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TAHAPAN
aplikasi

Kayu diamplas dengan kertas amplas no. 180 
(searah dengan serat kayu) dan tanpa aplikasi 
wood filler.
 
Untuk cat dasar, kuaskan ULTRAN P-03 UV dan 
biarkan kering minimal 4 jam. Lakukan tahap ini 
sebanyak 2 kali. 

Setiap penguasan diikuti dengan pengamplasan 
dengan kertas amplas no. 400.

Untuk lapisan akhir, kuaskan ULTRAN P-03 UV 
1 kali lapis.
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ULTRAN P - 03 UV adalah cat politur solvent based 
dengan resin flexible alkyd yang memberi perlindungan 
ekstra terhadap sinar matahari, cuaca, serta serangan 
jamur dan serangga. ULTRAN P-03 UV diperuntukkan 
khusus bagian bangunan yang terkena sinar matahari 
dan hujan secara langsung.

Cocok diaplikasikan pada : lisplang, pergola, pagar kayu, 
dinding kayu bagian luar, gazebo, dll

Tahan sinar matahari dan hujan
Penetrasi dan flow yang baik
Mudah diaplikasikan dengan spray / kuas
Mudah rata
Melindungi kayu dari jamur & lumut

HIGH QUALITY
WOODEN EXTERIOR

POLITUR

*Tersedia dalam kemasan 1 L



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

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

: 50 - 60 detik (Din 2) untuk kuas

  12 - 14 detik (Din 4) untuk spray

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

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

Pastikan permukaan kayu bersih dari kotoran sebelum diaplikasi.

Gunakan kuas yang berkualitas baik dan tidak menggunakan kain bal yang dililitkan 
di bulu kuas karena film yang dihasilkan akan sangat tipis sehingga mengurangi 
ketahanan terhadap cuaca dan Ultran P-03 UV sudah sangat mudah rata.

Pastikan menggunakan Thinner Politur untuk mengencerkan jangan menggunakan 
thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.

Untuk pemakaian eksterior tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan 
mengganggu penetrasi Ultran P-03 UV ke pori-pori kayu sehingga akan mengurangi 
ketahanan terhadap cuaca.

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

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN P-03 UV


