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10482-12 Járműfényező feladatai 

 

A felület előkészítés, fényezés gyakorlata tantárgy 

 

Kittelés előtti felület előkészítések 

- A felületek oxidmentesítése 

- Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

- Vegyi oxidmentesítő eljárások 

- Öregítés 

- Savas maratás (pácolás) 

- Sósavas maratás (pácolás) 

- Kénsavas maratás (pácolás) 

- Foszforsavas maratás (pácolás) 

- Elektrolitikus pácolás 

- Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 

- Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

- Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

- Könnyűfém felületen 

- Mechanikai eljárással 

- Vegyi eljárással 

- Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

- Munkavédelmi előírások 

- Járművek ápolása, festési, fényezési műveletek előkészítése 

- Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti 

védelme) 

- Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

- Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

- Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése 

   

Kittfelhordások 

- Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

- Javított felületre kitt felhordása 

- Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

- Simító kittelés végzése 

- Szóró kittelés anyagának előkészítése 

- Szóró kittelés technológiájának gyakorlása 

- Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 

- Kittelési technológiák elsajátítása 

- Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria 

elemeken 

- A tapaszolás technológiája szerinti megkülönböztetése 

- Folt- vagy előtapaszolás végzése 

- Késtapaszolás és ecsettapaszolás végzése  

- Töltőalapozó használata 

- Tapaszadagoló használata 

- Kittek előkészítése felhordásra 



- Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

- Szóró kittelés technológiája 

- Töltőalapozás technológiája 

  

Kittcsiszolások 

- Kittelt felületek csiszolása, egyenetlenségek, karcmentességek ellenőrzése 

- Kittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

- Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás) 

- Az oszcillációs és a vibrációs géppel történő tapaszcsiszolás  

- A körtányéros (rotációs) csiszológéppel történő tapaszcsiszolás 

- Az excenter csiszolóval történő tapaszcsiszolás 

- A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

- Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

- Felületek előkészítése megmunkálásra 

- Száraz tapaszcsiszolás: gyors eljárás és nincs korróziós veszély 

- Nedves tapaszcsiszolás: a legsimább felület érhető el vele, de lassú eljárás 

- Kézi tapaszcsiszolás: gyorsabb, termelékenyebb eljárás 

- A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, 

jelzőfesték használatával történhet 

   

Kitakarások  

- Takaróanyagok alkalmazása 

- A fordított maszkolási technológia (elem széle) 

- Maszkoló szalagok típusai és felhasználásuk 

- Különleges maszkoló anyagok (szivacs, szalag) és alkalmazásuk  

- Kitakarások végzése  

- Kitakarások elvégzésének munkafolyamatai 

- Fedések végzése fényezési művelet előkészítése során 

- Polírozás előtt műanyag felületek maszkolása 

- Polírozás után maszkok, pasztamaradványok eltávolításának gyakorlása 

- Kőfelverődés készítéséhez kiragasztások készítése 

- A kitakarások maszkjának eltávolítása 

- Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező 

szennyeződésektől kitakarással 

   

Előkészítő technológiák alkalmazása 

- Oxidmentesítés végzése (csiszolások, vagy szemcseszórások) 

- Felületek tisztítása (zsír- és pormentesítés). 

- Fényezendő felületek csiszolási technológiái 

- Csiszolt felületek zsírtalanítása, szilikonmentesítése, portalanítás 

- Fém- és műanyag felületek fényezésre történő előkészítése 

- Melléfényezéshez felületek előkészítése (tisztítás, csiszolás, mattítás, fémre kopott 

felületek szigetelése) 

- Műanyag alapozások végzése 

- A fémig csiszolt részekre korrózió gátló alapozó felvitele 

- Illesztések tömítése 

- A tiszta fémfelületekre alapozó felhordása 

- A műanyag hőkezelésének elvégzése (temperálás) 

- Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája 



- Előkészítő technológiák (felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, 

kittcsiszolás, töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

- Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés, 

kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

- A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, 

sárvédők, egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró 

állványra történő rögzítése, állványos mozgatás  

   

Festékfelviteli eljárások 

- A szükséges eszközök és gépek előkészítése, és üzembe helyezése 

- A festés anyagigényének meghatározása 

- A festék paramétereinek beállítása, a festék összetevőinek kimérése 

- Felhasználandó anyagok megszűrése, szín kikeverése 

- Előkészített felületek színre fújása 

- A szórópisztoly szórásképének beállítása 

- Színre fújt felületek lakkozása 

- Fényezett felületek szárítása 

- Dekorációs fényezés készítése 

- A szín beazonosítás módszereinek megismerése 

- Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása 

- Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

- Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

- Rétegek közötti takarások gondos elvégzése 

- Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, 

végzése  

- Kőfelverődés anyagának felhordása 

 

Lakkozási technológiák 

- Színre fújt felületek lakkozása 

- Lakkozott felületek szárítása 

- Dekorációs fényezések lakkozása 

- Jármű fémfelületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

- Jármű műanyag felületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

- Precíziós lakkfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, végzése  

  

Javítási technológiák 

- Alvázvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

- Üregvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

- Járművek javító festése javítási technológiájának begyakorlása 

- Bevonatrendszer javítása javítási technológiájának begyakorlása 

- Teljes bevonatrendszer felújításának javítási technológiájának begyakorlása  

- Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések 

elvégzése, összepolírozása 

- A hozzáfényezés módszerei javítási technológiái azok megfelelő begyakorlása  

- Helyi javítások technológiája 

- Karbantartó javítás technológiája 

   

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák 



- Alvázvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

- Alvázvédő anyagok használata 

- Alváz- és üregvédelem ellenőrizése, majd szükség esetén javítása 

- Üregvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

- Az üregvédő anyagok használatának módjai 

   

Karbantartási műveletek 

- A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek elsajátítása, a 

karbantartások elvégzése 

- Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó) 

karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

- Kéziszerszámok, csiszológépek karbantartása 

- Levegőhálózat karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

- Elszívó berendezés karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése 

- Fényező, szárító kabin karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése (szűrőket tisztít, cserél) 

- Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart 

- Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 

- Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának 

megismerése  

- Festőrobotok 

- A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások 

megismerése 

 



 


