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Lembar Data Teknis Halaman 4MI

Cat Tembok TAMITEX adalah cat dekoratif untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena 

berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tahan dan daya lekat yang baik . 

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Dof/Flat/Matte

Berat jenis : 1.35 - 1.65 kg/lt

Kepadatan isi : 45 - 65%
2

Daya sebar : 6 - 7 m  per kg (tergantung jenis permukaan tembok)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (5kg)  &  1 Pail (23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.   

Ÿ Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah 

sempurna dengan waktu normal ± 28 hari. 

Ÿ Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH 

±8.

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  habis.

Ÿ Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal 

atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir. 

Ÿ Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.

Ÿ Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.    

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua  dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 5MI

Cat Tembok VINOTEX adalah cat emulsi standar untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan 

karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tutup yang baik, warna-warna yang cerah dan 

lapisan catnya tidak mengapur.

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Dof/Flat/Matte

Berat jenis : 1.35 - 1.65 kg/lt

Kepadatan isi : 45 - 65%
2Daya sebar : 5 - 6 m  per kg (tergantung jenis permukaan tembok)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (4kg & 5kg)  &  1 Pail (20kg & 23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.   

Ÿ Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah 

sempurna dengan waktu normal ± 28 hari. 

Ÿ Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH 

±8.

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  habis.

Ÿ Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal 

atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir. 

Ÿ Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.

Ÿ Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.    

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua  dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 6MI

Cat Tembok PANATEX adalah cat emulsi ekonomis untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan, 

bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya sebar yang luas, warna-warna yang cerah dan lapisan catnya tidak 

mengapur.

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Dof/Flat/Matte

Berat jenis : 1.35 - 1.65 kg/lt

Kepadatan isi : 45 - 65%
2

Daya sebar : 5 - 6 m  per kg (tergantung jenis permukaan tembok)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (4kg & 5kg)  &  1 Pail (20kg & 23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.   

Ÿ Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah 

sempurna dengan waktu normal ± 28 hari. 

Ÿ Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH 

±8.

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  habis.

Ÿ Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal 

atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir. 

Ÿ Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.

Ÿ Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.    

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua  dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 7MI

Cat Tembok Apollo adalah cat tembok yang berkualitas, khusus dibuat untuk semua jenis ruang dalam atau ruang 

luar yang dapat diaplikasikan dengan mudah pada segala jenis tembok, plafon dan lain-lain, dengan harga paling 

ekonomis.

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Dof/Flat/Matte

Berat jenis : 1.35 - 1.62 kg/lt

Kepadatan isi : 45 - 65%
2Daya sebar : 4 - 5 m  per kg (tergantung jenis permukaan tembok)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (5kg)  &  1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 10% - 20%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.   

Ÿ Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah 

sempurna dengan waktu normal ± 28 hari. 

Ÿ Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH 

±8.

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  habis.

Ÿ Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal 

atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir. 

Ÿ Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.

Ÿ Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.    

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua  dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 8MI

TAMITEX Roof Paint adalah cat acrylic khusus untuk genteng (beton press, tanah liat) yang diformulasikan agar 

tahan segala cuaca dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal  & 

merkuri, anti UV serta tahan terhadap serangan jamur & lumut.

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Semi Kilap/Semi Gloss

Berat jenis : 1.13 - 1.2 kg/lt

Kepadatan isi : 40 - 45%
2Daya sebar : 10  - 11 m  per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (4kg)  &  1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.    

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  dengan menggunakan sikat kawat.

Ÿ Jika terdapat jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan 

larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis Tamitex Roof Paint, diamkan sampai kering minimal 2 jam.

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 9MI

Cat Genteng PANATEX adalah cat khusus untuk genteng yang diformulasikan agar tahan terhadap sinar matahari 

dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, melindungi genteng agar tidak mudah 

bocor, dan tidak mudah mengelupas. 

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Semi Kilap/Semi Gloss

Berat jenis : 1.08 - 1.15 kg/lt

Kepadatan isi : 30 - 35%
2Daya sebar : 8 - 9 m  per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam

Kemasan : 1 kg, 1 Gallon (4kg)  &  1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.    

Ÿ Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah 

mengelupas/mengapur harus dikerok  dengan menggunakan sikat kawat.

Ÿ Jika terdapat jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan 

larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

Ÿ Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis Cat Genteng Panatex, diamkan sampai kering minimal 2 jam.

Ÿ Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 10MI

ABC adalah cat alkyd synthetic bermutu tinggi untuk permukaan kayu dan besi interior maupun exterior. Memiliki 

lapisan cat yang sangat kilap dan cemerlang, ketahanan warna tinggi, tahan cuaca, dan cepat kering.

DATA TEKNIS

Warna : Putih & varian (lihat kartu warna) 

Kilap : Kilap/Gloss

Berat jenis : 0,92 - 0,99 kg/lt

Kepadatan isi : 45 -  50% (tergantung warna)
2

Daya sebar : 5 - 7 m  per liter (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 1,5 - 2,5 jam & kering keras setelah 16 - 24 jam

Kemasan : 0,8 lt

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Thinner T4 atau Turpentin atau Thinner B.

10 -15 % volume, untuk aplikasi dengan roller dan kuas

70 - 80 % volume, untuk aplikasi dengan air sprayer.

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Ÿ Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, karat, dan kotoran lainnya.

Ÿ Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih baik, cukup dilakukan pengamplasan.

Ÿ Pada lapisan cat lama yang sudah mengelupas harus dikerok habis.

CARA PENGECATAN

Ÿ Perbaiki lubang dan celah kecil pada kayu dengan plamur/dempul kayu.   

Ÿ Pada permukaan kayu, aplikasikan satu lapis meni kayu untuk mencegah timbulnya getah kepermukaan dan 

melindungi kayu dari serangan rayap.   

Ÿ Pada permukaan besi, aplikasikan satu lapis cat dasar zinc chromate atau meni besi tanpa pengenceran untuk 

mencegah karat.

Ÿ Aduk cat sampai rata sebelum digunakan.   

Ÿ Aplikasikan satu lapis cat ABC, kemudian diamkan sampai kering minimal 8 jam (untuk hasil terbaik adalah 24 

jam). Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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Lembar Data Teknis Halaman 11MI

Tamitex Pro adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga 

sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton dan asbes.

DATA TEKNIS

Warna : Abu-abu 

Kilap : Dof/Flat/Matte

Berat jenis : 0,92 - 0,99 kg/lt

Kepadatan isi : 48 -  53% (tergantung warna)
2

Daya sebar : 4 - 5 m  per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)

Pengeringan : Kering sentuh sekitar 60 - 90 menit & kering keras setelah 6 jam

Kemasan : 1 kg, 5 kg, 20 kg

SISTEM APLIKASI

Pengencer  :  Lapis 1 diencerkan dengan air ± 20% & lapis 2 jangan diencerkan

Alat yang digunakan :  Kuas, roller, dan air spray

Petunjuk penyimpanan : Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang 

kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari 

penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Hilangkan sisa debu, jamur dan kotoran lainnya dari permukaan yang akan dicat dan pastikan permukaan benar-

benar bersih dan kering.

CARA PENGECATAN

Aduk dulu Tamitex Pro sampai rata sebelum digunakan.

Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:

Ÿ Aplikasikan 1 lapis Tamitex Pro yang diencerkan dengan air ± 20% sebagai cat dasar.

Ÿ Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.

Ÿ Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Tamitex Pro tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 

micron.

Untuk permukaan galvanis/seng:

Ÿ Aplikasi 1 lapis Active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

Ÿ Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.   

Ÿ Jangan menghirup uap/hasil spray cat.   

Ÿ Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis. 

Ÿ Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan. 

Ÿ Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.
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