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Deskripsi Produk :
NO DROP  TINTING  adalah cat  pelapis anti bocor dekoratif yang dapat melindungi tembok dari retak rambut dan 
rembesan air sekaligus memperindah tembok rumah anda dengan  pilihan warna  beraneka ragam. Terbuat dari resin 
yang mengandung acrylic sehingga cocok untuk tembok luar maupun dalam.

Spesifikasi:

•     Kedap air sehingga bisa sebagai penahan rembesan air.
•     Bersifat elastis sehingga bisa menutup retak rambut.
•     Mempunyai ketahanan alkali yang bagus.
•     Mengandung anti jamur.
•     Tersedia pilihan beraneka warna. 

Penampilan   : Sedikit gloss      

Warna   : Fandeck 170 Favourite Colours      

Kekentalan  / 30°C : 125 - 130 ku       

Berat Jenis 30°C  : 1.2 - 1.3 kg/lt, tergantung warna      

Kadar Padat  : 50 - 60%      

Pengencer  : Air      

Ketebalan Film Kering : minimal 250 micron      

Waktu Kering         

 Sentuh  : 30 menit - 1jam      

 Keras   : 2-4 jam, tergantung cuaca      

Waktu Pengecatan ulang : minimal 2-4 jam      



Persiapan Permukaan :
•     Permukaan yang akan dicat harus kering, bersih bebas dari karat, debu, minyak & kotoran yang mudah   

terkelupas.          
•     Bersihkan area yang berlumut & berjamur dengan menggunakan Lenkote Biocidal Wash.    

Cara Penggunaan :
•     Aduk dulu No Drop Tinting sampai rata sebelum digunakan.      
•     Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster.        
•     Aplikasi 1 lapis No Drop Tinting yang diencerkan dengan air +/- 20% sebagai cat dasar.   
•     Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.       
•    Untuk lapisan kedua & selanjutnya, aplikasi No Drop Tinting tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 

micron.
•     Untuk permukaan galvanis/seng.         
•     Aplikasi 1 lapis Active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.   
•     Setelah kering aplikasi No Drop Tinting  tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal.   
•     Untuk memperbaiki retakan/sambungan < 2mm.          
•     Aplikasi 1 lapis No Drop Tinting yang diencerkan dengan air +/- 10% sebagai cat dasar.    
•     Tempelkan serat fiber atau kain kasa untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering.   
•     Applikasi No Drop Tinting tanpa pengencer.         

Pembersihan Peralatan :
Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan & Penanganannya :
•     Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, hindari dari suhu beku.      
•     Jauhkan dari sinar matahari langsung & 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 & tertutup.     

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan & Lingkungan Hidup
Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar. Hindari kontak dengan mata atau kulit secara berlebihan. Paparan berulang bisa 
menyebabkan iritasi mata/kulit. Pertolongan pertama: Segera semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan/ 
bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka. Bila terjadi gejala yang tak 
diinginkan segera bawa ke dokter. Dilarang membuang cat ke saluran air. Buanglah sisa2 bahan ditempat yang diijinkan untuk 
mencegah polusi. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.     
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