
Waterproof

Cat Pelapis Anti-Bocor 

Elastex



Anti-jamur

Anti-alkali

Hasil halus & merata

Tahan cuaca & tahan air

Elastis

Tidak mudah retak 

Cat Pelapis Anti- Bocor



Elastex Waterproof 
Cat Pelapis Anti-Bocor

Aplikasi 
data

Pengenceran         : 20%

Aplikasi             : Kuas  atau roll.

Daya sebar          

Waktu kering sentuh      : 15 menit.

Waktu kering keras  : 90 menit.

Interval pengecatan  : 2 jam.

 

Jumlah lapisan        :  2 lapis 

Ketebalan yang dianjurkan        :  40µ.

Pelarut         :  Air

 

Cat pelapis anti-bocor dengan bahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat 
baik untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi 
sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, 
anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh.

Elastex Waterproof digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran 
seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap 
asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan 
pada semen/beton, kayu, besi dan seng.

Keunggulan
Tahan cuaca dan tahan air

Elastis dan tidak mudah retak

Tidak meleleh & hasil halus merata

Anti-jamur

Anti-alkali

Cepat kering

Mudah diaplikasikan

Hampir tidak berbau

Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak &kotoran lainnya.
Hindari pengencatan jika kadar alkali pada dinding >pH9/ kadar kelembaban 
>12% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer. 

Untuk lapis pertama : 

Pakailah cat ini secara tipis dan mendatar (horizontal) untuk menutupi 
pori-pori permukaan.

Setelah kering, kerjakan lapisan kedua lebih tebal secara menyilang.
Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara rendah.

Untuk mengisi bagian retak yang lebar : 

       Campur cat ini dengan perbandingan  1 : 2 atau 1 : 3 dengan pasir halus.

       Lapisi bagian tersebut dengan kain kasa /fiberglass sebelum aplikasi.

Cucilah segera alat-alat perlengkapan lain dengan air setelah pengecatan. 
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Petunjuk penggunaan

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
Jl Ancol Barat 1/A5/C No.12, Jakarta 14430
T: (021) 690 0546  F: (021) 692 7778
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
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