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Lembar Data Teknis 

 
 
 
Vip Paint Remover 
 

 

 
Deskripsi Produk : 

Vip Paint Remover adalah cairan pengelupas cat yang efektif untuk mengelupas cat enamel, lacquer, baking, 
printing, politur, varnish pada permukaan besi maupun kayu. Sangat praktis, menghemat waktu dan tenaga kerja 

serta dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan.  
 

Fitur dan Kegunaan : 

 Langsung pakai tanpa pengencer  

 Bekas cat yang dibersihkan menggunakan Vip Paint Remover tidak mudah terbakar 

 

Rekomendasi penggunaan : 

Untuk mengupas cat enamel, lacquer, backing, printing, politur ataupun varnish. 
 

Jenis permukaan : 

Cat yang menempel pada permukaan kayu dan besi  
 

Spesifikasi 

  

Penampilan Cairan Keruh dan Kental 

Berat jenis @ 30°C 1,18  - 1,20 kg/liter ( tergantung dari jenis warna) 

Kadar padatan <3   % ( tergantung jenis warna ) 

Cara aplikasi Kuas 

Pengencer Tidak Diperlukan Pengencer 

Daya Sebar Teoritis 3 – 4- m2/kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan 

lapisan cat serta jenis permukaan substrat. 
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Technical Data Sheet 

 
Cara Penggunaan : 

 Aduk produk Vip Paint Remover hingga merata, 

 Sapukan Vip Paint Remover agak tebal dan rata dengan menggunakan kuas pada permukaan yang akan 
dibersihkan catnya. Bila perlu, permukaan cat yang akan dikupas digosok kasar terlebih dahulu agar sedikit 
terkupas. Tunggu hingga permukaan mulai mengelupas kurang lebih 3 - 10 menit, 

 Kupas / kerok cat tersebut dengan kapi / scraper / sikat, 

 Jika cat belum hilang seluruhnya, ulangi prosedur diatas sekali lagi,  

 Bilas / cuci sisa-sisa Vip Paint Remover dan sisa cat dengan air,  

 Permukaan siap untuk proses tahap selanjutnya. 
 

Sistem Penyimpanan : 
Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang 
berlebihan.  
 

Pemberitahuan Tambahan : 

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan 
hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan 
dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.  
 

 
 
 

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup 

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia. 
Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang 
tersebut. 
Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4  
Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7 
Infromasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14 
Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15 
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