
TAHAPAN
aplikasi

Permukaan batu alam yang akan di cat harus 
kering dan bersih serta bebas dari debu, 
jamur, lumut, minyak atau kotoran lainnya. 
Gunakan cairan pembersih lumut dan jamur 
untuk membersihkan permukaan yang 
berlumut dan berjamur.
Lapiskan PROPAN STONKOTE yang telah 
dicampur dengan menggunakan kuas atau 
roll. Gunakan roll yang tahan terhadap 
solvent. Biarkan kering 3 – 4 jam.
Lapiskan sekali lagi PROPAN STONKOTE 
yang telah dicampur dengan menggunakan 
kuas atau roll. Biarkan kering sempurna.
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Cocok diaplikasikan pada : Lantai batu alam di dalam dan 
di luar ruangan

PROPAN STONKOTE SFC – 633 adalah cat 
transparan yang terbuat dari bahan polyurethane 2 
komponen solvent based. PROPAN STONKOTE 
SFC – 633 memberikan perlindungan yang maksimal 
pada permukaan lantai batu alam, baik di dalam 
maupun di luar ruangan.

- Ketahanan gores yang sangat bagus
- Tahan cuaca 
- Mudah diaplikasikan, hanya dengan kuas atau roll 
- Tidak mengapur dan tidak menguning
- Anti lumut dan jamur
- Daya lekat yang kuat 
- Mudah dalam perawatan dan mudah dibersihkan
- Untuk eksterior dan interior 

CAT POLYURETAHAN
UNTUK LANTAI

BATU ALAM

*Tersedia dalam kemasan 1 L - set



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe

Warna

Tampilan Akhir

Kandungan padatan

Specific gravity

Kebutuhan bahan

Waktu kering

Pengencer

Rasio pencampuran

Kemasan

Masa simpan

: Two component polyurethane solvent based

: Bening transparan

: Kilap

: 18 ± 2 %

: 0.92 ± 0.02

: 0,15 – 0,30 L set/m2 (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)

: ± 4 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara

: Thinner STONKOTE

: Komp A : Komp B : Thinner = 2 : 1 : 1 (berdasarkan volume)

: 1 L set

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

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

PERHATIAN
Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 4 jam (pada suhu 30º C).
PROPAN STONKOTE SFC – 633 tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
PROPAN STONKOTE SFC – 633 tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri 
air terus menerus.
Campur cat sesuai kebutuhan, campuran cat ini akan mengeras dalam waktu ± 150 menit.
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