WOOD FILLER

Cepat kering
Mudah diamplas
Daya isi pori yang sangat baik

Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup
besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi
agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna.
Impra Wood Filler terbuat dari bahan dasar
Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat
kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang
sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses
pengamplasan. Penggunaan Impra Wood Filler akan
memberikan permukaan kayu yang rata dan halus
sehingga siap difinishing.

WOOD FINISHING SYSTEM

WOOD FINISHING for
INTERIOR & FURNITURE

TAHAPAN
aplikasi

Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas
no. 180 searah dengan serat kayu.
Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER
IMPRA yang sesuai ( lihat tabel ragam produk dan
penggunaan WOOD FILLER IMPRA ), bila perlu
encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO,
dan biarkan kering selama + 30 menit

Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah
satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau
Polyurethane.
* Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap)
* Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas
kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering,
amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu
terlihat kembali.

Cocok diaplikasikan pada : Meubel dan interior kayu

*Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg dan 30 kg

Interior

Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga
permukaan kayu terlihat lagi.

WOOD FINISHING SYSTEM

WOOD FILLER

DATA TEKNIS PRODUK
Kondisi Aplikasi

: 25 - 35oC, 60 - 80 %RH

Metode Aplikasi

: Spatula, wiping (untuk handicraft)

Substrat

: Kayu Oak, Ramin, Sungkai, Teak, atau kayu lainnya

Rasio Pengenceran (Volume)

: Jika diperlukan

Pengencer

: THINNER SERBA GUNA PRO

Daya Sebar Teoritis

: 9 m2/lt. at ca 110 g/m2

Warna

: Oak, Ramin, Sungkai, Teak

Interval Pengecatan

: Setelah 30 menit

RAGAM PRODUK
1. SH - 113
Untuk mebel dan interior dengan fungsi utama mengisi pori.
Tersedia dalam warna : Oak, Ramin, Sungkai & Teak.
2. SH - 114
Untuk mebel dan interior dengan fungsi utama mengisi pori dan mewarnai serat kayu.
Tersedia dalam warna : Blue, Brown KJ, Deep Black, Forest Green, Green, Red, Red Mahony, Grey,
White.
3. WF - 115
Untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).
Tersedia dalam warna : Borneo, Jati, Kamper, Merbau.
4. WP - 117
Untuk mebel dan interior dengan tipe finishing opaque atau finishing duco.
Tersedia dalam warna : Black, Grey & White.

