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BASECOAT BERKUALITAS 
TINGGI DAN RAMAH 
LINGKUNGAN

Dapatkan akurasi warna tanpa cela dan  hasil 
akhir berkualitas premium.

Lesonal Basecoat WB GT tidak hanya 
melindungi pengguna dari efek berbahaya 
dari cat tradisional tetapi juga ramah bagi 
lingkungan. Tersedia dalam berbagai warna, 
termasuk metalik, pearl, dan solid, sistem 
berbasis mesin pencampur ini dirancang 

khusus untuk mobil penumpang dan 
kendaraan niaga ringan. Lesonal Basecoat 
WB GT menghasilkan  hasil akhir reparasi 
berkualitas premium untuk berbagai macam 
pekerjaan dan berbagai jenis aplikasi. Warna 
yang dihasilkan juga luar biasa akurat dan 
sempurna untuk bengkel sibuk yang ingin 
meningkatkan setiap aspek kinerja mereka.

RAMAH LINGKUNGAN DAN MUDAH 
DIGUNAKAN
Diformulasikan dengan teknologi waterborne canggih 
AkzoNobel, Lesonal WB GT menjadi tolok ukur dalam 
optimalisasi waktu siklus perbaikan, penurunan biaya 
proses, dan peningkatan kepedulian lingkungan. 
Basecoat waterborne memiliki rasio pencampuran 
sederhana, tercampur dengan baik, dan menawarkan 
pelapisan yang sempurna. Dengan aliran dan daya 
semprot yang luar biasa, Anda dapat menikmati 
kemudahan aplikasi dan mendapatkan kontrol bintik, 
campuran, dan orientasi metalik yang sangat baik.

AKURASI WARNA YANG LUAR BIASA 
DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI
Dapatkan presisi warna terbaik dengan Lesonal WB GT. 
Bersama dengan alat pencocokan warna kami yang 
canggih – Automatchic Vision™ dan MIXIT™, Anda 
bisa mengakses lebih dari dua juta warna dan varian 
di ujung jari Anda. Tersedia dalam dua juta warna yang 
dikalibrasi para ahli untuk menduplikasi warna efek solid, 
metalik, dan pearl OEM, Lesonal WB GT bisa diandalkan 
memungkinkan Anda memberikan ketepatan warna 
dalam sekali coba. Waktu flash off yang singkat dan 
penggunaan bahan yang lebih sedikit juga membantu 
meningkatkan efisiensi proses dan keuntungan bengkel.

HASIL AKHIR MULUS DAN TAHAN LAMA 
Dengan penampilan yang dijamin halus dan bebas kusam 
sebelum aplikasi clearcoat, Basecoat WB GT memberikan 
hasil akhir yang premium di semua jenis reparasi. Sangat 
tahan terhadap cuaca yang tinggi, basecoat berpadu 
tanpa cela dan menghaluskan cacat, memastikan hasil 
akhir yang rapi dan tahan lama sekaligus meningkatkan 
penampilan keseluruhan mobil.

RAMAH LINGKUNGAN DAN MUDAH 
DIGUNAKAN
Emisi VOC rendah dengan kemudahan aplikasi

EFISIENSI TINGGI
Dapatkan kecocokan warna yang luar biasa, 
waktu flash-off yang lebih singkat, dan 
penggunaan bahan yang lebih sedikit

MULUS DAN TAHAN LAMA
Hasil akhir yang halus, bebas kusam, dan tahan 
lama



FITUR MANFAAT

Teknologi waterborne rendah VOC yang canggih
Mengurangi emisi VOC, limbah pelarut, dan risiko 
kesehatan bagi pengguna

Ramah bagi lingkungan

Akurasi warna tinggi untuk mencocokkan berbagai 
warna OEM termasuk warna seperti warna solid, metalik, 
xyrallic, pearl, dan efek khusus bila digunakan dalam 
kombinasi dengan alat warna digital–Automatchic™ dan 
MIXIT™

Menghemat waktu agar Anda bisa fokus pada tugas yang 
lebih penting

Meminimalkan risiko ketidakcocokan warna

Meningkatkan produktivitas

Pewarnaan mudah yang hanya memerlukan rentang 
warna minimum

Persediaan stok lebih sedikit

Biaya dan risiko bisnis lebih rendah 

Aliran dan daya semprot yang mengagumkan

Rasio pencampuran yang sederhana

Kontrol bintik, campuran, dan orientasi metalik

Sangat mudah diaplikasikan, hanya perlu sedikit 
pelatihan atau bahkan tidak perlu pelatihan sama sekali

Bagus untuk pemula

Rentang warna komprehensif Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien 

Kemampuan menutupi yang istimewa
Menepati waktu penyelesaian yang ketat dengan 
kecepatan lebih dan peningkatan efisiensi proses 

Penggunaan bahan lebih sedikit

Hasil akhir halus berkualitas premium dengan daya 
tahan cuaca yang bagus

Memberikan hasil tak tertandingi, tahan lama, dan 
konsisten

Peningkatan kepuasan pelanggan



PANDUAN REFERENSI CEPAT
LESONAL BASECOAT WB GT

Untuk basecoat ramah lingkungan yang memberikan akurasi warna tanpa cela, 
kunjungi www.lesonal.com

Rasio 
Pencampuran

Siap Digunakan (RFU)
-Untuk tekanan maksimal, gunakan strainer cat waterborne yang sesuai, ukuran: 
125µm

Stik 
pencampur

Jika suhu tinggi/kelembapan rendah, Lesonal Activator WB dapat ditambahkan 
hingga maksimum 40%

Peralatan Pengaturan spraygun:
1,3–1,4 mm

Tekanan aplikasi:
HVLP 0,7 bar pada aircap

Aplikasi Warna solid: 
Lapisan 2 x 1 

Warna metalik dan pearl:
Lapisan 2 x 1 diikuti dengan mistcoat

Flash-off Di antara lapisan:
Keringkan sampai tampak matte setelah 
setiap lapisan

Sebelum clearcoat:
Sampai tampak matte

Pelapisan 
ulang

2K Clearcoat 228 HS
Xpress Clear 261
2K MS Matting 


