
TAHAPAN
aplikasi

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

Roll/kuas/semprotkan ULTRAN AQUA 
PARQUET LACK APL-850 & APL-851 secara 
merata. Biarkan mengering minimal 4 jam.

Amplas ambang searah serat kayu dengan 
kertas amplas No. 400. Ulangi tahap ke-2 
sebanyak 2 kali untuk mendapatkan hasil yang 
baik.

1.

2.

3.

ULTRAN AQUA PARQUET LACK APL-850 & 
APL-851  adalah cat berbahan dasar air yang ramah 
lingkungan utnuk memperindah dan melindungi lantai 
kayu interior anda. ULTRAN AQUA PARQUET LACK 
APL-850 & APL-851 sangat mudah diaplikasikan, 
memiliki tingkat transparansi yang baik, tahan terhadap 
benturan serta bahan-bahan kimia rumah tangga.

Cocok diaplikasikan pada : Lantai kayu (Wood Parquet) 
pada interior

Ramah lingkungan
Tidak mengandung bahan beracun
Tidak berbau
Mudah dalam pengaplikasian
Mudah dalam perawatannya
Tahan gores
Kuas dan merata sendiri

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

WATERBASED LACQUER
for WOODEN FLOOR

*Tersedia dalam kemasan 1 L, 2.5 L dan 20 L
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DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi

Metode aplikasi

Substrat

Pengencer

Viskositas aplikasi 

Daya sebar (menggunakan kuas)

: 25 - 35oC, 60 - 80 % RH

: Kuas, roll atau spray

: Kayu jati, merbau atau kayu lainnya

: Air

: 35 _ 10 detik

: 5 - 6 m2/L (untuk 2 kali lapis)

  3 - 4 m2/L (untuk 3 kali lapis)

Hindari aplikasi wood filler terlalu tebal, wood filler hanya berfungsi untuk mengisi pori 
saja, aplikasi wood filler yang berlebih akan menyebabkan daya rekat lapisan cat 
diatasnya kurang baik.

Lakukan pengamplasan dengan kertas amplas no.240 untuk mendapatkan hasil yang 
optimal.

Hindari aplikasi cat yang terlalu tebal per 1 kali lapis. Untuk mendapatkan hasil yang 
optimal, aplikasikan cat tipis dan berulang.

Berikan waktu yang cukup agar cat benar-benar kering sebelum lapisan berikutnya.

Gunakan air bersih apabila butuh pengenceran.

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI AQUA PARQUET LACK

TAMPILAN YANG TERSEDIA : Clear Gloss, Semi Gloss dan Clear Dof


