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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 pengamlasan ini, diharapkan mahasiswa bisa: 

1. menentukan waktu yang tepat untuk pengamplasan 

2. mampu memilih jenis dan ukuran amplas yang tepat 

3. mampu mengamplas dengan teknik yang benar, sehingga pekerjaan lebih efisien. 

4. mampu menyiapkan permukaan untuk tahapan selanjutnya. 

III. Alat dan Bahan: 

1. Hand block (blok tangan), untuk menempelkan amplas (landasan amplas) dan 

digunakan untuk mengamplas secara manual dengan berbagai bentuk dan ukuran. 

2. Sander (peraltan yang diberi power untuk membantu pengamplasan) dengan 

berbagai jenis (gerak single, orbital, atau gerak ganda) 

3. Air duster gun (untuk membersihkan permukaan dari debu) 

4. Straight edge (penggaris untuk menentukan kelurusan dari permukaan) 

5. Air (khusus untuk pengamplasan tipe basah) 

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. gunakan alat-alat keselamatan kerja sewaktu bekerja 

4. hati-hati terhadap bahan-bahan yang beracun dan membahayakan kulit. 
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V. Langkah Kerja: 

1. Jika menggunakan sander, tempelkan selembar amplas dengan grit  # 80 pada 

sander, dan gosok keseluruhan area dengan menggerakkan sander ke semua arah 

diagonal. 

 

2. Pengamplasan selanjutnya adalah menempelkan lembaran amplas dengan grit # 120 

pada hand blok, dan gosoklah permukaan dengan hati-hati, sambil menguji 

permukaan dengan sentuhan. 

3. Gunakan lembaran amplas dengan grit sekitar # 240, dan lakukan pengamplasan 

sedikit keluar area putty, untuk meratakan permukaan lengkungan putty dan area 

sekitarnya. 

4. Apabila masih terdapat goresan amplas, maka gunakan amplas yang lebih halus lagi 

(grit sekitar # 320) dan lakukan pengamplasan pada keseluruhan area dengan 

menggunakan handblock. 

5. Untuk menghilangkan debu sisa pengamplasan yang masuk dalam pori-pori, maka 

gunakan air duster gun untuk meniup partikel debu, membersihkan permukaan dari 

minyak, dan melakukan aplikasi ulang. 

 

 


