
TAHAPAN
aplikasi

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

Kuaskan ULTRAN AQUA DECK LASUR        
ADL - 605 dan biarkan kering 2-3 jam. Kemudian 
amplas ambang dengan kertas amplas No. 400. 
Lakukan tahap ini 2 kali.

Sebagai lapisan akhir, kuaskan ULTRAN AQUA 
DECK LASUR ADL - 605 (1x lapis).
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Cocok diaplikasikan pada : Interior maupun exterior

ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605 adalah 
rangkaian seri Ultran Lasur berbahan dasar air yang 
ramah lingkungan, didesain khusus untuk lantai kayu 
eksterior (deck).Produk ini meresap masuk kedalam 
kayu sehingga meningkatkan stabilitas dimensi kayu. 
Dapat digunakan sebagai satu komponen atau dua 
komponen setelah menambahkan Komponen B 
dengan tujuan untuk mendapatkan ketahanan gesekan 
dan ketahanan terhadapan bahan kimia rumah tangga 
yang lebih baik.

Natural Feel (terasa tampil alami)
Tahan gesekan
Ramah lingkungan & tidak berbau
Cepat kering
Tahan Cuaca (sinar UV & hujan)
Tidak meninggalkan jejak kuas
“Water Repellent & Permeable”
“Deep penetrating”
Tahan lumut & Jamur

THE BEST DECK LASUR 
AND WOODEN FLOOR 

COATING FOR
TROPICAL CLIMATE

*Tersedia dalam kemasan 1 L.
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WARNA YANG TERSEDIA : Chrysant Yellow, Sunset Red, Twilight Teak, Dark Brown
       Akasia, Clear Gloss, Clear Dof

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi

Metode aplikasi

Substrat

Pengencer

Viskositas aplikasi (D4, 30oC)

Daya sebar (menggunakan kuas)

: 25 - 35oC, 40 - 60 % RH

: Kuas atau spray

: Exterior tropical hardwood

: Air

: 13 _ 5 detik untuk kuas

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

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

Selalu bersihkan dahulu permukaan kayu dari debu dan kotoran sebelum diaplikasi.

Gunakan kuas yang berkualitas baik (sebaiknya menggunakan kuas busa).

Gunakan air bersih apabila perlu pengenceran.

Setiap akan melakukan lapisan ulang, lakukan pengamplasan terlebih dahulu untuk 
memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.

Untuk pemakaian eksterior, tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan 
mengganggu penetrasi ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605 ke pori-pori kayu 
sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca.

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605


