
TAHAPAN
aplikasi

1. Bersihkan substrat yang akan di cat dari jamur, 
lumut, minyak, ataupun kotoran lainnya. Untuk 
substrat lama yang sudah pernah dicat, kupas 
cat lama hingga benar – benar bersih. Pastikan 
permukaan substrat kering dan bersih sebelum 
diaplikasi. 

2. Aduk terlebih dulu TRAFFIKOTE TFK-110 SB 
sebelum diaplikasikan.

3. Aplikasikan lapis pertama TRAFFIKOTE TFK-
110 SB dengan menggunakan kuas atau roll 
 secara  merata.  Kemudian  aplikasikan  lapis  ke
 dua  setelah  20  -  30  menit.  Daya  sebar  sekitar
 1ari bar 10 cm, tebal 40 mikron

4. Untuk mempermudah aplikasi, bisa di tambah-
kan thinner serbaguna maksimal 10% sebagai 
pengencer.

*  Untuk Efek Reflektif : 
Taburkan TRAFFIKOTE Glassbeads segera 
setelah cat diaplikasikan. 
TRAFFIKOTE Glassbeads harus tercelup 60 % 
di permukaan cat yang sudah diaplikasikan 
untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal 
dan permanen.

Cocok diaplikasikan pada : Garis parkir dan Garasi, Trotoar pejalan 
kaki, Pusat perbelanjaan, Tempat bermain, Pabrik manufaktur, 
Gudang, Tempat lain dimana tanda garis  diperlukan.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB adalah cat solvent base yang 
diformulasikan khusus untuk aplikasi marka, baik Eksterior 
maupun Interior. TRAFFIKOTE TFK - 110 SB digunakan 
untuk pengecatan garis dan marka jalan yang terbuat dari 
beton atau aspal. Direkomendasikan untuk pengecatan di 
area parkir, lantai pabrik, gudang, area bermain, pusat 
perbelanjaan dan area lain yang membutuhkan marka.

CAT MARKA JALAN
BERPELARUT SOLVENT

TFK-110 SB

Cepat kering
Tampilan menarik
Tahan Abrasi
Tahan Cuaca 
Mudah diaplikasikan

*Tersedia kemasan 1 kg & 2,5 kg 
( 20 kg untuk proyek )

Green cycle trackZebra cross Handicapped parking space



PILIHAN WARNA

DATA TEKNIS PRODUK

Jenis

Warna

kadar padat

Berat Jenis

Tampilan

Interval pengecatan

Pengencer

Daya sebar teori

Rekomendasi pengecatan

Rekomendasi pengenceran

Modified Chlorinated Rubber Resin

Hitam, Biru, Merah, Kuning, Putih, Hijau

± 49-53 %

1.5 g/cc

Flat Matt

0.5 – 24 jam (30oC)

Thinner

6.6 m2 / kg 

(base on 40 microns DFT per coat thickness)

Spray (1x coat)

Roll, Kuas (2x coat) 

Jika diperlukan, maksimum 10 % by volume

TFK-110 SB

Putih Kuning Hijau

Biru Merah Hitam


