
- Aduk cat sebelum digunakan
- Oleskan SPMP secara merata ke permukaan untuk menghasilkan hasil yang halus dan aplikasikan per 1 meter
- Setelah lapisan pertama mengering (setelah sekitar 2 jam), aplikasikan tiga lapisan berikutnya sehingga total menjadi 4 lapis
- Bersihkan semua debu permukaan dengan sikat atau kain kering

Permukaan siap digunakan 24 jam setelah seluruh cat sudah diaplikasikan

Panduan Aplikasi Produk

SUPER MAGNETIC PAINT
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Untuk pengaplikasian Smart Magnetic Paint (SPMP), mohon membaca seluruh instruksi di bawah ini secara cermat sebelum proses aplikasi dimulai. Anda
juga dapat menonton panduan aplikasi dalam bentuk video pada kanal Youtube kami di : becraft.. Setelah Anda membuka produk ini dari kemasannya dan
mencampurnya, maka Anda hanya punya waktu 1 (satu) jam untuk melakukan aplikasi SPMP pada permukaan yang Anda inginkan. 

- Ukur area permukaan secara akurat untuk memastikan Anda memiiliki cat yang cukup
- Jangan menggunakan cat melebihi luas area permukaan yang direkomendasikan

- Tutup dan lindungi area di sekitar permukaan yang ingin Anda aplikasikan dengan SPMP
- Periksa dan pastikan tidak ada lubang, retak, atau cacat pada permukaan dengan dempul semaksimal mungkin
(produk ini hanya akan mulus tertempel pada permukaan apabila permukaan tersebut juga mulus)
- Gunakan kotak pasir pada kemasan untuk menghaluskan permukaan yang sudah didempul
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PERSIAPKAN area permukaan

UKUR area permukaan

APLIKASIKAN cat

WAKTU pengeringan

- Aplikasikan primer dengan menggunakan alat rol atau kuas
- Permukaan harus bersih dan kering sebelum dicat
- Aduk primer secara merata sebelum digunakan
- Waktu pengeringan adalah 2 - 4 (dua sampai empat) jam antara tiap lapisan dan 12 (dua belas) jam setelah lapisan akhir diaplikasikan

03 APLIKASIKAN primer
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- Gunakan Smart Neo-Magnet atau magnet neodymium lainnya pada permukaan yang sudah diaplikasikan dengan SPMP

Catatan :
Magnet biasa tidak cocok untuk dipakai pada permukaan yang sudah diaplikasikan dengan SPMP

GUNAKAN magnet

enjoy the experiences
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