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TAHAPAN
aplikasi

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

Kuaskan ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR 
EDL-601 dan biarkan kering 6-8 jam. Kemudian 
amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. 
Lakukan tahap ini 2 kali.

Sebagai lapisan akhir, kuaskan kembali 
ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR EDL-601 
(1 x lapis).

ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR EDL-601 adalah 
rangkaian seri Ultran Lasur yang didisain khusus untuk 
lantai kayu exterior (deck). Produk ini meresap masuk 
ke dalam kayu sehingga meningkatkan stabilitas 
dimensi kayu, tahan cuaca dan gesekan, anti jamur, 
fleksibel serta tidak meninggalkan jejak kuas.

Cocok diaplikasikan pada : Deck kayu eksterior atau high 
traffic parquet exterior

Tahan terhadap sinar UV
Tahan gesekan
Transparansi yang baik
Flow yang baik dan mudah rata
Tidak meninggalkan jejak kuas

DURABLE EXTERIOR
WOODEN FLOOR

COATINGS

*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L.
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WARNA YANG TERSEDIA : Sunset Yellow, Caramel, Twilight Teak
*untuk lapisan akhir (Top coat) tesedia tampilan Natural Satin.

DATA TEKNIS PRODUK

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

: 10 - 15 detik

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

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

Untuk dek baru, pastikan kayu telah cukup kering (kelembaban di bawah 20%)

Jangan biarkan dek terlalu lama tidak ber-coating, karena dapat menjadi kotor dan 
perlu dibersihkan kembali lagi sebelum di -coating.

Aplikasikan Ultran Eksterior Deck Lasur EDL-601 pada semua bagian kayu, baik sisi 
horizontal, vertikal maupun bagian bawah dek.

Kondisi iklim lingkungan dan lalu lintas pada dek akan menyebabkan lapisan cat 
menjadi tipis, disarankan cat ulang dek secara berkala setiap satu atau dua tahun.

Jangan tunggu cat rusak untuk melakukan re-coating, karena cat yang sudah rusak 
akan menyebabkan kerusakan pada kayu.

TIPS PERAWATAN DEK YANG BAIK


