
*Tersedia dalam kemasan 1 L, 5 L dan 20 L

TAHAPAN
aplikasi

Amplas permukaan kayu dengan kertas 
amplas no. 180 searah dengan serat kayu.

Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER 
SH-113, dan biarkan kering.

Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga 
permukaan kayu terlihat lagi.

Beri warna WOOD STAIN WS - 162 B dengan 
cara kuas atau semprot.
Bal / lap sebelum kering agar warnanya rata.

Semprotkan sanding sealer tipis-tipis. Setelah 
kering, amplas ambang dengan kertas amplas 
no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.

Semprotkan top coat, biarkan kering.

PEWARNAAN “BAWAH”
Impra Wood Stain langsung diaplikasikan dengan cara :
- Dikuas kemudian dilap sebelum kering
- spray
Pewarnaan "bawah" ini membuat serat kayu tampak sangat "hidup" 
karena Impra Wood Stain meresap masuk ke dalam kayu (penetrasi).

PEWARNAAN "ATAS"
Impra Wood Stain diaplikasikan dengan cara :
- Dicampurkan ke dalam sanding sealer (shading)
- Dicampurkan ke dalam topcoat clear gloss (toning)
Pewarnaan "atas" ini akan mengurangi terlihatnya warna kayu yang 
berbeda-beda atau serat kayu yang kurang bagus.

Cocok diaplikasikan pada : Meubel dan interior kayu

Impra Wood Stain (WS - 162 B) merupakan pewarna 
transparan berkualitas tinggi yang cocok digunakan 
untuk furniture / bagian dalam rumah (interior). Impra 
Wood Stain (WS - 162 B) memiliki warna yang sangat 
jernih / transparan, mudah digunakan, cepat kering dan 
mampu melakukan penetrasi dengan baik ke dalam 
kayu sehingga serat kayu benar- benar lebih hidup.

Salah satu keunikan dari kayu adalah keindahan alami 
serat kayunya yang sangat eksotis. Impra Wood Stain 
meningkatkan keindahan kayu dengan warna-warna 
yang cerah mempersona namun tetap menampilkan 
keindahan alami serat kayunya.

Warna yang cerah
Transparansi yang baik
Tetap menampilkan keindahan
alami serat kayu( Wood Dye Stain )
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DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi Aplikasi   : 25 - 35oC, 60 - 80%RH 

Metode Aplikasi    : Air spray, kuas, atau dibal

Pengencer   : THINNER SERBAGUNA PRO

Rasio pengenceran (volume) : Jika diperlukan

Daya Sebar Teoritis  : 14.3 m2/lt. at ca 60 g/m2

Interval Pengecatan  : Setelah 15 menit
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