiratuz eta hala direla egiaztatuz. 
- Brotxa edo arrabolaren tamaina eta mota hautatuz, bai eta lana egiteko behar diren gainerako erreminta eta tresnak ere. 
- Inprimazioak brotxaz eta arrabolaz aplikatuz, eskatutako errendimendu eta kalitatearekin. 
- Adierazitako geruzak eta errefortzuak (sarea edo besteren bat) osatuz, eskatutako errendimendu eta kalitatearekin. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatuz.  
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A3: Zolaketak, alikatatuak eta xaflatuak obran jartzeko piezak manipulatzeko teknikak aplikatzea, lan-metodo, segurtasun-kondizio eta 
lanaldiaren amaierako eragiketei buruz emandako jarraibideak betez.  

EI3.1 Eskuzko ekipoak edo ekipo elektrikoak erabiliz materiala konformatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik, zolaketak, alikatatuak eta xaflatuak obran jartzeko: 

- Lanerako behar diren makinak, erremintak eta tresnak hautatzea, hautapena arrazoituz eta ebaketa-orri eta -elementuen 
kontserbazio-egoera egiaztatuz. 

- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 
gauzatzean. 

- Baldosa zeramiko esmaltatuetan ebaketak, zuloak eta ingleteak egitea, pieza horiek behar den doitasunarekin dagozkien 
kokapenetara egokitzeko. 

- Baldosa zeramiko esmaltatu gabeetan eta harri natural zein artifizialezkoetan ebaketak, zuloak eta ingleteak egitea, pieza horiek 
behar den doitasunarekin dagozkien kokapenetara egokitzeko. 

- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea.  
A4: Alikatatu eta zolaketen akabera egiteko teknikak aplikatzea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta 
lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean.  

EI4.1 Azalera alikatatu baten junturak berdintzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, eta prozesua 
adierazitako garbiketarekin osatuz: 

- Produktuen fitxa teknikoak identifikatzea, eta lanen nondik norakoari buruz behar diren argibideak eskatzea. 
- Alikatatzearen kondizioak juntura berdintzeko egokiak diren begiratzea edo hala direla egiaztatzea. 
- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 

gauzatzean. 
- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Junturak berdintzea, behar den errendimendu eta kalitatearekin. 
- Junturak eta piezak gainbegiratzea eta garbitzea, eta lortutako akaberaren kalitatea aztertzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea.  

EI4.2. Zeramika porotsuz eta albo-juntura lodiz zolatutako azalera bateko junturak berdintzeko eta garbitzeko kasu praktiko batean, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, mortero pigmentatua erabiliz eta, prozesua amaitzeko, junturak garbituz eta garbiketa 
eginez: 

- Produktuen fitxa teknikoak identifikatzea, eta lanen nondik norakoari buruz behar diren argibideak eskatuz. 
- Euskarriaren kondizioak horretarako egokiak diren begiratzea edo hala direla egiaztatzea. 
- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Piezak babesteko inprimazioak brotxaz eta arrabolaz aplikatzea, eskatutako errendimendu eta kalitatearekin. 
- Junturak berdintzea, behar den errendimendu eta kalitatearekin. 
- Junturak barrura sartzea eta piezak garbitzea, eta lortutako akaberaren kalitatea aztertzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Piezak prestatzeko lanak eta gainazalen tratamendua estaldura pieza zurrunekin egin behar zaien gainazaletan. 

− Pieza zurrunekiko estaldurak ezagutzea 
• Pieza zurrunekin egiten diren estaldura-motak: zoladurak, alikatatuak, xaflatuak, plakazkoak.  
• Finkatze-sistemak. 
• Estaldura-prozesuak eta haien garapena ezagutzea. 
• Egitekoaren ohiko termino teknikoak ezagutzea eta aplikatzea. 

− Pieza zurrunen material-motak.  
• Baldosa zeramikoak. 
• Harri naturala. 
• Harri artifiziala. 
• Zementuzko baldosak. 
• Baldosa sintetikoak. 
• Aurrez muntatutako mosaikoa. 

− Formatu-motak:  
• Formatu normalak. 
• Pieza osagarriak. 
• Pieza bereziak. 
• Piezen konformazioa: ebaketa, zulaketa, ingletatzea. 

− Pieza zurrunekin egiten diren estalduretan, piezak prestatzeko lanen ezagutza: 
• Haien manipulazioan eragina duten materialen ezaugarriak eta propietateak. 
• Ebaketa-diskoak. 
• Zulaketa. 
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• Ingletatzea. 
− Pieza zurrunekin egiten diren estalduretan, euskarrien tratamenduak ezagutzea: 

• Inprimazio-materialak. 
• Inprimazioen funtzioa.  
• Lotura-zubiak.  

− Pieza zurrunekin egiten diren estalduretan, akabera-tratamenduak ezagutzea: 
• Junturak berdintzea: junturak berdintzeko materialak. 
• Pieza zurrunak babestea eta garbitzea, obran jartzeko: materialak  

2. Pieza zurrunekin egindako estalduren lan osagarriak egitea 
− Pieza zurrunekin egindako estalduretan, piezak manipulatzeko eta gainazalak tratatzeko tresnak eta erremintak ezagutzea. 

• Elementu bakoitzaren ezaugarriak eta propietateak. 
• Tresna edo erreminta bakoitzaren funtzio egokiak. Erabilera egokia.  
• Funtzionamendua egiaztatzea. 
• Garbiketa eta mantentze-lanak.  
• Biltegiratzea.  
• Errespetatu beharreko segurtasun-kondizioak. 

− Makina txikiak erabiltzea estalduretarako pieza zurrunak maneiatzean. 
• Makina bakoitzaren ezaugarriak eta propietateak. 
• Funtzionamendua. Egiaztatu beharrekoak. 
• Makina bakoitzarekin egin beharreko lanak. Kondizio egokiak. 
• Garbiketa eta mantentze-lanak. 
• Biltegiratzea. 
• Kontuan izan behar diren prebentzio-neurriak. 

− Pieza zurrunetan ebakiak eta zuloak egiteko prozesuak eta kondizioak:  
• Segidako ebakien simetria-kondizioak; ondoz ondoko zatietako dekorazio-motiboen jarraitutasun-kondizioak. 
• Ebakien, ingleteen eta zuloen neurketa eta definizio geometrikoa. 

− Pintura babesleak eta inprimazioak aplikatzeko prozesu eta kondizioak:  
• Prozesua: horniketa, manipulazioa eta biltegiratzea. 
• Euskarriaren hezetasunaren kontrola 
• Arrabolaz edo brotxaz aplikatzea; lehortzea. 
• Aplikazio-kondizioak: geruzaren lodiera, erregulartasuna. 
• Inguru-kondizioak. 

− Junturak berdintzeko prozesuak eta kondizioak:  
• Junturen aurretiazko kondizioak: euste-materialaren gogortzea, garbiketa, bizarrak. 
• Inguru-kondizioak.  
• Ageriko gainazalen kondizioak: porotasuna, junturak berdintzeko materialarekiko sentsibilitatea.  
• Prozesua: junturak garbitzea eta betetzea, junturak barrura sartzea, zementu-esnea eta eraikuntza-junturak garbitzea, 

eta azken garbiketa egitea. 
3. Lan-arriskuak prebenitzea estaldura zurrunetako lan osagarrietan, tekniketan eta ekipoetan.  

− Prebentzio-teknika espezifikoak:  
• Laneko eta inguruneko arriskuak igeltserotzan. 
• Segurtasun- eta osasun-planaren aplikazioa. 
• Arriskuen oinarrizko ebaluazioa. 
• Lantokia eta haren ingurua egiaztatzea. 
• Jardueren arteko interferentziak: batera edo bata bestearen atzetik egin beharreko jarduerak. 
• Langilearen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 

− Norbera babesteko ekipoak: 
• Arriskuak ezagutzea. 
• Arauak betetzea. 
• Ekipo-motak eta bakoitzaren funtzioak. Erabilera egokia. 

− Babes kolektiboko ekipoak: 
• Arriskuak ezagutzea. 
• Oinarrizko arauak. 
• Motak eta funtzioak. 
• Muntatzea eta desmuntatzea.  
• Garbiketa eta mantentze-lanak. 
• Biltegiratzea. 
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− Baliabide osagarriak: 
• Motak eta ezaugarriak. 
• Egokitasuna eta erabilera.  
• Muntatzea, aztertzea eta desmuntatzea. 
• Biltegiratzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak 
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