
Menghemat waktu
Time saving

Tahan air dan bahan kimia rumah tangga
Resistant to water and household chemicals 

Tahan gores
Scratch resistant

Daya kilap tinggi
High gloss

MELAMIC COLOUR

High Gloss Tinted Clear Finish 
for Wood & Rattan



Tahapan Aplikasi Melamic Colour 

Bersihkan permukaan kayu dan amplas permukaan kayu 
dengan kertas amplas searah dengan serat kayu sampai 
permukaan kayu menjadi halus. Permukaan kayu harus 
bersih, kering dan bebas minyak.

Perbaiki permukaan kayu yang tidak rata dengan 
menggunakan Melamic Wood Filler atau filler lain yang 
sesuai.

Lapiskan satu atau dua lapis Melamic Sanding Sealer untuk 
memperoleh hasil yang lebih licin dan mengkilap.
(Perbandingan campuran base : hardener = 9 : 1 (v/v)).

Campurkan Melamic Colour dengan perbandingan base : 
hardener 9 : 1 (v/v). Kemudian aplikasikan lapis pertama 
Melamic Colour dengan menggunakan kuas atau spray, 
biarkan kering selama 2 jam sebelum aplikasi lapis 
selanjutnya. 
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MELAMIC COLOUR

NP-001 Ebony

NP-002 Red Wood

NP-003 Dark Brown

NP-004 Golden Oak

NP-009 Cedar

NP-011 Black

NP-012 Red Mahogany

NP-015 Red Brown

Warna–warna semua ini mendekati warna asli yang dapat dihasilkan oleh teknik pengecatan modern. 

HASIL SETELAH SETIAP PROSES

8 Pilihan Warna Terlaris

Tersedia dalam kemasan 1 Liter, 5 Liter dan 20 Liter.

MELAMIC COLOUR



Aplikasi Data
Pengenceran : 0-5% Melamic Thinner (kuas);
    40-60% Melamic Thinner (spray).
Aplikasi  : Kuas atau spray.
Daya Sebar Teoritis : 11 - 13 m2 per liter per lapis.
Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 5 menit. 
      Kering Keras   : 1 jam.
Interval Pengecatan Berikutnya : 2 jam.
Perbandingan Campuran : Base : Hardener = 9 : 1 (v/v).
Umur Campuran  : 6 jam.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.

MELAMIC COLOUR adalah cat finish 2-in-1 kombinasi melamic 
clear  dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu dan 
rotan. Terdiri dari 2 komponen (base dan hardener). Aplikasi 
akan lebih mudah dan menghemat waktu. Menghasilkan 
permukaan kayu dengan daya kilap tinggi, lapisan keras dan 
tebal, tahan gores, serta tahan terhadap air dan bahan kimia 
rumah tangga. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu 
seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.  
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MATEX PUTTY
Dempul No. 1 untuk menutup retakan 
dan meratakan permukaan tembok 

menjadi lebih halus dan rata.

PYLOX
Cat semprot legendaris dengan 

Precision Nozzle Technology yang 
menghasilkan hasil semprotan  sangat 

halus dan akurat. Tersedia dalam 
ratusan pilihan warna yang tahan lama, 

daya kilap tinggi dan cepat kering.

BEE BRAND 1000
Cat sintetis enamel untuk kayu & besi 

dengan lapisan sangat mengkilap, cepat 
kering, anti-pudar, tahan lama dan 

mudah dibersihkan. Bisa untuk eksterior 
dan interior.

 

PLATONE 8000
Cat sintetis enamel ekonomis untuk 
kayu & besi yang memberikan hasil 
yang mengkilap, cepat kering, tahan 

lama, daya lekat yang sangat baik dan 
anti-jamur. Bisa untuk eksterior dan 

interior.

MATEX CAT GENTENG
Cat genteng serba guna berkualitas 

tinggi yang tahan cuaca, daya lekat baik 
dan hasil yang halus. Bisa untuk 
permukaan yang terpapar cuaca 

langsung, lapangan tenis, marka jalan, dll.

 

NIPPE 2000
Cat lacquer auto refinish yang cepat 
kering, daya kilap tinggi dan tersedia 

dalam berbagai pilihan warna yang tahan 
lama. Bisa untuk kayu dan besi.

VINILEX
Cat tembok No.1 dan terlaris di 

Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih 
dari 1,200 kali. Warna tahan lama. Bisa 

untuk interior dan eksterior.

NIPPON SPOT-LESS
Cat anti-noda yang memiliki daya 
tahan yang sangat baik terhadap 

kotoran dan noda cair sehingga tidak 
menempel di dinding. Bisa untuk 

eksterior dan tidak berbau.

NIPPON WEATHERBOND
Cat eksterior premium untuk cuaca 

ekstrim dengan formulasi Anti-Weather 
Technology dan Colour Protect. 

Anti-lumut dan jamur. Tahan lebih dari 
5 tahun.

VINILEX 5180 WALL SEALER 
(Alkali-Resisting)

Cat dasar water-based dengan fungsi 
anti-alkali. Mencegah belang dan 

menghemat penggunaan cat.

OTHER PRODUCTS

Menghemat Waktu
Mempersingkat tahapan aplikasi dan menghemat waktu 
pengerjaan.

Tahan air dan bahan kimia rumah tangga
Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air, 
bahan kimia rumah tangga ringan seperti cairan
pembersih, minyak dll. 

Tahan gores
Tahan terhadap goresan dan tidak mudah mengelupas.

Daya kilap tinggi
Menghasilkan permukaan kayu yang mengkilap dan 
menawan.

MELAMIC COLOUR
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