
Persiapan Permukaan
Permukaan substrat yang akan dicat harus 
kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, 
debu, minyak atau kotoran lainnya.. Gunakan 
FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan 
permukaan yang berlumut dan berjamur. 

Lapisan Dasar
DECOR Alkali Resisting Primer AR - 300 
(Water Based), 1 lapis (1x20 micron tanpa 
pengenceran)

Lapisan Akhir
DECORSAFE Odorless & Antibacterial Paint, 2 
lapis (2x30 micron, encerkan dengan air bersih 
10-20% sesuai kebutuhan aplikasi)

SPECIALITY DESIGN
FOR HOSPITAL AND

CHILDREN BEDROOM

DECORSAFE Odorless & Antibacterial Paint adalah 
cat tembok interior yang terbuat dari bahan Teflar, 
Fluoropolymer generasi ketiga, yang memiliki 
keunggulan tidak mudah kotor karena kotoran tidak 
mudah menempel, serta mudah dibersihkan kembali.  
Decorsafe mengandung senyawa aktif Microban anti 
bakteri dan jamur, yang dapat melindungi dinding dari 
pertumbuhan bakteri dan jamur. Decorsafe tersedia 
dalam banyak pilihan warna yang menarik. 

- Sangat efektif melawan bakteri dan jamur
- Tidak berbau
- Tidak mudah kotor
- Sangat mudah dibersihkan
- Ketahanan warna yang baik
- Water repellent dengan pearl lotus effect
- Daya sebar luas
- Tidak mengandung logam berat DS - 490

Tahapan aplikasi



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe

Warna

Tampilan akhir

Kadar padatan dalam volume 

Berat jenis 

Daya sebar teoritis 

Kecepatan kering 

Kemasan

Masa simpan

Odorless acrylic emulsion paint

Seperti terlihat di color card

Matt

41 %

1.40 gr/cc

13.7 m2 / liter ( 30 micron )

Tergantung pada suhu dan kelembaban
Kering permukaan = 1 Jam ( 30oC )

2.5 L

1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan
tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer

Jumlah pengencer
dalam volume  

Cara aplikasi  

Ketebalan lapisan cat basah 

Ketebalan lapisan cat kering

Ketebalan lapisan cat kering 
yang direkomendasikan

Selang waktu pengecatan

Air bersih

10 - 20 %

Kuas, roll, spray atau airless spray

75 micron atau 3 mil

30 micron atau 1.2 mil

60 micron ( 2 x 30 micron )

Minimal 2 Jam ( 30oC), sesudah lapisan film cat pertama kering
Maksimum -

DS - 490


