Cepat kering
Padat mengisi pori dan lubang
Mudah diamplas
Bisa dikape atau spray
Tidak amblas
Permukaan finishing halus dan rata
Penggunaan interior dan eksterior

MULTIPURPOSE AQUA PUTTY AWP – 919 WB
adalah dempul putty dengan pengencer air yang
dapat berfungsi sebagai dempul maupun surfacer.
Produk ini dirancang khusus untuk bisa digunakan
diatas berbagai macam substrat seperti kayu, besi,
plastik, cement fiber, concrete, dan lainnya yang
ditop coat atau dicat dengan warna-warna solid
seperti acrylux, dll. Tersedia dalam warna putih dan
abu-abu.

AQUA PUTTY
Wa t e r B a s e d A c r y l i c P u t t y
for Interior & Exterior

TAHAPAN
aplikasi

SEBAGAI DEMPUL / PUTTY PENGISI LUBANG
1. Aplikasikan dengan kape Multipurpose Aqua Putty.
AWP - 919 WB secara merata di atas permukaan
substrat.
2. Biarkan kering minimal selama 30 menit, lalu amplas
permukaan substrat yang sudah didempul dengan
menggunakan kertas amplas no. 240.
3. Untuk pengisian lubang, ulangi langkah ini sekali lagi
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
SEBAGAI SURFACER / CAT DASAR
1. Tambahkan air secukupnya agar bisa di spray dengan
baik (rekomendasi penggunaan 30% air), kemudian
aduk hingga merata.
2. Aplikasikan dengan kuas atau spray Multipurpose
Aqua Putty AWP – 919 WB secara merata di atas
permukaan substrat.
3. Biarkan kering minimal selama 30 menit, lalu amplas
permukaan substrat yang sudah didempul dengan
menggunakan kertas amplas no. 240.

*Tersedia dalam kemasan 1 kg

Interior & Eksterior

WATERBASED
ACRYLIC PUTTY
FOR INTERIOR &
EXTERIOR

AQUA PUTTY
Wa t e r B a s e d A c r y l i c P u t t y
for Interior & Exterior

DATA APLIKASI
Substrat

: 25 - 35oC, 60 - 80 % RH

Daya sebar teoritis

: 5 - 8 m2/kg

Kecepatan kering

: 30 - 40 menit

Waktu pengecatan ulang

: Setelah 60 menit

