
PERALATAN aplikasi

UKUR area permukaan

APLIKASIKAN primer

PERSIAPKAN area permukaan

- Campurkan seluruh bagian pada botol A ke botol B
- Sangat penting untuk mengaduk secara merata selama tidak kurang dari 5
(lima) menit dengan menggunakan alat aduk yang tersedia pada kemasan
- Aplikasikan produk yang sudah dicampur dalam kurun waktu 1 (satu) jam
setelah dicampur, dengan menggunakan alat rol dan kuas yang tersedia pada
kemasan
- Setelah dicampur, SWAP harus langsung digunakan dalam waktu maksimal 1
(satu) jam (temperatur yang lebih tinggi akan semakin mengurangi durasi
penggunaan SWAP)

CAMPUR dan ADUK

WAKTU pengeringan

APLIKASIKAN cat

- Tuliskan tanggal permukaan sudah siap digunakan yakni (7 (tujuh) hari dari
tanggal pengaplikasian) pada kertas yang tersedia
- Tempelkan stiker "WET PAINT" pada permukaan yang sudah dicat
- SWAP akan kering ketika disentuh setelah 5 (lima) jam dari pengaplikasian
- SWAP akan menjadi permukaan papan tulis setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal
pengaplikasian
- Kemampuan permukaan dapat dihapus layaknya papan tulis akan meningkat 
secara progresif selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari pertama setelah
pengaplikasian. Selama 14 (empat belas hari) pertama kami merekomedasikan
agar permukaan dibersihkan menggunakan produk cairan pembersih harian
dari kami
- Untuk mendapatkan kinerja terbaik, gunakan aksesoris dari kami dengan cara
menghubungi becraft.

- SWAP harus diaplikasikan per 1 (satu) meter
- Cat di sekitar tepi 1 (satu) meter pertama dengan kuas baru
- Dengan alat rol baru, SWAP diaplikasikan pada area 1 (satu) meter ini
- Aplikasikan alat rol pada seluruh permukaan 10 (sepuluh) kali untuk
memastikan permukaan yang menyeluruh, halus dan untuk melapisi dengan
sempurna
- Setelah selesai pengaplikasian pada area per 1 (satu) meter, periksa seluruh
area yang sudah dicat dari 3 (tiga) sisi untuk melihat ketidaksempurnaan, area
yang belum tercat atau area yang tidak rata pengaplikasiannya. Aplikasikan
SWAP pada area yang dibutuhkan tersebut
- Anda harus memastikan tiap meter sudah diaplikasikan dengan SWAP yang
cukup untuk menghasilkan permukaan yang dapat ditulis, sebelum masuk ke
meter - meter berikutnya
- Setelah 1 (satu) meter pertama selesai diaplikasikan, dan sudah diperiksa,
lanjutkan ke meter berikutnya dan ulangi langkah tersebut hingga seluruh
permukaan yang Anda inginkan dilapisi dengan SWAP

Panduan Aplikasi Produk

SMART WHITEBOARD ANTIMICROBIAL PAINT

- Aplikasikan 2 lapisan (3 lapisan untuk permukaan plester baru)
primer putih sebelum melakukan aplikasi SWAP putih. 
Mohon perhatikan : Emulsi biasa/cat lateks tidak dapat
digunakan sebagai primer)
- Aplikasikan pada permukaan :
a. kayu baru atau material komposit
b. pori baru atau material kering seperti plester atau beton
c. di atas permukaan berpori seperti wallpaper
- 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
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Untuk pengaplikasian Smart Whiteboard Antimicrobial Paint (SWAP), 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 SWAP pada permukaan yang Anda inginkan.
Sarung tangan disediakan pada kemasan ini dan kami juga merekomendasikan Anda untuk menggunakan pelindung mata atau wajah.

- 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 SWAP
- 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
- Aplikasikan primer pada area yang didempul

- SWAP harus diaplikasikan dengan alat rol baru (tersedia pada
kemasan), kuas dan baki cat
- Pastikan SWAP tidak mengalami kontak sama sekali dengan
cairan atau larutan, karena akan menyebabkan reaksi dan
mempengaruhi kinerja produk tersebut
Mohon perhatikan : Anda dapat menggunakan alat rol yang lebih
besar. Kami merekomendasikan busa dengan kualitas tinggi atau
alat rol mohair. Apabila Anda menggunakan alat rol mohair,
lepaskan seluruh serat yang terlepas sebelum menggunakannya
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enjoy the experiences
 

Shared by :
Becraft Karya Redeskal
Office 8, Level 18-A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Sudirman Central Business District (SCBD)
South Jakarta, 12190
Indonesia

becraftdotid

becraft.

081218199432 (Whatsapp)

rebecca@becraft.id

https://www.becraft.id

be crafter, not follower

becraft.


