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*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L.

TAHAPAN
aplikasi

Amplas permukaan kayu dengan kertas 
amplas no. 180 dan pastikan permukaan 
kayu bebas debu dan kotoran.

Aplikasikan ULTRAN LASUR LASER 
EL-501 LS dengan kuas, tunggu sampai 
kering 6-8 jam untuk melakukan lapisan 
ulang.

Aplikasikan minimal 3x lapis ULTRAN 
LASUR LASER EL-501 LS untuk 
perlindungan lebih lama terhadap cuaca dan 
sebelum melakukan lapisan ulang, amplas 
permukaan kayu dengan kertas amplas no. 
400.

ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS adalah inovasi 
terbaru dari rangkaian seri ULTRAN LASUR yang 
memberikan perlindungan terhadap cuaca dan mampu 
menampilkan keindahan serat alami kayu secara lebih 
maksimal dari ULTRAN LASUR TRANSPARENT 
COLOR. Didisain khusus untuk daerah yang beriklim 
tropis, ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS cocok 
digunakan untuk melindungi dan memperindah kayu 
yang terekspose sinar matahari dan hujan di 
proyek-proyek bergengsi seperti hotel, resort dan 
rumah mewah. ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS 
direkomendasikan untuk pengggunaan pada kayu yang 
memiliki serat yang indah sehingga keindahan alami 
serat kayu dapat terekspos secara maksimal.

Cocok diaplikasikan pada : Hotel, Resort dan
Rumah Mewah yang mempunyai motif kayu

Tahan terhadap sinar UV
Warna-warna yang lebih cerah
Lebih tidak berbau solvent
Tingkat transparansi yang baik
Flow yang baik dan mudah rata
Tidak meninggalkan jejak kuas

DURABLE EXTERIOR
WOOD CARE
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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 Lasur sudah sangat mudah rata.

Pastikan menggunakan Thinner Lasur 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 Lasur 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.

WARNA YANG TERSEDIA : Candy Brown, Red Mahony, Cocoa Brown, Coffee Brown, Walnut Brown, Black

DATA TEKNIS PRODUK

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN LASUR

Kondisi untuk aplikasi

Metode aplikasi

Substrat

Pengencer

Viskositas aplikasi

Daya sebar (menggunakan kuas)

: 25 - 35oC, 60 - 80 % RH

: Kuas

: Kayu kamper atau kayu lainnya

: Thinner Lasur

: 14    2 detik dengan kuas

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

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


