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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 masking ini, diharapkan mahasiswa bisa: 

1. menggunakan peralatan sesuai fungsi dan tujuannya. 

2. mampu memperkirakan kebutuhan masking dan tape (isolasi) 

3. mampu melaksanakan pekerjaan masking dengan efektif dan efisien. 

4. mampu bekerja sama dalam tim. 

III. Alat dan Bahan: 

1. masking paper (kertas masking) 

2. vinil sheet (material vinyl dalam ukuran yang lebar guna mencegah over spray) 

3. special masking cover (untuk menutup keseluruhan bodi, dan hanya memperlihatkan 

bagian yang akan di cat) 

4. wheel masking cover (untuk menutup roda kendaraan) 

5. masking tape (isolasi yang tahan panas, tahan solvent dan tidak meninggalkan bekas 

ketika tape dikelupas) 

6. gape tape (material yang digunakan sebagai masking juga, dengan tuuan mencegah 

masuknya cat kedalam celah, misal pintu dan engine hood) 

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. persiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan masking. 

2. masking pada aplikasi surfacer (epoxy), dilakukan dengan tekanan rendah saja untuk 

menghindari overspray (cat yang berlebihan) , dan masking dibuat dengan metode 

reverse masking (masking terbalik) yaitu masking paper diaplikasikan dengan 

membalik luar-dalam, sehingga suatu lapisan/coat tipis dari kabut cat melekat pada 

sepanjang border dan tidak membuat tangga (batas pengecatan). 

3. Pasanglah masking dan masking tape  pada area yang diperlukan, dengan teliti dan 

jangan sampai menutupi permukaan yang akan di cat. 

4. Untuk pemasangan pada kaca kendaraan, pastikan masking tape berada pada tepi 

karet tanpa menutup permukaan yang akan di cat. 

5. Perhatikan pemasangan pada komponen-komponen yang memerlukan ketelitian, 

misalnya handle pintu, moulding dan lain sebagainya. 

6. Periksalah kembali pemasangan tape yang sudah Anda lakukan dengan visual atau 

dengan tekanan udara untuk memastikan telah terpasang dengan kuat. 

 

 


