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Lembar Data Teknis

Suzuka Spray

Deskripsi Produk :
Suzuka Spray adalah cat satu komponen yang terbuat dari Alkyd / Acrylic resin, Nitrocellulose dan plasticizer. Cat ini cepat
kering sehingga mudah pengerjaannya dan mempunyai daya lekat yang baik pada besi ( logam ) maupun kayu.

Keunggulan :
 Cepat kering
 Sangat mudah diaplikasikan
 Tersedia berbagai macam warna solid, metalik, candy dan flourescent

Rekomendasi Penggunaan :
Untuk pengecatan mainan anak, meubel, pagar rumah, konstruksi besi, autorefinish dan lain sebagainya

Jenis Permukaan :
Bisa digunakan untuk permukaan besi ( logam ) maupun kayu

Spesifikasi
Base A
Penampilan

Gloss ( mengkilap )serta Matt ( tidak mengkilap )

Warna

Sesuai kartu warna

Kadar Padatan

10 – 20 %

Ketebalan lapisan kering

18 – 25 micron

Ketebalan lapisan basah

90 – 250 micron

Rekomendasi lapisan

2 lapis

Pegencer

Tidak Butuh

Pengaplikasian

Dengan Spray

Kebutuhan Air

1– 2 m2/lt, tergantung porositas permukaan
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Persiapan :



Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrat.
Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas nomor 240 sampai rata dan bersihkan

Cara Penggunaan :







Pastikan kaleng produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan
Arahkan lubang tombol di kaleng ke permukaan yang akan dicat . Jarak penyemprotan ± 30cm
Semprotkan cat dengan merata hingga terbentuk film tipis , tunggu 5 - 10 menit sebelum mengulangi dengan lapisan
kedua dan seterusnya ( minimal 2 lapis )
Hindari penyemprotan sekali dengan lapisan yang tebal, 2 lapis yang tipis lebih baik daripada 1 lapis yang tebal
Kocok kaleng secara berkala selama penggunaan
Setelah selesai penggunaan, semprotkan kaleng dalam keadaan terbalik ± 2 detik untuk membersihkan saluran tombol.
Jika terjadi kemacetan, cabutlah tombol tekan dan bersihkan

Sistem Pengecatan :
 2 x SUZUKA SPARY
Rekomendasi ketebalan lapisan cat :
Ketebalan lapisan setelah kering : 18 – 25 micron
Ketebalan lapisan saat basah : 90 – 250 micron
Rekomendasi jumlah lapisan : 2 lapis
Waktu Kering :
Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah
lapisan cat.
Kering Sentuh : 10 - 15 menit
Kering Tekan : 30 - 45 menit
Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : minimal 1 jam

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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