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I. Kompetensi: 

Setelah mengikuti mata kuliah praktik pengecatan ini, diharapkan mahasiswa dapat 

membongkar & memasang, memeriksa, merawat, memperbaiki, mendiagnosis, 

merancang & memodifikasi Body Kendaraan 

II. Sub Kompetensi: 

Setelah mengikuti praktik aplikasi putty ini, diharapkan mahasiswa bisa: 

1. menggunakan peralatan sesuai fungsi dan tujuannya. 

2. memiliki kemampuan mencampur putty dan hardener dengan komposisi yang tepat. 

3. mengaplikasikan dempul ke permukaan benda kerja dengan benar. 

4. memiliki kemampuan efisiensi penggunaan dempul dan waktu pekerjaan. 

III. Alat dan Bahan: 

1. mixing plate (tempat pengaduk dempul) 

2. spatula (alat mencampur putty dan aplikasi dempul di permukaan benda kerja) 

3. agitating rod (untuk mengaduk putty, agar kekentalan merata) 

4. putty (dempul) 

5. hardener (bahan pengeras) 

IV. Keselamatan Kerja: 

1. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil dan lingkungan kerja. 

2. menggunakan peralatan sesuai fungsinya dan selalu menjaga semua peralatan 

dalam kondisi bersih 

3. pergunakan campuran putty dan hardener secara tepat 

4. segera membersihkan anggota badan jika terkena campuran putty 

V. Langkah Kerja: 

1. Periksalah permukaan benda kerja dari debu, minyak dan kotoran lain sekaligus 

untuk menentukan seberapa banyak putty yang diperlukan. 

 

 

 



 FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
JOB SHEET TEKNOLOGI PENGECATAN 

No. : JST/OTO/334/02 Revisi : 00 Tgl. : 07 Juli 2007 Hal. 2 dari 2 

Semester V APLIKASI PUTTY 100 menit 

 

Dibuat oleh : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 

 

 

 

2. Siapkan putty dan hardener. Untuk menjadikan campuran yang memiliki kekentalan 

yang sama, maka aduklah putty dengan menggunakan agitating rod (pengaduk), 

demikian juga dengan hardener, lakukan pemijatan dengan tangan sampai bahan 

homogen. 

3. Ambillah putty secukupnya, dan letakkan di dalam mixing plate dan berikan hardener 

secukupnya. Catatan; setiap satu bagian putty, maka hardenernya juga satu bagian 

(jadi sudah menjadi satu set). 

4. Campurkan putty dan hardener, dengan gerakan yang hati-hati, sampai warna 

menjadi sama (homogin) dalam waktu paling lama 30 detik. 

5. Aplikasikan dengan cara mengoleskan putty  secara tipis ke seluruh area, dengan 

keempat jari (atau minimal jari telunjuk dan jari tengah) memegang bagian ujung 

spatula, sehingga memberikan tekanan yang merata. 

6. Untuk mengurangi tenaga yang diperlukan dalam tahap pengamplasan (sanding) 

berikutnya, maka oleskan lapisan kedua putty tanpa membuat tepian yang tebal. 

7. Sebelum aplikasi putty selanjutnya, pastikan permukaan yang akan didempul dalam 

keadaan rata, dan tidak ada butiran/benjolan yang mengganggu. Jika ada, maka 

amplaslah terlebih dahulu. 

8. Oleskan putty pada bagian berikutnya sedikit tumpang-tindih terhadap lapisan yang 

pertama. 

9. Apabila area yang di dempul luas dan rata, maka dapat menggunakan bantuan 

mistar khusus untuk melakukan pendempulan, dengan cara mengoleskan dempul ke 

area terlebih dahulu, kemudian diratakan menggunakan mistar khusus tersebut dari 

posisi satu ke posisi lainnya sesuai kaidah ergonomi (misal, dari atas ke bawah akan 

lebih baik daripada dari bawah ke atas) dengan sudut awal tegak lurus dari 

permukaan, ketika bergerak perlahan-lahan sejajar dengan permukaan. 

10. Ulangi langkah diatas, sampai diperoleh jumlah putty yang diperlukan memenuhi 

seluruh area. 

11. Biarkan putty mengering secara alami sekitar 20-30 menit setelah aplikasi, apabila 

digunakan pemanas untuk mempercepat pengeringan, maka jaga agar suhu 

permukaan putty dibawah 500C (1220F) untuk mencegah putty terurai atau pecah. 

 


