
TAHAPAN
aplikasi

Permukaan batu alam yang akan di cat harus 
kering dan bersih serta bebas dari jamur, 
lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya. 
Aduk SICOSOL SOLVENT BASED tanpa 
pengenceran hingga rata. Aplikasikan dengan 
kuas secara merata hingga jenuh pada 
seluruh permukaan batu alam, biarkan kering.
Lapiskan sekali lagi SICOSOL SOLVENT 
BASED, biarkan kering.
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Cocok diaplikasikan pada : Batu paras putih jogja, Batu 
paras krem jogja, Relief batu paras.

SICOSOL SOLVENT BASED adalah larutan silikon 
dalam solvent yang digunakan untuk memberikan 
perlindungan maksimal pada batu alam. SICOSOL 
SOLVENT BASED bersifat menolak air sehingga 
dapat menjaga batu alam tetap kering dan bersih, 
tidak membentuk lapisan film cat sehingga berkesan 
alami serta tidak mengubah tampilan alami batu 
alam.

- Menolak air sehingga membuat
  batu alam tetap kering 
- Kemampuan penetrasi yang sangat baik 
- Mencegah pertumbuhan lumut dan jamur 
- Tahan cuaca
- Tidak lengket
- Mudah diaplikasikan

INVISIBLE
WATER

REPELLENT

*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 2,5 L



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe     : Silicon solvent based 

Warna     : Transparan

Tampilan akhir    : Natural

Kandungan padatan   : 10 ± 2 %

Specific gravity    : 0.80 ± 0.02

Daya sebar teoritis   : 1 - 4 m2 / liter (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)

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

Pengencer    : - (siap untuk diaplikasikan)

Rasio pencampuran pengencer  : -

Rekomendasi ketebalan kering film cat : -

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

Uji ketahanan lumut & jamur (1 tahun)

Tanpa Sicosol Dengan Sicosol

Sifat menolak air, akan bekerja secara maksimal setelah 6 - 8 jam diaplikasikan.
SICOSOL SOLVENT BASED tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
SICOSOL SOLVENT BASED tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air 
terus menerus.
SICOSOL SOLVENT BASED disarankan untuk tidak diaplikasikan pada lantai atau area jalan dengan lalu 
lintas yang tinggi.
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