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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 cara pengopresaian spray gun ini, diharapkan mahasiswa: 

1. mampu memilih jenis spray gun yang sesuai untuk kebutuhan. 

2. mampu mengoperasikan spray gun dengan cara yang benar. 

3. mampu menggunakan teknik-teknik pengecatan sesuai dengan cara yang benar 

4. mampu membersihkan spray gun dengan benar. 

III. Alat dan Bahan: 

1. spray gun dengan berbagai jenis (umpan hisap, umpan berat) 

2. cat 

3. thinner 

4. majun 

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. isilah tangki spray gun dengan cat yang sudah dicampur dengan thinner maupun 

hardener (jika ada) secukupnya. 

2. peganglah spray gun dengan benar, yaitu biasanya spray gun ditahan dengan ibu 

jari, telunjuk dan kelingking, sedangkan trigger ditarik dengan jari tengah dan jari 

manis. 

3.  

4. Lakukan penyemprotan dengan jarak yang tepat terhadap permukaan yang akan 

dicat, sekitar 100 mm - 200 mm dengan tekanan udara 1,5 - 2,0 kg/cm2 (21.147 – 

43.294 Psi KPa). Apabila terlalu dekat maka jumlah cat banyak dan akan 

menyebabkan cat meleleh (running), tetapi apabila terlalu jauh, maka jumlah cat 

sedikit dan menghasilkan lapisan yang tipis dan kasar. 

5. Buatlah sudut penyemprotan yang konsisten 

terhadap permukaan panel, baik arah vertikal 

maupun horisontal untuk menghasilkan lapisan 

yang rata. Hal ini bisa diperoleh apabila posisi 

Anda benar, yaitu menjadikan bahu Anda 

sebagai titik tumpunya, Anda harus berdiri 

sedemiian rupa sehingga bahu Anda yang 

memegang spray gun menghadap bagian 

tengah panel yang akan di cat. Kaki Anda juga 

harus dibuka sedikit lebih lebar dari bahu Anda 

dan lutut sedikit dibengkokkan. Jangan hanya menggerakkan lengan saja, tetapi 

seluruh badan Anda dari satu sisi ke sisi yang lain, dengan menggunakan pinggang 

sebagai titik tumpunya. 
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6. Lakukan penyemprotan dengan kecepatan langkah yang tepat, sekitar 900-1200 

mm/dtk. Apabila kecepatan terlalu rendah maka lapisan akan tebal dan cenderung 

meleleh, sedangkan jika terlalu lambat maka lapisan akan tipis dan kasar. 

7. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka diperlukan teknik spray gun yang baik, 

dengan jarak spray gun yang benar, kecepatan langkah yang sesuai dan jumlah 

keluaran cat yang tepat. 

8. Buat lapisan yang memiliki overlapping (lapisan tumpang tindih) sekitar ½ sampai 2/3 

pola semprotan, secara merata. Apabila overlapping dilakukan tidak merata, maka 

menghasilkan ketebalan cat yang tidak merata pula dan dapat menimbulkan cacat 

cat. 

9. Ulangi lapisan cat yang kedua setelah lapisan cat yang pertama kering (flashing time) 

sekitar 3-5 menit pada suhu 200C, tergantung dari cat dan thinner yang digunakan. 

Pada umumnya, cat kendaraan dibuat dengan 3 lapisan. 

 

 


