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Lembar Data Teknis 

 
 
AVIAN CAT PAVING 
 
Deskripsi Produk : 
Avian Cat Paving adalah cat yang khusus diformulasikan untuk lapangan, jalan berpaving, beton, dan aspal. Cocok digunakan 
di dalam maupun luar ruangan. Avian Cat Paving juga diaplikasikan untuk lapangan parkir, lapangan olahraga, jogging track, 
taman bermain, trotoar, dan marka jalan yang terbuat dari beton, asbes, semen, aspal, dan seng. Avian cat Paving ini tahan 
lama, cepat kering, tahan abrasi, dan mudah diaplikasikan. 
 

Fitur dan Kegunaan : 

⚫ Tahan gesekan dan tahan abrasi. 
⚫ Daya lekat sangat baik pada paving, beton, dan aspal. 
⚫ Anti Slip. 
⚫ Cepat kering. 
⚫ Warna tidak mudah pudar 
⚫ Dapat dipakai baik di dalam maupun di luar ruangan. 
 
 

Jenis permukaan : 

Digunakan untuk pengecatan paving blok, jalanan beton, dan jalan aspal.  
 

Spesifikasi 

Penampilan Low sheen  

Warna Putih, Kuning, Merah, Hijau, Biru, Abu, dan  

Hitam 

 

Kekentalan @ 30°C / KU (refer to ASTM 

D562) 

80-90 KU  

Berat jenis @ 30°C (refer to ASTM 

D1475) 

1.25 - 1.55 kg/lt, tergantung warnanya  

Kadar padatan (refer to SNI 06-0475-

1989) 

58.0-72.0 %  

Pengencer Avia Thinner A / Spesial 

Waktu Kering Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, dan ketebalan film 

                 Sentuh 

                 Sempurna 

                 Interval Pengecatan 

Selanjutnya 

10 menit (30⁰C) 

30 menit (30⁰C) 

minimal 2 jam  (30⁰C ) 

Cara Aplikasi Roll dan Kuas 

Daya Sebar Teoritis 5.00 – 7.00 m² / kg dengan pasir tergantung porositas permukaan 

7.00 – 9.00  m² / kg tanpa pasir tergantung porositas permukaan 
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Technical Data Sheet 

Kemasan 
5 Kg set (4,5 Kg Cat + 500 gr Pasir) 

 
Persiapan Permukaan : 

 

Untuk jalan / lapangan dari paving blok : 

• Lapangan Paving harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran. 

• Permukaan Paving harus dalam keadaan rata sebelum aplikasi. 

 
Untuk jalan dari beton atau semenan : 

• Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan beton/semen yang akan dicat sudah kering, rata, bersih dari 

debu, kotoran dan minyak. 

• Bagi permukaan beton/semen baru, pastikan umur beton harus lebih dari 28 hari dan kering sempurna. 

 
Untuk jalan dari aspal : 

• Lapangan aspal harus bersih dari debu. 

• Permukaan aspal biasanya kasar dan berpori, harus diratakan dulu sebelum diaplikasi. 

 

Cara Penggunaan : 

Untuk penggunaan tanpa pasir : 

• Pengenceran menggunakan Avia Thinner A / Spesial  sebanyak 10% - 20% 

• Pengecatan pada lapisan kedua setelah 2 jam 
 
Untuk penggunaan dengan pasir : 

• Tambahkan pasir sebanyak 10% berat cat 

• Pengenceran menggunakan Avia Thinner A / Spesial sebanyak 10% - 20% 

• Pengecatan pada lapisan kedua setelah 2 jam 
 
Pembersihan Peralatan : 
Menggunakan Avia Thinner A/ Spesial 
 

Sistem Penyimpanan : 
• Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku. 

• Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan. 

• Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup. 

• Jauhkan dari jangkauan anak - anak. 

• Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup. 

 
 

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 

 


