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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 pengecatan akhir ini, diharapkan mahasiswa: 

1. mampu mempersiapkan permukaan bodi kendaraan dan tempat kerja sebelum 

dilakukan pengecatan. 

2. mampu melaksanakan pencampuran cat sesuai petunjuknya. 

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

4. mampu mengoperasikan spray gun dan cara yang benar 

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

6. 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. Bersihkan spray booth (tempat pengecatan) dengan menggunakan air duster gun ke 

bagian lantai, dinding dan langit-langit. Setelah itu lantai disiram dengan air untuk 

menghalangi dbu beterbangan yang akan mengganggu proses pengecatan. 

2. Bersihkan bodi kendaraan dengan air duster gun untuk menjamin bahwa area yang 

akan dicat bebas dari debu, kotoran dan kelembaban, serta bersihkan celah-celah 

sempit dari kemungkinan air, debu dan kotoran dengan tekanan sedikit lebih tinggi 

dari pada paint spray. 

3. Pastikan kembali masking Anda tidak terjadi kerusakan (sobek/lepas) sehingga 

mengurangi kualitas pengecatan. 

4. Gunakan pakaian kerja yang sesuai, kemudian bersihkan pula pakaian kerja Anda 

dengan air duster gun sehingga bebas dari debu dan kotoran. 

5. Bersihkan permukaan yang akan dicat dari minyak dan kotoran lain dengan 

menggunakan kain lap bersih dan kering yang dibasahi dengan cairan khusus 

(degreasing agent). Setelah itu, bersihkan kembali sisa kotoran dengan kain lap yang 

bersih dan kering dan pastikan tidak ada lagi kotoran yang tersisa. 

6. Sebelum aplikasi top coat, hilangkan debu dengan sedikit menghapus area yang 

akan dicat dengan tack cloth. 

7. Buat campuran cat menggunakan tempat khusus, sesuai dengan viskositas yang 

diinginkan. Apabila menggunakan hardener maka ikutilah petunjuk penggunaan 

pabrik pembuatnya, bisa menggunakan rasio berat,yaitu menggunakan timbangan 

(weighting scale), atau menggunakan rasio volumetrik (menggunakan gelas ukur, 

atau exclusive mixing stick). Kemudian tambahkan thinner (pengencer) secukupnya 

untuk mencapai viscositas yang diinginkan, sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat 

cat, bisa dengan menggunakan gelas ukur, timbangan atau exclusive mixing stick. 

8. Tuangkan campuran cat yang sudah Anda buat (dengan mengaduknya terlebih 

dahulu) kedalam spray gun sekitar ¾ cup, dan tutuplah paint cup secara benar. 

9. Jaga agar lubang ventilasi selalu dalam keadaan terbuka untuk menghindari 

kevakuman yang dapat mengubah penyetelan awal dari spray gun. 

10. Lakukan pengecatan sesuai dengan prosedur yang benar. 

 

 


