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TAHAPAN
aplikasi

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

Tutup pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD 
FILLER WF-115, biarkan mengering, kemudian 
amplas hingga permukaan kayu terlihat lagi 
dengan menggunakan kertas amplas no. 240.

Kuas / semprotkan ULTRAN P-01 sesuai warna 
pilihan secara merata.

Biarkan mengering 3 - 4 jam. 
Amplas ambang searah urat kayu dengan kertas 
amplas no. 400. Ulangi tahap 3 sebanyak 2 kali 
untuk mendapatkan tampilan akhir semi gloss.

Untuk mendapatkan tampilan akhir yang 
gloss/dof, gunakan ULTRAN P-01 Clear Gloss / 
Clear Dof pada penguasan/penyemprotan yang 
ke-3.
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ULTRAN P - 01 adalah politur modern solvent based 
berkualitas tinggi yang dirancang agar mudah dalam 
aplikasi, cocok digunakan untuk melindungi dan 
menampilkan keindahan bagian-bagian dalam rumah 
(interior) yang terbuat dari kayu.

Cocok diaplikasikan pada : Divider kayu, pintu, jendela, 
handrail, kusen dan list kayu

Sehalus Melamik*
Tidak berbau pedas
Fleksibel dan tahan benturan
Mudah untuk diaplikasikan
Mudah perawatannya
*jika diaplikasikan menggunakan spray

MODERN POLITUR
FOR JOINERIES

*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L



WARNA YANG TERSEDIA : Solar Yellow, Mahony, Brown KJ, Brown AR, Teak, SHP Brown, Solar Red, Dark Brown

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi

Metode aplikasi

Substrat

Pengencer

Viskositas aplikasi

Daya sebar (menggunakan kuas)

: 25 - 35oC, 60 - 80 % RH

: Kuas atau spray

: Kayu kamper atau kayu lainnya

: Thinner Ultran Politur

: 11 - 15 detik (Din 4) untuk kuas & spray

: 5 - 6 m2/l (untuk 2x lapis)

  3 - 4 m2/l (untuk 3x lapis)

Gunakan kuas yang berkualitas baik.

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

Pastikan menggunakan thinner politur untuk mengencerkan, jangan menggunakan 
thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.

Sebelum melakukan lapisan ulang harus dilakukan pengamplasan dengan kertas 
amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.

Apabila Ultran P-01 diaplikasikan dengan spray, hindari aplikasi cat yang terlalu tebal 
per 1 kali lapis, untuk mendapatkan hasil yang optimal, aplikasikan cat tipis dan 
berulang. 

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN P-01


