
- Setelah wadah plester dibuka, aduk rata. Jangan encerkan karena sudah siap digunakan
- Untuk teknisi profesional, gunakan 1 kg per 1 meter persegi (10,6 feet persegi), atau 1,2 mm per lapisan, menggunakan sekop baja
- Untuk non-profesional, timbang 1 kg plester dengan timbangan. Aplikasikan plester ini di area seluas 1 meter persegi (10,6 feet persegi) dengan pisau
plesteran. Setelah diaplikasikan, sebarkan plester secara merata di seluruh area dengan alat rol. Ulangi proses ini pada area 1 meter persegi berikutnya (10,6
feet persegi).

- Setelah plester Anda menjadi sebagian kering, gunakan sekop baja untuk menghaluskan permukaan sebelum benar-benar kering
- Setelah itu, biarkan lapisan ini minimal enam jam untuk proses pengeringan sebelum mengaplikasikan lapisan kedua

Panduan Aplikasi Produk

SMART MAGNETIC PLASTER
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Untuk pengaplikasian Smart Magnetic Plaster (SMPL), 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.. 

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

- Tutup dan lindungi area di sekitar permukaan yang ingin Anda aplikasikan dengan SMPL
- 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 plester - lapisan pertama

RATAKAN DAN HALUSKAN - lapisan pertama

- 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

Aplikasikan lapisan kedua dari plester dengan mengulangi Langkah 4

06 APLIKASIKAN plester - lapisan kedua

-Tunggu kira-kira satu hingga dua jam, atau sampai plester Anda menjadi kering sebagian
- Kemudian, gunakan sekop baja, haluskan permukaannya sebelum benar-benar kering
- Jika perlu, gunakan sedikit air untuk membasahi permukaan saat menghaluskan

07 RATAKAN DAN HALUSKAN - lapisan kedua

08 INSPEKSI permukaan
- Periksa apakah ada permukaan Anda yang tidak rata atau ketidaksempurnaan setelah lapisan kedua plester mengering
- Jika demikian, aplikasikan selapis tipis plester dan usap perlahan di atas permukaan dengan sekop bertepi halus untuk memastikan hasil yang rata dan
halus

09 WAKTU pengeringan
Biarkan permukaan mengering minimal 24 jam. Setelah kering, amplas sedikit permukaannya dan haluskan semua ketidaksempurnaan kecil.
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