
 

Dulux AquaShield 

A962 Line  

  

PENGGUNAAN Dulux AquaShield adalah cat waterproof berkualitas tinggi yang 
memberikan perlindungan terhadap: 
• Water Repellent - Teknologi Hydroshield yang revolusioner mampu 

mempertebal lapisan pelindung sehingga retak dan pori-pori pada 
permukaan dinding tertutup dan mencegah rembesan air. 

• Alkali Guard – memberikan perlindungan dari serangan garam alkali 
dan kelembapan. 

• Algae & Fungus Guard – memberikan perlindungan dari serangan 
jamur dan lumut. 
 

Dengan Dulux AquaShield, rumah Anda terlindungi dari air lebih lama 

UKURAN KEMASAN 1 kg, 4 kg, 20 kg 

WARNA Lihat kartu warna dan Master Palette 

SIFAT LAPISAN Daya Tahan terhadap Air/senyawa kimia: Mempunyai ketahanan terhadap 
tingkat kelembaban udara normal dan garam garam ringan dari dalam 
permukaan tembok. 

KOMPOSISI Pewarna: Pewarna Non timbal, light fast dan Mineral khusus.   
Bahan pengikat:Acrylic emulsion. 
Pelarut: Air 

VOLUME PADATAN Putih sekitar 30% (nominal), warna lain bisa bervariasi 

POT LIFE/UMUR 
CAMPURAN 

  

WAKTU PENGERINGAN Lapisan tunggal pada ketebalan standar. 

KERING SENTUH Bergantung pada suhu dan kelembaban. 

WAKTU PENGERINGAN 
UNTUK LAPIS ULANG 

4 - 6 Jam, bergantung pada kondisi cuaca 

PELAPISAN ULANG PADA 
30°C 

  

KERING SEMPURNA   



KETEBALAN LAPISAN   

DAYA SEBAR TEORITIS Bervariasi sesuai dengan kekasaran dan porositas permukaan. Untuk 
permukaan yang halus pada porositas rata rata, daya sebar teoritis pada 
kondisi normal  adalah 1 m²/kg. 

CARA APPLIKASI  Roller, Kuas, Spray. 

PERBANDINGAN 
CAMPURAN 

  

PENGENCERAN Kuas atau Rol: Untuk pengisian permukaan baru atau asli danpemakaian 
normal, encerkan dengan 1 bagian air bersih pada  10 bagian cat (10%). 
Untuk pemakaian  
Cara Semprot konvensional: Tambahkan 1 bagian Air bersih pada  3 
bagian cat (30%) 
Alat semprot  tanpa  udara (Airless Spray): Siap Pakai. 

REKOMENDASI 
PENYEMPROTAN 

Cara Semprot konvensional : Cukup Bagus untuk hampir semua alat. 
Alat semprot  tanpa  udara (Airless Spray):  Perlu diatur untuk applikasi ini 
pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm² dengan ukuran ujung 
semprot pada 0.58 mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65° 

CARA PENCUCIAN Segera bersihkan semua alat  setelah digunakan dengan air bersih 

PERSIAPAN PERMUKAAN • Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bersih. 
• Bersihkan cat yang terkelupas atau rusak serta debu yang melekat 

dengan sikat. Cacat-cacat kecil di dinding dapat diperbaiki dengan 
menggunakan Dulux Weathershield Exterior Putty. Pakailah campuran 
pasir dan semen untuk menutupi lubang yang agak besar. 

• Jika permukaan masih mengapur sebaiknya diamplas dan dibersihkan, 
setelah itu diberikan satu lapisan Dulux Weathershield Cat Dasar Alkali 
Resisting Exterior untuk hasil yang optimal. Untuk permukaan tembok 
baru, biarkan acian sampai kering (pengukuran Protimeter dengan 
kelembaban berkisar <17% dan pH <9) beri satu lapis Dulux 
Weathershield Cat Dasar Alkali Resisting Exterior untuk hasil yang 
optimal dan 2-3 lapisan Dulux AquaShield. 

• Pastikan lapisan telah  kering sebelum lapisan berikutnya. 
• Untuk area yang membutuhkan penguatan, gunakan polyester mesh 

pada lapisan pertama yang masih basah. 
Pengenceran: Gunakan air bersih 10% untuk lapisan pertama dan 
maksimum air bersih 10% untuk lapisan selanjutnya.                                                                                                               

TITIK NYALA - 

INFORMASI SISTIM 
PENGECATAN: 

Permukaan yang mengapur: 
Primer (1 lapis): Dulux Alkali Killer (A579-44469) 
Finish (2-3 lapis): Dulux AquaShield 
Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis: 
Primer (1 lapis): Dulux Weathershield Cat Dasar Alkali Resisting Exterior 
atau Dulux Alkali Killer  (A579-44469) 
Finish (2-3 lapis): Dulux AquaShield  
Permukaan Normal: 



Finish (2-3 lapis): Dulux AquaShield 

INFORMASI 
KESELAMATAN, 
KESEHATAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa 
kemasan cat atau labelnya. Jangan sampai mengenai mata, kulit atau 
pakaian.  Segera hubungi Sentra Informasi Keracunan atau dokter jika 
merasa tidak enak badan. Buang sisa cat dan wadahnya sesuai dengan 
semua peraturan lokal, regional, nasional atau internasional  yang berlaku. 

Aktivitas seperti pengamplasan, pembakaran dan lain-lain pada lapisan cat 
dapat menghasilkan debu dan atau asap yang berbahaya. Usahakan untuk 
dilakukan pengamplasan/perataan basah. Bekerjalah di area dengan 
sirkulasi udara yang baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai. 

Gunakan pelindung tangan/mata. Jangan menghirup uap/semprotan. 
Gunakan hanya di area yang baik ventilasinya. Bersihkan sebanyak 
mungkin cat dari kuas dan roll sebelum dicuci. Hindari membuang ke 
lingkungan. Kumpulkan ceceran/tumpahan. Jauhkan dari makanan, 
minuman dan pakan ternak. Simpan di tempat kering dan teduh. Kemasan 
harus dalam keadaan aman, dalam posisi tegak dan ditutup rapat. Apabila 
terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak dan 
dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit cuci segera dengan 
sabun dan air atau pencuci kulit yang sesuai. Jangan gunakan pelarut 
minyak atau tiner. Jangan dibuang ke saluran air. Lembar Data 
Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta 
melalui telpon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di 
www.dulux.co.id. 

Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang 
penggunaan produk ini dapat menghubungi Customer 
Care Hotline pada alamat berikut ini : 

PT. ICI Paints Indonesia, 
Jl. Jababeka IV Blok V No. 64 

Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530 
Tel: 0-800-11-38589 (Bebas Pulsa) 

Web: www.dulux.co.id 

 

Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya 
dengan barang yang diproduk atau dipasarkan, atau penggunaanya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala 
petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan 

atau berimplikasi terhadap garansi. 
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