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Lembar Data Teknis

AVITEX DAPUR & KAMAR MANDI

Deskripsi Produk
Avitex Cat Tembok Dapur & Kamar Mandi hadir sebagai cat tembok pertama di indonesia dengan teknologi khusus
yang memberikan perlindungan ekstra terhadap uap panas, sehingga cat tidak mudah mengelupas. Avitex Cat
Tembok Dapur & Kamar Mandi juga dilengkapi dengan perlindungan anti jamur dan lumut, sehingga sangat cocok
diaplikasikan pada tembok yang lembap.

Fitur dan Kegunaan
•
•
•
•
•
•

Tahan terhadap uap air panas.
Tanpa merkuri dan timbal.
Tahan serangan jamur dan lumut .
Cepat kering.
Daya tutup sangat baik.
Warna tahan lama dan tidak mudah pudar.

Jenis permukaan
Dapat digunakan untuk Interior tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

Spesifikasi
Penampilan
Warna
Kekentalan @ 30°C / FC4
Berat jenis @ 30°C
Kadar padatan
Pengencer
Waktu Kering
Sentuh
Sempurna
Tenggang waktu antar lapisan
Cara Aplikasi
Daya Sebar Teoritis

Matt/tidak kilap
9 Ready Mix dan Tinting
105 - 110 ku
1.4 - 1.6 kg/lt, tergantung warna
53 - 58%
Air bersih, 20% untuk lapisan pertama, 10% untuk lapis berikutnya
Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
30 Menit (30⁰C)
8 - 12 Jam (30⁰C)
Tunggu minimal 2 Jam
Kuas, Roll, Spray
10 - 12 m² / Liter, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan

Kemasan
Tersedia dalam : 4,5 kg & 22 kg
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Technical Data Sheet
Persiapan permukaan
1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Lubang kecil atau retakan halus sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
3. Permukaan baru:
• Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
• Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Avitex Dapur dan Kamar Mandi.
4. Permukaan lama:
• Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat.
• Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
• Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Avitex Dapur dan Kamar Mandi.

Pembersihan Peralatan
Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan
•
•
•
•

•

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
Masa simpan: 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutu p.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
•
Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
•
Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
•
Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan
pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
•
Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan
sabun.
•
Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada
daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan
menurut peraturan yang ada.
•
Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.
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