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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 polishing ini, diharapkan mahasiswa: 

1. Memahami dan mampu melaksanakan metode polishing. 

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. whetstone (untuk memperbaiki bintik/seed dan lelehan/runs) 

2. amplas (sandpaper) dengan grit # 1200 hingga # 2000 

3. buffing compound  kasar dan halus (partikel abrasif yang dicampur solvent atau air. 

4. Buffers (alat yang dipasang pada polisher untuk memoles permukaan cat. 

5. Polisher (alat untuk memoles permukaan permukaan cat, bisa elektrik atau 

pneumatik). 

6. Buff cleaner (alat pembersih buffers) 

7. Kain lap flanel/majun halus 

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 
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3. gunakan alat-alat keselamatan kerja sewaktu bekerja 

4. hati-hati terhadap bahan-bahan yang beracun dan membahayakan kulit 

V. Langkah Kerja: 

1. Pastikan bahwa cat sudah benar-benar kering untuk dilakukan polishing. 

2. Periksalah hasil pengecatan Anda dengan seksama, dari kemungkinan bintik, lelehan 

dan debu untuk menentukan proses pekerjaan selanjutnya. 

3. Apabila terlalu kasar maka sebaiknya dilakukan pengecatan ulang (repainting). 

4. Apabila agak kasar maka tekstur disesuaikan dengan pengamplasan basah (wet 

sanding). 

5. Apabila terjadi lelehan (runs) dan bintik (seeds) maka gunakan whetstone dengan 

tingkatan grit #1500 sampai dengan # 3000, dengan cara memegang whetstone pada 

bagian bawahnya, agar stabilitasnya baik dan untuk mengurangi permukaan cat 

rusak dengan gerakan melingkar yang sekecil mungkin. Untuk mengurangi timbulnya 

goresan, dapat ditambahkan air dan buffing compound. 

6. Lakukan pemolesan dengan menggunakan buffing compound. Gunakan compound 

kasar dan buffing kasar untuk permukaan yang belum baik, sedang lapisan yang 

sudah baik gunakan compound halus dan buffer halus untuk memunculkan hasil kilap 

yang baik (gloss). 

7. Peganglah polisher dengan aman dengan kedua tangan, sambil melewatkan kabel 

sumber tenaga di bahu sehingga tidak mengganggu pengerjaan polishing. Polisher 

harus digerakkan secara terus menerus ketika bekerja dipermukaan cat (tidak boleh 

hanya berada di satu tempat terus-menerus). 

8. Jangan menaruh compound yang terlalu banyak di atas cat kendaraan, karena dapat 

memungkinkan rusaknya cat karena pengaruh solvent. 

9. Jangan memutarkan polisher pada permukaan yang belum ada compoundnya, 

karena akan menimbulkan goresan. 
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10. Lapisan cat di tepi panel dan garis karakter (character line) sangat mudah terkikis 

oleh compound, maka hati-hati dengan lapisan cat ini saat melalukan polishing. 

11. Apabila melakukan spot repainting maka polishing dilakukan dengan menggunakan 

tangan/mesin dengan gerakan satu arah, dari cat baru ke cat yang lama (tidak boleh 

terbalik, karena akan menyebabkan border/garis pemisah) 

12. Bersihkan kendaraan dari masking dan bekas buffing compound serta kotoran lain 

dan jangan lupa membersihkan buffer. 

13. Kembalikan panel-panel bodi yang telah dilepas. 

 

 


