
TAHAPAN
aplikasi

Batu alam yang akan di cat harus kering dan 
bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, 
minyak atau kotoran lainnya. 
Aduk PROPAN STONE CARE tanpa 
pengenceran hingga rata. Aplikasikan dengan 
kuas secara merata pada seluruh permukaan 
batu alam, biarkan kering.
Lapiskan sekali lagi PROPAN STONE CARE, 
biarkan kering.
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Cocok diaplikasikan pada : Dinding batu alam di dalam 
dan di luar ruangan

PROPAN STONE CARE adalah pelapis batu alam 
yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. 
PROPAN STONE CARE memberikan perlindungan 
yang maksimal pada batu alam serta menonjolkan 
keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih 
indah dan artistik. 

Tersedia dalam 2 (dua) pilihan :
PROPAN STONE CARE SC – 50 SB GLOSS
PROPAN STONE CARE SC – 80 SB DOF

- Tahan cuaca
- Anti lumut dan jamur
- Menahan air sehingga tidak meresap
  masuk ke dalam pori-pori batuan
- Daya lekat yang kuat

PELAPIS
BATU ALAM

SOLVENT BASED

*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 2,5 L

SC-50 SB GLOSS
SC-80 SB DOF



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe     : Acrylic solvent based 

Warna     : transparan

Tampilan akhir    

 SC – 50 SB   : Kilap / Gloss   

 SC – 80 SB   : Dof

Kandungan padatan   : 30 ± 2 %

Specific gravity    : 0.94 ± 0.02

Daya sebar teoritis   : 6 - 10 m2 / liter (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)

Waktu kering    : ± 2 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara

Pengencer    

 SC – 50 SB   : Thinner GK, dengan rasio pencampuran pengencer maksimal 100%

         (berdasarkan volume) – jika diperlukan

 SC – 80 SB   : - (siap untuk diaplikasikan)

Rekomendasi ketebalan kering film cat : 2 x 30 micron

Kemasan     : 1 L dan 2,5 L

Masa simpan    : 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka,

       pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang). 

PERHATIAN
Jika menginginkan kesan tampilan basah, PROPAN STONE CARE SC – 50 SB GLOSS dapat diencerkan 
dengan thinner GK maksimal 100 %, aduk rata sebelum diaplikasikan.
Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 2 jam (pada suhu 30º C).
PROPAN STONE CARE tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
PROPAN STONE CARE tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus 
menerus.
PROPAN STONE CARE tidak disarankan untuk diaplikasikan pada lantai batu atau area jalan dengan lalu 
lintas yang tinggi.
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