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Lembar Data Teknis

JASMINE
Deskripsi Produk
Jasmine adalah cat tembok ekonomis yang berbahan dasar akrilik untuk memperindah dan melindungi dinding
interior. Produk ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan tidak mudah pudar. Jasmine dapat
diaplikasikan pada dinding dan langit langit berbahan dasar beton, gypsum, plaster, batu bata dan lain sebagainya.

Fitur dan Kegunaan
•
•
•
•
•
•
•

Anti jamur & lumut
Daya tutup sangat bagus
Daya sebar terbaik
Cepat kering
Minim cipratan
Mudah diaplikasikan
Tanpa merkuri dan timbal

Jenis permukaan
Dapat digunakan untuk permukaan tembok.

Spesifikasi
Penampilan

Matt / tidak kilap

Warna

30 Ready Mix dan Tinting 170 warna

Kekentalan @ 30°C / FC4

110 - 115 ku

Berat jenis @ 30°C

1.5 - 1.6 kg/lt, tergantung warna

Kadar padatan

50 - 60%

Pengencer

Air bersih 0 - 10% air-less spray, 10 - 20% untuk kuas dan roll

Waktu Kering

Tergantung sirkulasi , suhu dan kelembapan udara

Sentuh

15 menit (30⁰C)

Keras

60 menit (30⁰C)

Kering Amplas

Tunggu minimal 2 jam

Cara Aplikasi

Roll, Kuas, Spray

Daya Sebar Teoritis

8 - 11 m² / Kg / Lapis

Kemasan
Tersedia dalam : 4,5 kg dan 18 kg

Halaman| 1 / 2

Tanggal Mulai Berlaku :
01 Januari 2020
TDS/MP/0520

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 Jasmine.
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 Jasmine.

Cara Penggunaan :
1. Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
2. Pengenceran :
• Maksimal 20% air.
• Gunakan air bersih untuk pengenceran.
3. Aplikasi 2-3 lapis cat tembok Cat Tembok Jasmine.

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 (dua) 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
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