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UntUk InterIOr, ekSterIOr, kAYU & BeSI

Periksa dan temukan lebih banyak 
kombinasi warna menggunakan 

EasyPick Fandeck

nIppOn pAInt
COlOUr CreAtIOnS App

Ingin Mencoba Ide 
Anda langsung?

Panduan Skema
Warna Instan

Pilih dari 240 warna dalam setiap 
panduan, yang dirancang untuk 
memudahkan pencocokan warna 
serta membuat rekomendasi warna 
untuk permukaan interior dan 
eksterior dengan cepat dan nyaman.

pt. Nipsea paiNt aNd chemicals 
JAkArtA Jl. Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430. Tel. (021) 6900546. Fax. (021) 6900540

SUrABAYA Jl. Raya Veteran no. 258, Gresik 61123. Tel.(031) 3981536. Fax. (031) 3983385

MeDAn Jl. K.L. Yos Sudarso KM 8,3 Tanjung Mulia, Medan 20241 Tel. (061) 6851117. Fax. (061) 6851593

Anda bisa mengaplikasikan 
warna di permukaan foto 
Anda secara digital.

Download aplikasinya sekarang 

www.nipponpaint-indonesia.com

enquiry@nipponpaint-indonesia.com

Nippon Paint Indonesia

NipponPaintID

Simpan Colourcard ini 
untuk keperluan di masa 
yang akan datang

Malaysia  Bangladesh  Pakistan  Filipina  Thailand  India  Hongkong  Vietnam  Cina  Korea  Singapura  Taiwan  Jepang  Sri Lanka



KERAMIK

HYCOTE 51WTSPORTSKOTE

taukah Anda?
Anda bisa melindungi permukaan ini juga

BATU ALAM

Jadikan permukaan batu alam tampak menjadi 
baru dengan Nippon Stoneshield. Cat pelapis batu 
alam dengan ketahanan terhadap cuaca, kotoran, 
jamur dan lumut. 

SEMEN & BATU BATA

Nippon Water Repellent Solution, memberikan
perlindungan permukaan semen dan batu bata dari 
lumut dan jamur, tanpa mengubah warna substrat. 
Warna substrat tampak natural. 

Tidak merubah warna substrat

Mencegah absorbsi air
Uap air tetap bisa dilepaskan, sehingga 
permukaan tetap kering
Tahan terhadap cuaca dan kotoran

Untuk interior & eksterior

Tahan terhadap UV
Tersedia dalam berbagai hasil akhir :
     - clear gloss
     - clear satin
     - black gloss

LANTAI BETON

Cat waterbased untuk lapangan olah raga yang 
terbuat dari beton:

Anti-slip
Tahan terhadap goresan
Berbagai pilihan warna
Tahan lama
Bisa untuk interior & eksterior

Sekarang permukaan ubin dan keramik bisa di cat.
Hycote 51WT merupakan primer khusus untuk 
permukaan keramik dan bisa dikombinasikan dengan 
top coat cat water-based maupun cat solvent-based.

Rendah bau
Daya lekat yang kuat
Hemat waktu

STONESHIELD

Apakah Anda sudah
memeriksa dinding Anda?

Sebelum pengecatan, selesaikan 
masalah-masalah pada dinding 
dengan solusi terbaik.

nIppOn pAInt MenYeDIAkAn
Solusi sealer untuk dinding Anda?

Gunakan sealer yang sesuai sebelum 
aplikasi cat tembok Nippon Paint 
pilihan Anda, untuk mendapatkan 
hasil akhir yang maksimal.

WATERMARKS

NIPPON FuNgICIDAL WASH

Penyebabnya adalah dinding dalam memiliki kadar 
kelembaban yang sangat tinggi.

EFFLORESCENCE

Penyebabnya adalah dinding dalam keadaan lembab 
dan kadar garam alkali dinding terlalu tinggi. 

ELASTEX WATERPROOF

RETAK RAMBuT JAMuR & LuMuT

Disebabkan oleh ekspansi dan pemuaian dinding. Disebabkan oleh dinding yang sangat lembab.

8000 ADvANCE SEALER ALKALI-KILLER SEALER WHITE

Sangat cocok untuk tembok 
yang mengapur

Ketahanan yang sangat baik

terhadap efflorescence & alkali

Ketahanan  yang terbaik 
terhadap efflorescence

Ketahanan yang terbaik 
terhadap alkali

Melindungi lapisan akhir cat

Daya tutup terbaik

Sangat fleksible & elastis

Menutup retak rambut

Tahan terhadap cuaca ekstrim

Anti-bocor

Membunuh 99.99 % jamur & lumut

Anti-bakteri

Diamkan semalaman supaya 
akar jamur mati

WATER REPELLENT 
SOLuTION

5400
WALL 
SEALER 

Pilihan praktis untuk dinding interior dan eksterior

5200 
WALL 
SEALER

Perlindungan menyeluruh dinding interior

5100 
WALL 
SEALER

Melindungi dinding baru Anda

Ketahanan yang sangat baik dari efflorescence 

Ketahanan yang sangat baik terhadap alkali

Menutup retak rambut

Daya sebar luas dan dapat menutup retak rambut

Ketahanan yang sangat baik terhadap alkali

Praktis dan ekonomis untuk interior dan eksterior

Daya lekat yang sangat kuat dan anti-kelupas

Untuk hasil permukaan yang lebih halus

Daya tutup sangat yang baik

Pilihan tepat untuk  pengecatan ulang

Perlindungan maksimal dinding eksterior



BUAtlAH SetIAp DInDIng AnDA

menjadi karya masterpiece

Textured 
       SerIeS

Tips ! 

Enhancer 
          SerIeS

Cat unik yang menjadikan dinding bertekstur dengan hasil akhir 
mewah, menawarkan empat spesial efek yang unik.

Cat Momento semi transparan yang diaplikasikan di atas dinding yang 
sudah dicat. Dengan dua spesial efek yang unik.

Aplikasikan Nippon 
Momento Special 

Effect Paint di tempat

dimana Anda kurang 

memperhatikan 

menjadi WOW ketika

tamu Anda melewatinya.

Hasil akhir tekstur 
dengan tampilan 
matt dengan warna-
warna rustic yang 
penuh semangat.

Hasil akhir tekstur 
dengan warna-warna 
bercahaya dengan 
kesan kilau mutiara. 

Hasil akhir bertekstur 
semi-metalik dengan 
bermandikan kilau 
warna silver yang 
menawan.

Hasil akhir bertekstur 
semi-metalik dengan 
warna megah berkilau 
emas.

Scan disini 
Temukan video 
keindahan 
momento enhancer.

Untuk referensi 
Momento silahkan
kunjungi
www.nipponmomento.com

Elegant       
timeless Classic

Elegant
Astronomy Me 046       

Sparkle
    Pearl     

glowing glory

Sparkle
    Silver     

reflection of Beauty

Sparkle
    Gold     

true luxury

Tekstur yang unik yang akan 
membawa sentuhan musim dingin  
di pagi hari  dengan varian Snow 
Frost, Pearl Frost and Gold Frost.

Frost Cool & Contemporary

Hasil akhir spesial semi transparan
yang mutakhir dengan semburat kilauan 
mutiara yang mewah, terdiri dari dua 
varian Cloud Pearl dan Cloud Gold.

Cloud lush living

Sparkle Silver
luminous lavender MS 124    

Sparkle Gold
Champagne Mg 158    

 Sparkle Pearl
 Inner passion Mp 102
    

Olden rose np n 1893p
dilapisi Momento Cloud pearl 
Cotton Candy Cp178persian Blue np Bgg 1588t

dilapisi Snow Frost 01

Tahukah 
       Anda?

nippon Momento Special effect paint

Tidak menggelembung 

Mudah perawatannya

Bisa diaplikasikan di 

dinding baru/polos

Tidak mengelupas

Tahan lama

Ramah lingkungan

Designer 
       SerIeS

metallic COlleCtIOn Stone Art COlleCtIOn

Pengalaman paling mutakhir rangkaian “special effect” yang dipersembahkan 
oleh profesional di bidang pengecatan yang sangat ahli menampilkan keindahan 
dari keaslian berbagai macam tekstur. 

Velvet
Pearl

Silky Smooth

Velvet
Metallic

Sparks of glamour

Keren, futuristik dengan kilauan 
metalik yang mempesona.

Replika dari tekstur kulit beludru 
yang lembut yang memberikan kesan 
sentuhan kilau mutiara yang lembut.

Base Colour
tempest Sea np AC 2107A
Finished with
Cobalt Cabana Vp 243

Base Colour
Sunray np YO 1114A
Finished with
Almond Joy VM 273

Velvet
Gold

gold lush

Bercak keemasan disertai dengan tekstur 
beludru yang lembut dan sensual.

Base Colour
tribal Art np YO 1226D
Finished with
Clementine Crush Vg 204

Optical
Shine Bright 

like a Diamond

Sinar dari cermin dan kilauan spesial 
efek krom, mempresentasikan warna 
ultra-metallic.

Man of Steel  Op 300

Dapatkan taste dari 
Designer Series dengan 
menonton video ini. 

Scan disini 

Stylish
Shimmer

Elegant 
Stone

Mengeksplorasi berbagai cara
untuk membentuk formulasi tekstur 
bebatuan yang bisa diaplikasikan 
untuk interior maupun ekterior.

Metallic yang sangat halus dan 
berkilau, untuk sentuhan dekorasi 
yang lebih cantik.

Mari kita ciptakan pola dinding bata 
dari awal, dengan formulasi khusus 
sehingga mudah untuk diukir,  
dibentuk atau dimotif.

Travertino
Sculptural Flair

Champagne
Bronze
Met 029

Mineral grey
SrS 07

Rust
Box

Silky Smooth

Terinspirasi dari pola natural dan palet 
logam serta  korosi karat.

Base Colour
Fire powder rB 188
Glazed over with
Sunny Days Cg183



W
a
rn

a
 li

g
ht

 k
e

 m
id

-t
o

ne
 m

e
m

b
u

a
t 

ru
a
n

g
 i
n

te
ri

o
r 

te
ra

sa
 l
e

b
ih

 b
e

sa
r 

d
a
n

 l
u

a
s 

W
a
rn

a
 m

ut
ed

 d
a
n

 m
ud

d
y 

m
e

m
b

e
ri

k
a
n

 k
e

sa
n

 e
le

g
a
n

t 
d

a
n

 a
b

a
d

i

W
a
rn

a
 b

ol
d

 d
a
n

 a
cc

en
t 

b
is

a
 

d
it

a
m

b
a
h

k
a
n

 s
e

b
a
g

a
i 
se

n
tu

h
a
n

 
d

ra
m

a
ti

s 
d

i 
d

in
d

in
g

 a
n

d
a

 

Warna-warna ini mendekati warna asli cat, yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.
Tampilan tiap warna akan berbeda, bergantung dari hasil akhir yang dipilih.

Indikasi tingkat kilap
Standar warna ready mix: Brilliant White 1001, White 145 dan 
Black 144 tersedia dalam versi ready mix untuk produk tertentu.
Tingkat kilap dan warna yang dipengaruhi oleh :
 1) Jenis permukaan, 2) Porositas, 3) Pencahayaan 
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Warna-warna ini mendekati warna asli cat, yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.
Tampilan tiap warna akan berbeda, bergantung dari hasil akhir yang dipilih.



Warna-warna ini mendekati warna asli cat, yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.
Tampilan tiap warna akan berbeda, bergantung dari hasil akhir yang dipilih.

Warna-warna ini mendekati warna asli cat, yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.
Tampilan tiap warna akan berbeda, bergantung dari hasil akhir yang dipilih.



InterIOr Product Selector Chart

5200 
WAll 
SeAler

8000 
ADVAnCe
SeAler

AlkAlI-kIller 
SeAler WHIte

  

top Coat
VIrUS 

gUArD
ODOUr-leSS 

AIr CAre
FlAW-leSS VInIleX

VInIleX prO1000
MAteX

plAtOne pVA
kIMeX

Dinding 
normal

Dinding 
Bermasalah

High 
performance

good 
performance

rekOMenDASI SeAler/CAt DASAr YAng DIAnJUrkAn

Daya Sebar teoritis 
per liter/kg (m²)

SpOt-leSSSAtIn glO

product Highlight
Anti-virus
(HFMD & H1n1)
dan anti-bakteri

Menetralkan
formaldehida 
dan 
menyegarkan 
udara

tahan sikat 
lebih dari 
10.000x

Cat tembok 
no. 1 di 
Indonesia 

Cat tembok
berkualitas
tinggi dengan
harga ekonomis

Anti-noda 
(noda cair
 tidak mudah 
menempel)

Hasil halus 
kemilau seperti 
sutera dan bisa 
dijadikan 
sebagai cat 
papan tulis

elastomerik 
dan tahan air Anti-bakteri

Mid Sheen MattMattMattLow Sheen Low SheenMid SheenLow SheenMid Sheen

3-In-1 VInIleX 
FreSH 

 Hasil Akhir

5400 
WAll 
SeAler

3-In-1 
AntI-AlkAlI
prIMer SeAler

DInDIng

10 m² 10 m²

2 2 2

green label Singapore

9-11 m²10-12 m²

2 2

10-12 m² 10-12 m² 10-12 m² 10-12 m²10-12 m²

222 2

Sangat rendah Bau

Sangat rendah VOC

100%  Bebas dari ApeO

100%  Bebas dari logam Berat

100%  Bebas Formaldehida

Daya tutup Sangat Baik

Anti-jamur & lumut

Anti-Bakteri

Menutup & Mencegah 
retak rambut

Warna tahan lama

Anti-kelupas &
tidak Mudah Mengapur

Mudah Diaplikasikan

Cepat kering

Mudah Dibersihkan dengan ketahanan 
Sikat yang Sangat Baik

rekomendasi 
Jumlah lapisan

: Fungsi Utama : keunggulan : Solvent Based : Water Based : ramah lingkungan : green label Singapore

ekSterIOr Product Selector Chart

Bee BrAnD 
UnDerCOAt 
WHIte

nIppe 2000 ep 
prIMer SUrFACer

ZInC 
CHrOMAte
prIMer

VInIleX 120 ACtIVe prIMer
+ HArDener

Dapat 
langsung
diaplikasikan
di atas lantai 
beton atau 
ditambahkan
Silica (pasir).

primer ini khusus digunakan 
bersama nIppe 2000 

primer ini khusus digunakan 
bersama nIppe 2000 

green label 
Singapore

top Coat
WeAtHerBOnD 
SOlAreFleCt

WeAtHerBOnD 
FleX

rOOF 
COAtIng

WAter BASeD

rOOF 
COAtIng

SOlVent BASeD

elASteX
WAterprOOF

SpOrtSkOte tIMBerSHADe nIppOn 
9000

BODelAC 
2-In-1 

AntI-kArAt

Bee BrAnD
1000/

plAtOne 
8000

nIppe
2000

WeAtHerBOnD 

garansi 
perlindungan 10 tahun 10 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun3 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

High performance good performance

2x ketahanan UV

tahan efflorescence

Anti-Alkali

tahan terhadap 
kotoran

Daya tutup 
Sangat Baik

Warna tahan lama

Anti-kelupas

Anti-Jamur & lumut

Mudah Diaplikasikan

tidak Mudah 
Mengapur

11-12 m² 7.5-9 m² 6-7 m² 10-12 m² 8-10 m² 9-11 m² 7-9 m²10 m²10-12 m² 10-12 m² 10-12 m²10-12 m²
Daya Sebar teoritis 
per liter/kg (m²)

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HYCOte 
51Wt prIMer

product 
Highlight

Memantulkan 
panas dan 
menurunkan 
suhu permu-
kaan hingga 
5°C

tahan lama 
dengan hasil 
akhir sangat 
mengkilap

perlindungan 
tahan lama 
untuk gen-
teng, dinding 
& atap

perlindungan
tinggi dari
cuaca ekstrim

Cat pelapis 
anti-bocor, 
paling ampuh 
menangkal 
bocor, jamur 
dan retak

Cat lapangan 
olah raga 
yang tahan 
lama dan 
anti-slip

perlindungan 
tahan lama 
untuk gen-
teng & atap

Cat kayu 
dan besi
rendah bau
(water-based)

Cat kayu dan 
besi dengan
hasil meng-
kilap

Cat 2-in-1
primer dan
top coat
(anti-karat)

Cat sintetic
untuk kayu 
& besi

Cat duco no.1 
di Indonesia

DInDIng DInDIng & genteng lAntAI

lAntAI

kAYU DAn BeSI

DInDIng nOrMAl

DInDIng BerMASAlAH

genteng kerAMIk

genteng BeSI

genteng kerAMIk glOSSY/lICIn      

Sangat rendah VOC

100%  Bebas 
dari ApeO

100%  Bebas dari 
logam Berat

100%  Bebas 
Formaldehida

 Hasil Akhir MattLow 
Sheen

Low 
Sheen

Low 
Sheengloss gloss Semi 

gloss
Semi 
gloss

BeSI gAlVAnIS & AlUMInIUM

BODelAC ZInC 
CHrOMAte green

nIppe 2000 ep 
prIMer SUrFACer

ZInC 
CHrOMAte
prIMer

UntUk BeSI

8000
ADVAnCe 
SeAler

3-In-1
AntI-AlkAlI 
prIMer 
SeAler

AlkAlI-kIller 
SeAler WHIte

AlkAlI-kIller 
SeAler WHIte

WeAtHerBOnD 
eXterIOr 
prIMer

5400 
WAll 
SeAler

5100 
WAll 
SeAler

: Fungsi Utama : keunggulan : Solvent Based : Water Based : ramah lingkungan : green label Singapore

UntUk kAYU

High 
gloss

High 
gloss

High 
gloss

High 
gloss

rekomendasi 
Jumlah lapisan

rekOMenDASI SeAler/CAt DASAr YAng DIAnJUrkAn


