
Dulux Pentalite Ceiling

A923 Line

PENGGUNAAN Dulux Pentalite Ceiling Bright Matt Smooth Finish adalah cat berbahan
dasar air yang bermutu tinggi khusus untuk plafond berbahan gypsum
dengan hasil akhir halus dan tidak mengkilap/matt.
Dulux Pentalite Ceiling menghadirkan sentuhan maksimal khusus untuk
permukaan gypsum dengan kualitas ProCover TechnologyTM plus Mould
Guard dengan fungsi utama daya tutup yang baik, daya lekat yang kuat dan
hasil akhir matt yang menawan, dan juga terlindung dari jamur..

UKURAN KEMASAN 5 Kg and 25 Kg
WARNA Lihat kartu warna dan Master Palette
SIFAT LAPISAN Daya Tahan terhadap Air: Mempunyai toleransi pada tingkat kelembaban

udara normal  pada permukaan bagian dalam,
KOMPOSISI Acrylic-Based Emulsion, Padatan, Aditif dan Air
VOLUME PADATAN Putih 28% (Teori), warna lain bisa bervariasi
POT LIFE/UMUR
CAMPURAN
WAKTU PENGERINGAN Lapisan tunggal pada ketebalan standar:

KERING SENTUH Bergantung pada suhu dan kelembaban.
WAKTU PENGERINGAN
UNTUK LAPIS ULANG

1-2 Jam, bergantung pada kondisi cuaca

PELAPISAN ULANG PADA
30°C

 -

KERING SEMPURNA  -
KETEBALAN LAPISAN  -
WAKTU PENGERINGAN  -
DAYA SEBAR TEORITIS Daya sebar bervariasi tergantung kerataan dan porositas dari permukaan.

Untuk permukaan yang rata dan porositas yang biasa, Daya sebar teoritis
adalah 8 - 10m²/Kg

CARA APPLIKASI  Applikasikan dengan roll, kuas dan spray
PERBANDINGAN
CAMPURAN
PENGENCERAN Kuas atau Rol: Untuk plafond baru atau asli, encerkan dengan 1 bagian air

bersih pada  10 bagian cat (max 10%).
Cara Semprot konvensional: Tambahkan 1 bagian Air bersih pada 35
bagian cat (30%)
Alat semprot  tanpa  udara (Airless Spray): siap digunakan

REKOMENDASI Cara Semprot konvensional : Cukup Bagus untuk hampir semua alat.



PENYEMPROTAN Alat semprot  tanpa  udara (Airless Spray): Perlu diatur untuk applikasi ini
pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm² dengan ukuran ujung
semprot pada 0.58mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65°

CARA PENCUCIAN Segera bersihkan semua alat  setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN Permukaan Baru:

· Permukaan harus benar–benar bersih, kering dan bebas dari bahan–
bahan yang dapat mengurangi daya rekat cat seperti debu, minyak atau
lilin.

· Tidak direkomendasikan untuk plafond basah atau plafond yang masih
basah.

· Lakukan pengecatan pada bagian pinggir/sambungan plafond terlebih
dahulu baru diteruskan ke bagian tengah.

Pengecatan Ulang:
· Bersihkan plafond dari cat lama yang mengelupas dan debu.
· Ganti plafond yang rusak atau berjamur.

TITIK NYALA -
INFORMASI SISTIM
PENGECATAN:

Permukaan lama dan baru: Applikasikan dengan Dulux Pentalite Ceiling
(2 – 3 lapis)

PERSIAPAN PERMUKAAN Berdasarkan kriteria GHS, produk ini tidak diklasifikasikan sebagai
berbahaya.
Jauhkan dari jangkauan anak. Jika saran medis diperlukan, bawa kemasan
produk atau labelnya. Jangan sampai mengenai mata, kulit atau pakaian.
Aktivitas seperti pengamplasan, pembakaran dan lain-lain pada lapisan cat
dapat menghasilkan debu yang berbahaya dan/atau asap. Usahakan untuk
dilakukan pengamplasan/perataan basah. Bekerjalah di area dengan
sirkulasi udara yang baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Segera
hubungi ke PUSAT KERACUNAN atau dokter jika merasa tidak enak
badan.
Buang isi dan wadah sesuai dengan semua peraturan daerah, wilayah,
nasional dan internasional.
Gunakan pelindung mata dan tangan. Jangan menghirup uap atau
semprotan. Gunakan hanya di daerah yang baik ventilasinya. Lepaskan
sebanyak mungkin cat dari kuas dan roll sebelum dibersihkan. Hindari
melepaskan cat ke lingkungan. Kumpulkan ceceran/tumpahan. Jauhkan
dari makanan, minuman dan pakan ternak.
Simpan di tempat dingin dan teduh. Kemasan harus dalam keadaan aman,
dalam posisi tegak dan ditutup rapat.
Apabila terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak
dan dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit segera cuci
dengan sabun dan air atau pembersih kulit yang tepat. Jangan gunakan
pelarut minyak  atau tiner. Jangan dibuang ke saluran air. Lembar Data
Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta
melalui telpon bebas pulsa
 0-800-11-DULUX  atau bisa diunduh di
               (38589)
www.dulux.co.id.

Angkat dengan hati-hati - berat kotor dapat melebihi 10 kg

Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan
produk ini dapat menghubungi Marketing service pada



alamat berikut ini :

PT. ICI Paints Indonesia,
Jababeka Industrial Estate,

Jl. Jababeka IV Blok V No.64,
Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat

Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079
Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya
dengan barang yang diproduk atau dipasarkan, atau penggunaanya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala
petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan

atau berimplikasi terhadap garansi.
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