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Lembar Data Teknis 
 
 

NO ODOR MEDICARE 
 
 
 
Deskripsi Produk : 
Lenkote No Odor Medicare adalah cat tembok premium dengan formulasi anti bakteri dan anti kuman 
sehingga menciptakan ruangan yang aman dari pertumbuhan bakteri dan higienis bagi keluarga Anda, 
terutama untuk kamar anak maupun bayi. Lenkote No Odor Medicare juga diproses dengan teknologi 
tinggi sehingga bau yang dihasilkan sangat lembut dan ramah lingkungan. 
 
Fitur dan Kegunaan : 
• Anti bakteri [ dapat membunuh 3 bakteri berbahaya yaitu : MRSA, E-coli dan Staphylococcus Areus. ] 
• Mudah di bersihkan dengan air 
• Tanpa bau 
• Anti jamur & lumut 
• Warna tidak mudah pudar 
• Tanpa merkuri & timbal 
• Minim cipratan 
• Green label singapore 
• SNI 

 
Jenis permukaan : 
Dapat digunakan untuk permukaan tembok. 
 
Deskripsi Produk : 
Spesifikasi 

Penampilan Low Sheen (Berdaya kilap rendah)  
Warna Putih dan 888 Tinting  
Kekentalan @ 30°C / FC4 90 - 105 KU   
Berat jenis @ 30°C 1.20 - 1.32 kg/lt   

Kadar padatan 47 - 53%      
Pengencer Air bersih maksimal 10% 
Waktu Kering Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film 
Sentuh 
Keras 
Untuk Lapisan Berikutnya 

15 menit (30⁰C) 
60 menit (30⁰C) 
Tunggu minimal 2  jam 

Cara Aplikasi Roll, Kuas, Spray 
Daya Sebar Teoritis 12 - 14 m² / kg 
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Technical Data Sheet 

Persiapan permukaan : 
• Pastikan permukaan tembok sudah kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur dan lumut. 
• Permukaan tembok kering sempurna, bukan kering sentuh/kering permukaan [ pengukuran dengan alat 

protimeter  berkisar 17 - 19% degan  pH < 9 ]. 
• Berikan 1 (satu) lapis Lenkote Alkali Resisting Primer/Lenkote Wall Sealer sebelum aplikasi Lenkote No Odor 

Medicare  
 

Cara Penggunaan : 
• Aduk dulu Lenkote No Odor Medicare sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%. 
• Aplikasikan Lenkote No Odor Medicare dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapi [tergantung Warna]. 
• Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya. 

 
Pembersihan Peralatan : 
Segera cuci semua peralatan dengan air. 
 
Sistem Penyimpanan : 
• Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku . 
• Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan. 
• Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup. 
• Jauhkan dari jangkauan anak - anak. 
• Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup. 
 

 

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup : 
 
ü Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar. 
ü Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & 

pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.  
Pertolongan pertama : Segera  semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian  
tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.  

ü Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.  
ü Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. 

Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut. 


