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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisa Situasi 

Perkembangan industri perkayuan terutama industri mebel saat ini mengalami 

kesulitan  akan bahan baku dengan  kualitas yang tinggi, misalnya kayu jati dan kayu-

kayu yang baik lainnya sangat langka dan mahal harganya. Ilegal loging yang terjadi di 

hutan-hutan kayu di Indonesia membuat penebangan kayu secara besar besaran 

mengakibatkan langkanya kayu saat ini. Akibatnya banyak industri kayu dalam negeri 

yang kesulitan untuk memperoleh bahan baku, yang mengakibatkan sebagian pabrik 

mengalihkan usahanya atau mengurangi kegiatannya, karena mahalnya bahan kayu, 

terutama kayu kayu yang berkualitas. Kayu jati saat ini harganya mencapai 13 juta rupiah 

per meter kubik, itupun barangnya sangat langka dan kualitasnya  termasuk klas 2 atau 

3.asal kayunya dari jati kampung. Kayu jati yang ada saat ini kebanyakan kayunya 

terkesan masih banyak yang masih muda, banyak  mengandung gubal atau warna putih. 

Sehingga dalam aplikasinya untuk pembuatan mebel harus direkayasa agar warna yang 

putih tersebut diupayakan agar menjadi warna yang sama dengan jati yang tua. 

Perkembangan hutan kayu saat ini banyak ditanam kayu-kayu yang cepat 

tumbuh dan cepat panen, sehingga segera dapat dinikmati hasilnya, misalnya kayu 

sengon, mahoni, pinus dan kayu-kayu lainnya. Pasar lokal banyak membutuhkan bahan-

bahan kayu dengan harga yang rerlatif terjangkau oleh konsumen, yang kebanyakan 

ekonomi lemah. Kayu-kayu dengan klas awet klas 3 dan klas kuat masuk klas 2 – 3 yang 

memiliki harga yang relatif murah itulah kebanyakan terjangkau oleh masyarakat secara 

umum. Kayu kayu ini kebanyakan memiliki permukaan atau warna dan motif serat yang 

kurang baik untuk ditampilkan. Disamping itu keawetan kayu juga rendah, apabila kayu 

tersebut kurang kering akan terjadi penyusutan yang tinggi sehingga sambungan kayu 

akan terbuka, dan keawetan kayu juga merosot tajam.  

Untuk mengatasi hal tersebut maka kayu yang akan digunakan untuk mebel 

harus dikeringkan baik secara alami (dijemur) ataupun dikeringkan dengan menggunakan 

open kayu. Pengeringan secara alami memakan waktu cukup lama, apalagi kalau musin 
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hujan pengeringan akan cenderung kurang berhasil. Pengeringan dengan mesin open 

kayu akan memberikan hasil yang sangat efektif. Jumlah kadar air yang terkandung 

dalam kayu dikendalikan secara sempurna, dengan waktu kurang lebih 7 hari. Untuk 

pembuatan mebel dari kayu yang memiliki kembang susut tinggi maka kadar air yang 

terkadung dalam kayu sebaiknya maksimum  adalah 8%, sehingga bila kayu tersebut 

dirangkai tidak terjadi retak-retak (crack). Sebaiknya kayu yang memiliki klas awet klas 

2 dan 3 maka sebelum dikeringkan sebaiknya di awetkan lebih dahulu untuk menangkal 

beberapa jenis penyakit kayu dengan demikian kayu setelah kering tidak diserang 

penyakit kayu. 

Mebel dengan kualitas kayu tersebut agar tampilannya bagus, halus, dengan 

memiliki daya tarik yang tinggi, maka warna kayu harus ditutup atau disimpan rapat 

sehingga tidak tampak serat dan warna kayunya. Aplikasi finishing yang tepat adalah 

dengan menggunakan teknik finishing melamin nuansa granit dan marmer untuk 

mendapatkan permukaan yang halus, dan rata. Finishiing yang lain juga dapat 

diaplikasikan adalah menggunakan teknik finishing retak seribu, akan tetapi permukaan 

mebel cenderung tidak halus walaupun tetap rata. Finishing retak ini sangat cocok untuk 

mebel mebel yang tidak digunakan untuk tulis menulis. 

Untuk pendidikan di SMK terutama pada SMK yang memiliki Program 

Keahlian Teknik Perkayuan, atau program keahlian mebel, harus mampu melaksanakan 

program-program pelatihan dengan menggunakan kayu dengan kualitas kayu yang 

rendah. Mengingat kayu-kayu yang berkualitas bagus saat ini sudah tidak terbeli oleh 

SMK karena terbatasnya kemampuan anggaran, dan sekaligus menjadi tantangan bagi 

SMK yang membuka atau memiliki program keahlian tersebut. Desain perabot/mebel 

dibuat yang lebih simpel/mudah dikerjakan dan konstruksi kuat/kokoh, tidak mengarah 

pada klasik, mengingat bahan tidak terlalu awet, jangka pemakaian kurang lebih 5 tahun 

untuk klas menengah kebawah. Dari produk ini aplikasi finishing cenderung masif, kedap 

pandang terhadap warna serat. Sehingga finishing yang sesuai adalah finishing melamin 

kedap yaitu melamin nuansa granit, marmer, retak, duco, dan sintetik Untuk mebel 

dengan desain klasik tetap harus dikembangkan secara khusus sebagai suplemen untuk 
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perimbangan dan menjaga kelangsungan budaya daerah termasuk penyiapan sumber 

dayanya. Produk ini bahan kayunya dipertahankan dari kayu yang memiliki kualitas yang 

baik seperti kayu jati, sonokeling, sungkai dan sejenisnya. Produk-produk ini aplikasi 

finishingnya akan sesuai dengan finishing tranfaran sehingga serat kayu tetap 

dipertahankan dan ditonjolkan, sekaligus dijadikan ikon keindahan dari produk yang 

bersangkutan.  

Untuk memenuhi tuntutan kompetensi peserta didik tersebut, maka sudah 

barang tentu guru-guru harus memiliki pengalaman dan kompetensi keterampilan dalam 

melaksanakan finishing melamin nuansa marmer, granit, retak seribu dan jenis jenis 

finishing yang lain untuk memberikan peningkatan kualitas produk/perabot atau mebeler. 

Menurut pemantauan saat ini guru-guru SMK Program Keahlian Teknik Perkayuan yang 

memiliki kompetensi dibidang vinishing terurtama melamin nuansa marmer, granit dan 

retak seribu masih sangat langka, kalau tidak dibilang tidak ada. Hal ini terbukti beberapa 

kali uji kompetensi di SMK tersebut (kebetulan saya salah satu penguji eksternal disalah 

satu SMK di DIY) dari hasil finishing mebel yang dilakukan oleh peserta didik SMK 

dalam uji kompetensi hanya menggunakan finishing politur dan melamin konpensional, 

walaupun mebel yang difinishing dari kayu yang tidak memiliki serat kayu yang baik. 

Dalam pelaksanaan finishing melaminpun juga belum mencapai kualitas yang standar.  

Kalaupun ada keterampilannya masih kurang memadai. Untuk dapat memiliki 

keterampilan dan kompetensi tersebut harus melalui pelatihan yang intensif, diprogram 

dengan baik sehingga guru mampu untuk menyerap dan menguasai keterampilan 

finishing dengan baik sehingga mampu untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran 

bagi peserta didiknya. 

Untuk memenuhi harapan tersebut maka melalui program pengabdian 

masyarakat penerapan IPTEKS ini, kami mencoba untuk memberikan bantuan dengan 

melatih para guru SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan SMK N 2 WONOSARI 

B. Perumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang masalah dan analisis situasi, teridentifikasi masih 

banyak permasalahan yang sangat mendasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi 
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siswa di bidang finishing kayu, terutama untuk mebel/kau dari bahan kayu klas 3, kayu 

putih dan kayu-kayu dari hasil kebun lokal. Siswa dalam finishing sangat terpancang 

dengan finishing melamine, dan politur. Finishing tersebut sebenarnya tidak sesuai 

dengan bahan yang ada (jenis kayu dan serat kayu tidak menarik). Jenis kayu tersebut 

tidak dapat ditampilkan secara transparan. Akan tetapi siswa tidak mempunyai pilihan 

lain hanya dikarenakan para guru banyak yang tidak menguasai jenis finishing selain 

melamin dan politur. Akibatnya hasil finishing mebel yang dihasilkan dari siswa tidak 

inovatif, sehingga hasilnya tidak menarik. Maka dari itu dalam permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah para guru SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan dapat 

menguasai dan mengembangkan vinishing cat retak, melamin nuansa granit dan 

marmer ? 

2. Bagaimana langkah kerja, dan teknik aplikasi finishing cat retak, melamin nuansa 

granit dan marmer dapat dikuasai oleh para guru? 

C. Tujuan  

1 Meningkatkan kompetensi guru SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan di SMK 

dibidang finishing cat retak, melamin nuansa granit dan marmer. 

2 Menguasai langkah kerja, dan teknik aplikasi finishing cat retak, melamin nuansa 

granit dan marmer. 

D. Manfaat Kegiatan 

Dengan adanya kegiatan ini maka para guru SMK Bidang Keahlian Teknik 

Bangunan SMK N 2 Wonosari akan memiliki kompetensi tentang teknik finishing cat 

retak, melamin nuansa granit dan marmer,  dengan kompetensi tersebut maka para guru 

memiliki life skill yang memadai. 

Guru dapat mengajarkan secara benar dan percaya diri, sehingga 

meningkatkan profesionalisme guru. Guru yang profesional akan mampu mengajarkan 

materi pembelajaran dengan baik kepada para peserta didiknya. Dengan adanya 

pengembangan tentang finishing yang lebih variatif, maka akan memberikan wawasan 

yang luas yang sangat bermanfaat  bagi peserta didiknya.. Untuk mebel dengan bahan 
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kayu yang kurang baik tampilannya dapat dilakukakan finishing dengan cat retak/nuansa 

granit maupun marmer sesuai dengan fungsinya. Sehingga memberikan hasil yang lebih 

bernilai, lebih menarik, lebih kompetetif, sehingga produk-produk yang dihasilkannya 

banyak diminati oleh konsumen. Dari kemampuan yang dikuasainya  dalam finshing 

yang lebih variatif bagi para peserta didik maka akan memberikan nilai jual bagi dunia 

usaha dibidang industri perkayuan. 
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BAB II 

METODE KEGIATAN PPM 

 

A. Khalayak Sasaran  

Para guru Bidang Keahlian Teknik Bangunan SMK N 2 Wonosari dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 1. .Nama Peserta Pelatihan  

No Nama Status Keterangan 

1 Drs Samsudin MH Guru  

2 Drs. Darmanta Guru  

3 Drs Tohari Guru  

4 Dra. Herlien Kusnindiyah Guru  

5 Danang Puji, S.Pd., M.Eng Guru  

6 Drs. Tuhari Guru  

7 Drs. Acu Sukisna Guru  

8 Sri Rubiyati, S.Pd Guru  

9 Sunarno, S.Pd Guru  

10 Irwan Gunawan Teknisi  

11 Subandi. ST. Guru  

12 Drs. Imroni Guru  

13 Budi Purwanto Tolman  

14 Rizki Sukanta Pelajar  

15 Muh. Nur Sidiq Pelajar  

16 Riana Listiawati Pelajar  

17 Susi Supriyanti Pelajar  

18 Yesrana Monikasari Pelajar  

19 Stya Danang Ifantri Pelajar  

20 Riyan Mustofa Pelajar  

21 Wijatmoko Pelajar  
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Penetapan pemilihan  sasaran  ini merupakan suatu upaya agar dalam 

mengikuti penataran ada rasa tanggung jawab yang penuh untuk dapat menguasai dan 

menyerap materi pelatihan baik pengetahuan dan keterampilan finishing cat retak, granit 

dan marmer. Lebih jauh dari itu bahwa hasil pelatihan Program Penerapan IPTEKS ini 

akan dilihat hasilnya setelah para peserta menguasai teknologi yang dilatihkan, dan dapat 

diaplikasikan dalam finishing mebel secara utuh, dan dijadikan materi ajar di 

sekolahannya, atau digunakan sebagai pengembangan usaha mandiri. 

B. Metode Penerapan IPTEKS. 

Peserta atau khalayak sasaran adalah para guru SMK N 2 Wonosari, maka 

kegiatan akan dilaksanakan di SMK N 2 Wonosari, dimana di bengkel yang dimiliki oleh 

SMK N 2 Wonosari telah ada kompresor dengan kekuaran 2 PK, bila digunakan untuk 

penyemprotan/pengecatan  hasilnya cukup stabil dan baik. 

Metode Pelatihan 

Agar pelatihan yang dilaksanakan benar-benar dapat dikuasai oleh peserta 

pelatihan dan sesuai dengan teori pendidikan yaitu pendidikan bagi orang dewasa , maka 

peseta harus lebih banyak melakukan/melaksanakan pekerjaan, atau dengan kata lain 

learning by doing . Oleh karenanya maka dalam pelatihan ini teori hanya sebagai 

penunjang ( 10-15%), sedang untuk praktek sebanyak 85 -90%. Agar para peserta dapat 

benar-benar menguasai materi pelatihan, sedang kerangka pelatihan disampaikan seperti 

pada tabel 2 berikut:: 

Tabel 2. Metode Pelaksanaan Pelatihan. 

NO Pokok 

Bahasan 

Materi Metode Alat & Bahan 

1 Cat retak, cat 

nuansa 

marmer, dan 

granit 

Teori finishing cat retak, cat 

nuansa marmer dan granit, 

meliputi pengertian, langkah 

kerja, bahan, alat,  formula, 

teknologi aplikasi. 

Ceramah 

& tanya 

jawab 

Laptop,LCD,La

yar dan bahan-

bahan contoh, 

hand out 

2 Melamine 

transfaran NC 

1 komponen, 

dan Melamin 

sistem 2 

Teori finishing melamin NC 

(1 komponen) dan Melamine 

sistem (2 komponen), 

meliputi bahan, alat, dan 

langkah kerja pengecatan dan 

Ceramah 

&tanya 

jawab 

Laptop,LCD,La

yar dan bahan-

bahan contoh, 

hand out 
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komponen teknik pengecatan, dan 

pencampuran 

3 Melamin 

nuansa granit 

dan marmer 

Teori finishing melamin 

nuansa granit dan marmer, 

bahan, alat, dan cara aplikasi 

pengecatan nuansa granit dan 

marmer. 

Ceramah 

dan tanya 

jawab 

Laptop,LCD,La

yar dan bahan-

bahan contoh, 

hand out 

4 Latihan 1, cat 

retak 

Demonstrasi langkah-langkah 

pengecatan cat retak pada 

papan triplek, dimulai dengan 

persiapan cat, persiapan 

papan, pengadukan dan 

pencampuran cat, aplikasi cat 

dasar, cat antar media, cat 

retak, dan cat penutup atau 

top clear, dilakukan langkah 

demi langkah pengecatan, 

dengan menggunakan kuas 

dan semprot 

Demonstr

asi & 

asimilasi 

Bahan-bahan 

cat retak, media 

latihan triplek 

ukuran 20x30, 

dan alat-alat 

finishing. 

5 Latihan 2 cat 

nuansa granit 

Demonstrasi langkah-langkah 

pengecatan,mulai pendasaran, 

pengamplasan, pengecatan 

dasar dengan melamin primer 

(MP), aplikasi warna dasar 

dengan kuas, aplikasi warna 

kombinasi dengan percikan 

kuas/semprot pelan, 

pendispersian warna dengan 

cairan aseton hingga muncul 

nuansa granit dengan warna 

kombinasi. Dan dicat akhir 

dengan top clear dengan 

metode semprot.  

Demonstr

asi & 

asimilasi 

Bahan-bahan 

cat granit, 

media latihan 

triplek ukuran 

20-30, dan alat-

alat finishing. 

6 Latihan 3, cat 

nuansa 

marmer 

Demonstrasi langkah-langkah 

pengecatan,mulai pendasaran, 

pengamplasan, pengecatan 

dasar dengan melamin primer 

(MP), aplikasi warna dasar 

dengan kuas, pembentukan 

serat marmer, atau blok-blok 

marmer dengan 

menggunakan kain katun 

yang dibuat lembab dengan 

cairan aseton, dan diakhiri 

Demonstr

asi & 

asimilasi 

Bahan-bahan 

cat marmer, 

media latihan 

triplek ukuran 

20-30, dan alat-

alat finishing. 
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dengan top clear. 

7 Latihan 4, 

melamin NC 

dan melamin 

Sistem 

Conton pendasaran, 

pengamplasan wood filler, 

pewarnaan dengan 

menggunakan kuas/kain 

katun, pencmpuran dan 

penyemprotan sending 

dengan spry gun, 

pengamplasan ringan, 

dilanjutkan pencampuran cat 

akir/clear dan pennyemprotan 

cat top coat, pengeringan 

dengan diangin-anginkan. 

Domonstr

asi dan 

aplikasi 

pengeatan 

Bahan media 

papan teak 

wood ukuran 20 

x 30 cm, wood 

filler, 

woodatain, 

sending seler, 

cat top coat, 

amplas , tiner. 

Alat scrap, spry 

gun, kain 

majun, kuas. 

  

C. Langkah Kegiatan 

Disusun sebagai berikut: 

1. Mengadakan pendekatan dengan sekolah SMK N. 2 Wonosari atas program PPM 

FT yang akan  dilaksanakan di SMK N 2 Wonosari 

2. Mengadakan pendekatan dengan PT Propan perwakilan Yogyakarta sebagai mitra 

kerja dalam melaksanakan training 

3. Identifikasi peserta yang dimungkinkan untuk dapat mengikuti secara efektif 

4. Persiapan materi pelatihan plus identifikasi bahan sebagai upaya aplikasi teori. 

5. Pengadaan bahan sekaligus persiapan papan latihan. 

6. Persiapan peralatan untuk praktek berupa kompreser, spry gun, kuas, kain catun 

wadah pencampuran/ pengenceran cat. 

7. Melaksanakan pelatihan finishing bertempat di SMK N 2 Wonosari 

8. Pembuatan laporan 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

a. Letak geografis SMK Negeri 2 Wonosari  yang dipilih  berada di kota Woosari 

sehingga mudah dijankau. 

b. Sekolah memiliki bengkel yang dapat digunakan untuk pelatihan yang dilengkapi 

bangku kerja dan kompresor 
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c. Saat pelaksanan pelatihan para guru konsentrasi mengikuti pelatihan kecuali 

beberapa masih harus mengajar, bahkan siswa klas 2 sebagian disertakan dalam 

pelatihan secara intensif karena mengetahui materi pelatihan yang kami 

sampaikan sama sekali baru dan belum pernah di coba. 

d. Minat berlatih sangat tinggi, dengan indikator, semua materi latihan dapat 

diselesaikan. Terutama cat retak dan marmer, granit, melamin NC dan Melamin 

sistem. 

e. Cuaca sangat baik sehingga proses finishing tidak terganggu 

f. Dalam pelaksanaan teknis finishing dibantu oleh instruktur pelatih dari PT Propan  

3 orang secra intensif. 

2. Faktor Penghambat 

a. Bengkel yang digunakan belum memiliki bengkel finishing yang dilengkapi 

dengan blower, sehingga pelaksanaan finishing kurang memenuhi syarata K3. 

b. Sebagian guru masih memiliki tugas mengajar 

c. Pada hari kedua ada acara Haornas yaitu olah raga bersama di Alun-alun 

Wonosari, sehingga waktu efektif menjadi berkurang 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

A. Hasil Kegiatan 

1. Kegiatan teori para peserta 100% mengikuti kegiatan teori secara seksama, dengan 

indikator banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sangat banyak dalam 

rangka ingin memahami secara total dan detail. 

2. Kegiatan latihan skill pada papan latihan untuk semua cat (cat retak, nuansa marmer, 

granit) semua peserta dapat melaksanakan secara tuntas tingkat keberhasilan 

sebanyak 80%. (masih perlu dilatih untuk membuat berbagai motif dari nuansa 

marmer yang memiliki variasi yang banyak) 

B. Pembahasan  

Dari 4 jenis finishing tersebut yaitu: Finishing cat retak, melamin nuansa 

marmer, nuansa granit, dan Melamin NC serta melmin system, bagi peserta /guru, 

merupakan jenis finishing yang baru dikenal saat pelatihan  di lakukan, baik mengenai 

jenisnya, dan lebih-lebih teknik aplikasinya, dalam membuat finishing tersebut. 

1.  Cat Retak 

Untuk cat retak (aqua crackle finish) merupakan suatu jenis cat retak yang 

ramah lingkungan yang dalam aplikasinya menggunakan  bahan campur/pengencer  

bahan air, yang aplikasinya juga cukup sederhana, dimana dalam proses pembuatan 

perlakuannya juga tidak jauh berbeda dengan pengecatan lainnya, yaitu permukaan kayu 

dihaluskan dengan menggunakan amplas kayu no 180 – 220, porikayu tidak harus ditutup 

dengan wood filler, dilapisi dengan cat dasar yang bernama  Impra Creatif Color ICC-226 

sebagai cat  dasar dengan beberapa pilihan warna, aplikasi dengan semprot atau dengan 

kuas spon khusus, setelah kering (2 Jam) lalu di cat lapisan perantara bernama Weatheret 

Crackle Effect WCE-992 sebagai sealer (lapisan perantara) warna bening sehingga tidak 

merubah warna dasar yang telah dipilih. Aplikasi cat dasar ini dapat menggunakan kuas 

spon khusus, atau juga menggunakan semprot. Aplikasi cat retak berikutnya adalah Aqua 

Cracking Finish Porselen cat Crackle Effect PCE-991 dengan cara disemprot atau dikuas 
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dengan menggunkan spon busa khusus, pilihan warna cat retak dapat memilih warna 

hijau, biru dan lain sebagainya disesuaikan dengan warna cat dasar yang telah 

diaplikasikan pada benda ker. Aplikasi cat retak ini tidak perlu diulang-ulang karena akan 

mempengaruhi retakan yang terjadi, 5 menit setelah aplikasi baik dengan sistem semprot 

maupun dioleskan dengan kuas spon busa akan terjadi retakan secara otomatis dengan 

bentuk mendekati lingkaran tetapi sisi-sisinya bersudut tak beraturan, sehingga warna cat 

dasar muncul atau kelihatan pada bagian retakan cat yang diaplikasikan terakhir. Lama 

pengeringan cat selama 2 jam. Sebagai langkah terakhir adalah aplikasi top clear dengan 

Aqua Lacquer AL-961, ada pilihan gloss, semi gloss, dan dof. Aplikasi dengan spry,  

dengan diencerkan dengan air maksimum 10%. 

Para guru telah menguasai untuk aplikasi ini dengan beberapa sampel latihan. 

Para guru banyak berkreasi dengan cat retak tersebut. Lihat hasil dibawah hasil latihan  

para guru 

          

Cat retak  

 

 

Gb. 1 Peserta  melakukan pendasaran cat retak dengan wood filler dengan scrap 
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   Gb.2.  Peserta melaksanakan cat dasar retak ICC 226 dengan menggunakan spry 

 

Gb. 3. Peserta aplikasi cat antara WCE 992dengn menggunakan kuas yg dibungkus 

dengan kain katun 
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Gb.4.  Peserta/ibu Guru Aplikasi creking effect PCE 992  dengan spry. 

                                        

Gb. 5.  Salah satu produk latihan aplikasi cat retak produk latihan para guru 

 

  Hasil yang dicapai oleh guru cukup menarik dan seluruhnya berhasil. Dan para guru 

juga mencoba dengan menggunakan sistem kuas yang dibungkus dengan kain, hasulnya 

juga sangat menarik.  
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2.  Melamin Nuansa Marmer 

Untuk cat marmer, yang dilakukan guru telah dapat menghasilkan serat-serat 

marmer dan bebatuhan granit yang cukup menonjol. Walau masih ada sedikit keraguan 

guru, dalam mengaplikasikan pembuatan nuansa granit dengan menggunakan percikan 

kuas yang masih kaku, akan tetapi karena dalam pelatihan ini guru harus berani mencoba 

sampai berhasil, pelatih siap mendampingi sampai guru berhasil dalam mengaplikasikan 

pembuatan serat-serat marmer. Lihat hasil-hasil awal yang dilakukan oleh guru pada 

gambar berikut, sangat menarik dan para guru merasa puas. 

 

                                                                              

                                    

    Gb. 4. Pelatih memberi penjelasan           Gb. 5. Pelatih demo membuat nuansa marmer 

 

   
 

   Gb. 6. Peserta berlatih mengoleskan woodfiller dengan cara yg benar      
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     Gb. 7. Peserta sedang mengamplas setelah di woodfiller 

 

     
Gb. 8. Pelapisan warna putih                      Gb.10. peserta aplikasi cat warna nuansa  

(melamin primer) oleh peserta                                marmer dengan spry 
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Gb.11. pembuatan pola marmer           Gb. 12. Cat akir Top Clear dengan spry. 

 

 

3. Melamin nuansa granit 

    

Dalam proses pembuatan cat melamin nuansa granit para guru nampak ragu 

karena ad a perasaan takut salah/keliru atau tidak berhasil apa yang dibuat, akan tetapi 

dengan adanya demo yang dilakukan oleh pelatih maka para  peserta sedikit menjadi 

berani untuk mencoba dengan didampingi oleh pelatih terutama cara aplikasi yang 

dilakukan dengan metode manual yaitu menggunakan kuas yang dicelupkan pada 

aseton  dan dilanjutkan dengan memercikkan aseton dengan kuas pada bidang kerja 

yang telah diolesi dengan pewarna woodstain, sehingga muncullah dispersi warna dan 

menyerupai bebatuan granit. Agar hasil dapat merata pada semua permukaan maka 

pemercikan aseton dengan kuas harus diratakan keseluruh permukaan dan dijaga agar 

besar percikan seragam. Lihat hasil dibawah ini terutama nuansa granit adalah hasil 

merupakan hasil demonstrasi oleh pelatih, karena cat dasarnya kurang tebal dan 

keras. 
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                Gb. 13. Peserta  membuat cat granit dengan cara manual.     

               

      

 

        Gb.14. Hasil melamin nuansa marmer dan granit granit                     

 

Hasil yang dicapai belum maksimal karena jam terbang masih sangat terbatas 

sehingga pelatihan ini baru membuka wacana yang sudah siap untuk dikembangkan 

dengan cara selalu berlatih. Terutama aplikasi warna yang kurang variatip. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

E. Kesimpulan 

1. Para guru dan peserta lainnya dapat menguasai finishing cat retak, cat melamin 

nuansa marmer dan granit dengan cara memahami teori-teori tentang cat tersebut, 

melalui latihan sesuai dengan langkah-langkah masing-masing jenis pengecatan 

secara intensif. 

2. Dengan cara mempraktekkan langsung, langkah demi langkah sejak dimulai dari 

penghalusan permukaan kayu dan diakhiri pada finishing akhir untuk semua jenis 

cat (cat retak, cat melamin nuansa marmer, dan granit baru sebatas demonstrasi 

oleh pelatih) baik langkah kerja maupun teknik aplikasinya dapat difahami dan 

dikuasai oleh para guru dan peserta pelatihan lainnya 

F. Saran-Saran 

1. Bagi guru- guru peserta  pelatihan kemampuan dan keterampilan yang telah 

diperoleh harus ditingkatkan  dengan selalu mempraktekkan baik untuk 

keperluasn pribadi, industri maupun dalam pembelajaran kepada anak didiknya. 

2. Sesekali mengikuti dalam setahun mengikuti perkembangan finishing agar apa 

yang pernah diperoleh dapat ditingkatkan yang lebih baik. 

3. Untuk memaksimalkan hasil PPM seharusnya alokasi dana untuk PPM setiap 

judulnya dinaikkan. 
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LAMPIRAN 1 
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. 

Gb. 1. Bp. Drs. Samsudin & Peerta          Gb.2. Peserta Guru & siswa 

    

          
 

Gb.3. Beberapa siswa yg disertakan               Gb.4. Penyampaian teori finishing  

 

          

              
 

Gb. 5. Teori finishing cat retak dr Propan   Gb. 5. Team dr Propan Jogja. 
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Gb. 7.Persiapan bahan aplikasi cat.           Gb. 8.Demo cara mengoleskan woodfiller 

           

               

        
Gb.9. Peserta aplikasi oles wood filler        Gb.10.pengamplasan setelah woodfiller  

 

        

          
Gb.11. Aplikasi cat antara cat retak seribu       Gb.12.Guru mencoba aplikasi spry 
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Gb.13.Hasil aplikasi cat retak dengan spry         Gb.14.Guru aplikasi cat dengan Spry. 

 

 

        
Gb.15.Aplikasi pendasarn cat retak                  Gb.16.Cat akir cat retak dasar putih  
                                                                                                                                                        

        
Gb.17. Guru aplikasi cat granit secara manual        Gb. 18. Aplikasi cat retak  dgn spry 
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Gb. 19. Aplikasi cat retak dengan kuas Gb. 20 Aplikasi top clear dengan spry 

 

        
Gb. 21. Aplkasi top clear                             Gb 22. Hasl cat marmer, granit dan retak 

 

       
Gb. 23 Hasil Cat marmer, granit                 Gb 24. Marmer  dan granit 
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 Gb. 25. Siswa dengan produknya, cat retak, granit dan marmer 

 

 

       
Gb.26. Sambtan akir Ket Jurusan                   Gb.27. Kesan-kesan peserta siswa. 
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LAMPIRAN 3 
 

Instrumen pengukuran kepuasan pelanggan 
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            INSTRUMEN PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN PPM FT UNY 

 

Yang terhormat Bapak/Ibu/ Saudara/Saudari. 

Instrumen dibawah ini merupakan alat untuk menjaring kepuasan  

pelanggan program kegiatan PPM Dosen FT UNY di  Sekolah. Sehubungan 

dengan hal tersebut , Badamn Pertimbangan PPM FT UNY memohon bapak 

, Ibu, Saudara, Saudari untuk mengisi instrumen dibawah ini. Atas bantuan 

dan kerjasamanya  diucapkan terimakasih. 

 

Mohon diberi tanda√ pada kolom dibawah angka  yang dipilih. 

Keterangan  4 : Sangat baik , 3 : Baik, 2 : Cukup baik, 1 : Kurang 

 

No. Pernyataan  1 2 3 4 

1 Kesesuaian program dengan kebutuhan     v 

2 Program / Materi  memberikan manfaat    v 

3 Program / Materi memberikan motivasi    v 

4 Program / Materi meningkatkan kerjasama   v  

5 Program / Materi menumbuhkan 

kemandirian 

   v 

6 Program / Materi menymbang daya saing    v 

7 Penyampaian PPM Jelas, Menarik, dan  

Mudah dipahami 

   v 

8 Program PPM mendorong untuk 

berwawasan kedepan 

   v 

9 Lama waktu pelaksanaan    v  

10 Jadwal waktu pelaksanaan    v  

 

Jumlah sekor :  3,7 

 

Komentar / Saran / masukan / Permintaan program berikutnya :  

 

1. Dilaksanakan tiap tahun secara rutin 

2. Materi sangat baik dan berpotensi  untuk digunakan untuk berwira usaha 

3. Obyek aplikasi sebaiknya berupa mebel jadi 

 

 

                                                                                       Yogyakarta,…………….. 

                                                                                             Yang Mengisi 

 

 

NB : hasil tersebut merupakan rangkuman dari beberapa instrumen yg diisi. 
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LAMPIRAN  4 

 

Materi pelatihan 
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Lampiran materi pelatihan  

A. Melamin Nuansa Granit  

Reka oles  nuansa granit dan marmer adalah pengembangan dari melamine 

warna kedap atau melamine color enamel sehingga menyerupai batu granit. Hasilnya 

akan sebagus batu granit apabila warna-warna diciptakan sama dengan granit yang ada di 

alam ( Agus Sumaryo, 2001: 141). Melamine warna kedap dipakai sebagai latar belakang 

pembuatan reka oles nuansa granit ini. Dalam aplikasi latar belakang saat sekarang telah 

tersedia melamine primer warna putih dengan dua komponen, sebagai dasar untuk 

pembuatan reka oles nuansa granit. 

a.  Persiapan permukaan benda kerja 

Permukaan kayu yang akan direka oles nuansa granit harus dibersihkan dan  

dihaluskan dengan menggunakan amplas no 180-220, sehingga permukaan menjadi halus 

dan bersih dari semua kotoran maupun noda-noda. Pengamplasan disarankan searah 

dengan serat kayu agar hasilnya menjadi halus dan tidak cacat. Untuk kayu yang berpori 

besar seperti meranti, kamper dan sejenisnya pori harus ditutup dengan menggunakan 

wood filler sejenis kayunya derngan menggunakan scrap, agar terjadi penetrasi filler 

kedalam pori-pori kayu lebih sempurna. Sisa-sisa dipermukaan diamplas agar halus 

dengan amplas no 220. Selanjutnya dikunci dengan sending sealer (2 komponen) agar 

memperkuat filler pada pori-pori kayu dengan sempurna. Aplikasi menggunakan spry 

gun dengan tingkat kekentalan (fiscositas) kurang lebih 13 detik menggunakan tes uji 

kekentalan cat F4. Sertelah kering diamplas lagi dengan amplas no 220-300 hingga rata 

dan halus. 

b. Cat dasar permukaan kayu  

Cat dasar permukaan kayu sebagai media atau latar belakang dari cat nuansa 

granit, permukaan kayu yang telah di aplikasi sending sealer dan telah dihaluskan 

dibersihkan dari kotoran atau debu bekas ampalasan, menggunakan kain bersih atau alat 

lainnya. Cat dasar yang digunakan adalah cat melamine primer 2 komponen (cat + 

hardiner) diencerkan dengan tiner. Kekentalan cat kurang lebih 13 detik standar F4. 
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Aplikasi dengan spry gun, dicat rata (dilakukan dua kali dengan cara silang arah 

pengecatan). 

c. Pembentukan warna granit. 

Pembuatan biang warna bebatuan granit menggunakan bahan dari wood stain 

yang sesuai dengan menkombinasikan beberapa warna diatas media yang telah 

dipersiapkan pada butir b. Aplikasi pembuatan warna dapat menggunakan spry gun 

ataupun menggunakan kuas ukuran 2 – 3 inci. 

1). Aplikasi pewarnaan dengan spry gun 

Alat spry gun yang bersih dari kotoran dari bahan cat lainnya, diisi salah satu 

warna yang kita pilih atau telah kita tetapkan, lalu disemprotkan keatas media 

dengan tekanan angin rendah dan diimbangi pengeluaran bahan yang minim  

sehingga mendapatkan semburan bahan ataupun warna seperti hujan gerimis yang 

cukup lembut, di semburkan secara merata pada permukaan melamine warna 

putih. Partikel pewarna hasil pengkabutan diatas media menghasilkan hamparan 

titik-titik halus merata ke seluruh permukaan  Untuk mendapatkan warna yang 

khas dari suatu medel bebatuan granit yang menarik maka tambahkanlah 

semburan warna tersebut dengan warna yang lain apabila tercampur akan dapat 

memberikan warna yang khas. Salah satu warna sebaiknya tidak dominan, atau 

hanya sekedar pemberi tekanan atau aksen tertentu. Dalam contoh ini digunakan 

warna dominannya adalah oranye, sedang warna kombinasinya adalah hitam. 

Dalam 1 meter persegi hanya dibutuhkan bahan wood stain sebanyak 2 sendok 

makan saja. Untuk aplikasi warna-warna yang lain yang dapat memberikan hasil 

kombinasi yang unik dan khas granit alami diperlukan analisis warna wood stain 

yang tepat.  Nah apabila dirasa cukup maka dapat diteruskan dengan 

pembentukan dispersi warna. Dalam membuat dispersi warna juga ada 2 metode 

yaitu : metode dengan spry gun dan metode dengan kuas.  

Metode dengan spry gun juga memiliki car yang sama dengan pada saat 

membuat taburan warna wood stain. Dalam melaksanakan dispersi warna 

diperlukan bahan atau zat yang dapat memekarkan atau mendispersikan warna 
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sekaligus dapat mencampurkan beberapa warna wood stain yang telah 

diaplikasikan sebelumnya. Zat atau cairan yang sangat cocok adalah 

menggunakan aseton. Cairan ini sangat efektif dalam mendispersikan warna 

menjadi bentuk bentuk granit tiruan. Aplikasi menggunakan spry gun dengan 

tekanan angin agak rendah, dan keluarnya bahan aseton dalam jumlah sedang 

maka akan mengeluarkan butiran yang sedidkit lebih besar maka akan 

berpengaruh terhadap ukuran dispersi warna yang dihasilkan. Butiran granit yang 

dibutuhkan yaitu butiran yang agak lembut, agat kasar maupun lebih besar dapat 

dihasilkan melalui besarnya butiran yang dikeluarkan melalui spry gun. Butiran 

tersebut dapat dihasilkan memlalui besar tekanan angin, jumlah bahan yang 

keluar dari spry gun dapat diatur sesuai dengan rencana atau desain yang 

dikendaki. Pembuatan dispersi warna yang konstan keseluruh permukaan bidang 

kerja dapat dihasilkan oleh ahli finishing yang berpengalaman, sedang bagi 

tukang yang belum terlatih maka hasilnya cenderung  kurang konstan. Untuk 

memperoleh dispersi warna granit yang memiliki corak granit yang asli 

memerlukan keterampilan dalam mengolah atau mengatur tekanan angin, jarak 

semprot, arah semprot sehingga dapat menemukan dan merasakan metode yang 

tepat, sehingga akan memperoleh model atau bentuk butiran granik yang tepat. 

2). Aplikasi pewarnaan dan dispersi warna dengan kuas. 

Untuk pewarnaan granit dengan kuas sebetulnya sama hasilnya dengan 

menggunakan semprot atau alat spry gun. Kuas yang digunakan adalah kuas yang 

berukuran 2-3 inci, dengan bulu yang lentur. Akan lebih baik apabila kuas yang 

digunakan masih dalam keadaan baru dengan bulu yang agak lembut dan lentur, 

dapat menyerap cairan dalam jumlah tertentu. Aplikasi warna terhadap 

permukaan benda kerja dapat dikuaskan secara merata dengan beberapa tempat 

diberikan ketebalan tertentu, dan ditambah warna kombinasi sebagai aksen atau 

variasi untuk memberikan nuansa yang variatip dan lebih natural. Aplikasi 

pewarnaan juga dapat dilakukan dengan model percikan dari kuas yang telah 

dicelupkan pada pewarna, dengan digetarkan menggunakan pukulan jari secara 
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pelan pada batan kuas bagia ujung yang dapat menghasilkan percikan-percikan 

seperti hujan gerimis yang agak tebal dibanding dengan semburan menggunakan 

spry gun. Hasil percikan dibuat merata di semua permukaan media kerja. Untuk 

memberikan variasi warna juga didapat dikombinasikan warna lain agar hasilnya 

tidak monoton dan membosankan. 

Selesai membuat perwarnaan pada media, dilanjutkan dengan mendispersikan 

warna agar terjadi persenyawaan antara warna primer dengan warna variasinya, 

plus membentuk dispersi warna granit. Aplikasi ini juga dengan cara 

mencelupkan kuas lain yang masih bersih ke cairan aseton yang telah disiapkan 

dan dilanjutkan dengan memercikkan kuas dengan cara digetarkan dengan 

pukulan kecil pada batang kuas bagian ujung, sehingga butiran aseton yang 

menempel pada kuas lepas dan jatuh pada bidang yang dituju, sehingga terjadilah 

reaksi antara peawrna dengan cairan aseton sehingga membentuk butiran-butiran 

granit yang sangat menarik. Butiran –butiran granit yang terbentuk dapat dibuat 

ukuran seragam, tapi juga dapat dibuat variatip.  

3). Lapisan Pengunci.  

Lapisan pengunci dimaksutkan untuk memantapkan pola granit yang telah 

terbentuk agar tidak berubah lagi ( Agus Sumaryo, 2001: 142).  Untuk pelapisan 

pengunci dapat digunakan melamin sending sealer (formula 9 mss, 1 hardiner, 5 

thinner). Aplikasi dengan semprot spry gun, penyemprotan tidak boleh terlalu 

tebal, karena akan merusak pola granit yang telah terbentuk.  

Pelapisan pengunci dilakukan satu atau dua lapis yang disemprotkan tipis-tipis 

saja, dengan tmbahan pengeras yang cukup maka dalam waktu 30 menit akan 

sudah kering sentuh. 

4).  Tahap Pelapisan Akir. 

. Untuk pelapisan akir jenis granit ini dapat menggunakan bahan reka oles  

atau polyester  yang memiliki jenis bening gilap (clear gloss), sehingga memiliki 

ketebalan lapisan yang baik dan awet ( Agus Sumaryo, 2001:142). Aplikasi 

menggunakan spry gun, penyemprotan diratakan keseluruh permukaan bidang 
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pengecatan dengan jarak semprot 20 -30 cm, dengan kecepatan spry 10 – 12 

detik/m!. (tekanan sedang). Untuk menghasilkan pengecatan akir yang merata dan 

halus maka mulailah dari sisi bawah bergerak secara horizontal, penyemprotan 

membentuk sudut 70-80 derajat, perpindahan penyemprotan kearah atas 

diupayakan penyemprotan overlap 50% sehingga hasil penyemprotan dapat 

merata keseluruh permukaan. Untuk lebih optimalnya pelapisan akir 

penyemprotan dapat diulang 1 kali dengan arah yang berlawanan atau arah 

penyemprotan diputar 90 derajat dari arah semula, dan dilakukan sama dengan 

pelapisan pertama. Kekentalan cat berkisar 12,5-13 detik F4. pencampuran harus 

ditambah hardiner 10%. 

B. Melamin Nuansa Marmer 

Reka oles vinishing melamin nuansa marmer sebenarnya adalah sama dengan 

vinishing nuansa granit, yaitu merupakan pengembangan vinishing dari melamin kedap, 

atau vinishing dengan permukaan serat kayu yang tertutup, dimana hasil akir dari 

vinishing ini menyerupai batu marmer, baik warna maupun garis-garis seratnya. Marmer 

yang digunakan dalam mebelair biasanya digunakan sebagai daun meja pada meja antik, 

meja dari front office sebuah kantor/perusahaan, meja teller dari sebuah bank. Karena 

mebel tiruan bahan dasarnya adalah dari kayu, sehingga harganya relatif lebih murah 

dibanding dengan batu marmer, maka pemakaiannya lebih fleksibel, misalnya juga dapat 

dibuat untuk rak-rak pemajangan barang-barang dagangan di toko-toko/swalayan dan 

sebagainya masih banyak lagi. 

a. Tahap Aplikasi Vinishing Nuansa Marmer. 

Tahapan aplikasi vinishing nuansa marmer meliputi: (a) persiapan permukaan; 

(b) cat dasar permukaan kayu (melamin primer); (c) pembentukan warna; (d) pembuatan  

serat marmer; dan (e) penguncian atau top clear/lapisan akir. 

Tahapan untuk a, b, dan e caranya sama dengan tahapan yang dilaksanakan dalam 

pembuatan vinishing nuansa granit, baik untuk bahan-bahannya, dan cara-caranya tidak 

ada perbedaan, termasuk didalamnya adalah langkah akir, yaitu tahap menguncian atau 
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lapisan akir dari proses melamin nuansa marmer. Sehingga dalam proses ini kita 

alngsung pada tahapun yang belum dipaparkan pada pembuatan granit. 

1). Pembentukan Warna Nuansa Marmer 

Langkah a dan b sama dengan langkah pembuatan vinishing nuansa granit, 

sehingga dilanjutkan pada langkah c yaitu pembentukan warna pada marmer. 

Dalam pembentukan warna nuansa marmer, dalam aplikasinya ada beberapa cara 

atau teknik, namun dalam uraian ini hanya disampaikan satu metode saja, yaitu 

dengan cara pengolesan dengan menggunakan kain katun. Cara ini mirip dengan 

cara pengolesan dalam memplitur. Kain catun atau perca yang halus dan memiliki 

ukuran sekitar antara 20 x 20 sampai dengan 30 x 30 dilipat lipat sehingga 

mengecil dengan ketebalan antara 1,5 – 2 cm memiliki permukaan yang tidak 

berkerut, dicelupkan pada wood stain sebagai pewarna yang dipilih untuk warna 

utama, diperas sedikit lalu dioleskan secara merata ke seluruh permukaan. Karena 

marmer pada umumnya kadang-kadang juga terdapat campuran warna yang lain 

maka dalam aplikasi warna ini juga dapat diberikan kombinasi warna, atau warna 

sekunder yang dapat memberikan variasi warna sehingga tidak terkesan monoton. 

Variasi warna yang agak kontras dapat membuat ritme pada bentukan batuan 

marmer dapat ditempatkan pada bagian yang akan dibuat kerutan/serat marmer 

sebagian. Aplikasi warna variasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan spry 

gun tabung atas, dengan tekanan angin rendah, serta keluaran bahan warna 

dibatasi sehingga agak mengkabut/hujan gerimis, diaplikasi pada bagian-bagian 

tertentu pada permukaan yang akandibuat serat. Aplikasi ini juga dapat 

menggunakan alat lain misalnya kuas dengan cara dipercikkan ringan (dipukul 

ringan) pada bagian yang akan dibuat serat marmer.  Setelah aplikasi warna dirasa 

cukup maka akan dilanjutkan pembuatan serat marmer. 

2).  Pembuatan Serat Marmer  

Untuk pembuatan serat marmer lebih dahulu dibuat garis-garis serat yang polanya 

sebenarnya tidak terlalu beraturan, lebih bebas dan dapat meniru model serat 

marmer yang sesungguhnya. Pembentukan serat ini dapat dilakukan dengan 
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menggunakan kain catun yang dilipat rapi, untuk mengarahkan pewarna yang 

telah ada pada permukaan benda kerja. Dari pola-pola yang telah dirancang maka 

dibentuklah serat-serat marmer. Dalam pembentukan serat marmer ini 

dapatmenggunakan cairan aseton dengan cara mencelupkan kain lalu sedikit 

diperas agar tidak berlebihan, maka bentuklah serat-serat maremer dengan cara 

pewarna kearah pola garis/serat. Tebal tipisnya warna yang terjadi pada 

permukaan benda kerja justru akan memberikan ritme marmer tertentu. Untuk 

memmberikan kesan lebih alami pada marmer dapat dikombinasi dengan 

pendispersian warna dengan menggunaklan aplikasi semprot aseton dengan 

sprygun pada bagian bagian tertentu, atau juga dapat menggunakan kuas yang 

dicelupkan pada cairan aseton dan percikkan pada bagian tertentu pula dengan 

cara digetarkan.  

Hasil pembentukan pola serat dan sedikit kombinasi granit pada bagian tertentu 

akan menghasilkan bentuk marmer tiruan yang lebih alami.  

3). Tahap Pelapisan Akir. 

Pada tahap pelapisan akir ini dilakukan sama dengan pelapisan akir yang 

dilakukan pada finishing melamin nuansa granit. Untuk finishing nuansa marmer 

dapat menggunakan polyurethane ataupun polyester ataupun melamine clear yang 

mempunyai efek yelowing setelah berumur 3 bualan keatas, dan itu justri terkesan 

alami/antik ( Agus Sumaryo, 2001: 147). Setelah selesai pelaksanaan finishing 

maka hasilnya harus di kelola dengan baik agar tidak rusak karena kena debu 

ataupun kotoran lainnya. Semua finishing yang telah dilapisi cat akir disimpan di 

ruang pengeringan pada suhu 30-35 derajat celsius, kedap dari debu dan lain-

lain.waktu pengeringan yang dibutuhkan adalah 24 jam untuk kering sempurna, 

untuk kering sentuh butuh waktu 30 menit.  

 

4). Diagram Tahapan Reka Oles Nuansa Marmer 

 

 

PERSIAPAN BENDA KERJA 

Aplas permukaan kayu, tutup pori kayu dengan wood filler 
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Gambar 4: Diagram Alur Reka Oles Melamine Nuansa Marmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAPISAN SENDING SEALER 

Formula SS:Hardiner: tiner (9:1:5) 

PELAPISAN KAYU DENGAN 

MELAMIN PRIMER 

PEMBENTUKAN WARNA 

Gunakan wood stain 

PEMBENTUKAN BIANG WARNA MARMER 

Gunakan cairan aseton (aplikasi kain caton, sprygun, kuas) 

PENGUNCIAN DAN PELAPISAN AKIR 

Penguncian gunakan sending sealer, Pelapisan akir 

gunakan melamine clear. 
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C. Cat Retak Seribu 

AQUA CRACKING FINISH 
2 JENIS  ACF 

 PORCELAIN CRACKLE EFFECT 

   Menciptakan efek serupa retakan porselen 

 WEATHERED CRACKLE EFFECT 

   Menciptakan efek serupa retakan tanah  

Prosedur aplikasi porcelain effect 

Langkah 1  Warna Dasar 
UNTUK KAYU DAN GERABAH 

 Aplikasikan Impra Creative Color ICC-226 sebagai warna dasar,  

 Alat menggunakan kuas busa  (tanpa pengencer). Atau 

 Dengan menggunakan spray gun (semprot) dengan pengenceran air bersih 

maksimum 30%. 

 Tunggu kering (2 jam) . 

 Ulangi sekali lagi untuk memperoleh lapisan yang memiliki ketebalan yg 

rata. 

UNTUK SUBSTRAK TEMBOK 

 Aplikasikan AR 300 sebagai cat dasar,biarkan kering selama 2 jam. 

 Aplikasikan Eco Emulsion EE 4010 sebagi warna dasar dengan pengenceran 

10-20% air.Biarkan kering 2 jam 

  Ulangi sekali lagi  aplikasi aplikasi Eco Emulsion EE 4010. ada bberapa 

pilihan warna untuk EE dan ICC 

Langkah 2 Lapisan Perantara 
 Untuk Substrat kayu, gerabah & tembok 

 Aplikasikan Aqua Cracking Finish Weatheret Crackle Effect WCE 992 

sebagai sealer (lapisan perantara) dengan menggunakan kuas busa dan 

biarkan kering selama 2-3jam 
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 Ulangi lagi langkah ini sekal lagi.  

Langkah 3 Efek Retak Porselen 
Substrat kayu, gerabah & tembok 

Untuk efek retak porselen aplikasikan Aqua Cracking Finish Porselen Crakle 

Effect PCE-991, dengan cara dispry(pengencer maks 10% air), atau dengan 

kuas busa tanpa pengencer. 

Biarkan kering selama 2 jam. 

PCE-991 tersedia pilian  warna Black, White, Red, Blue, dan Yellow  

Langkah 4 Cat Akhir 

Substrat kayu & gerabah 
 Sebagai lapisan akhir sekaligus lapisan pelindung, aplikasikan Impra Aqua 

Lacquer AL-961 Clear Gloss/Clear dof/Semi Glos dengan kuas busa  (tanpa 

pengencer), atau dispray (pengenceran dengan air bersih maks. 10%)  

Substrat Tembok 

  (Pengenceran dengan air bersih sebanyak 10-20%) 

Sebagai lapisan akhir sekaligus lapisan pelindung, aplikasikan Fibercote FBK-

888 pilihan Clear Glos/Satin/Clear 

PROSEDUR APLIKASI WEATHERED CRACKLE EFFECT 

 LANGKAH 1  WARNA DASAR 

 Substract kayu & gerabah 

Aplikasikan Impra Creative Color ICC-226 sebagai warna dasar dengan 

menggunakan kuas busa  (tanpa pengencer) atau dengan spray  (pengencer air 

maksimal 30%), biakan kering 2 jam, dan ulangi sekali lagi  

Substrat Tembok 
 Aplkasikan AR-300 sebagai cat dasar (tanpa pengencer) dan biarkan 2 jam 

pengeringan. 

 Selanjutnya aplikasikan Eco Emulsion EE-4010 sebagai warna dasar dengan 

pengencer 10-20% menggunakan air bersih. 

 Biarkan kering selama 2 jam 

 Ulangi sekali lagi aplikasi EE-4010 

Pilihan warna ICC-226 & EE-4010 dapat dilihat pada kartu warna  

Langkah 2 Weathered Crackle Effect 
 Substract kayu, gerabah & tembok 
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 Aplikasikan Aqua Cracking Finish Weathered Crackle Effect WCE-992 

dengan menggunakan kuas busa (tanpa pengenceran)  

 kemudian biarkan kering selama 3-4 jam. 

 Ulangi sekali lagi langkah ini.  

Substrat tembok 
 Aplikasikan AR-300 sebagai cat dasar (tanpa pengencer) dan biarkan kering 

selama 2jam. 

 Selanjutnya aplikasi kan Eco Emulsion EE-4010 sebagi warna dasar dengan 

pengenceran 10-20% air. 

 Biarkan kering 2 jam. 

 Ulangi sekali lagi aplikasi EE-4010 

              Pilihan warna ICC-226, EE-4010 pd kartu warna  

langkah 3 EFEK RETAK TANAH & LAPISAN WARNA KE 2 
 Substract Kayu & Gerabah 

 Untuk menciptakan efek retak tanah sekaligus sbagai kombinasi warna ke 2, 

aplikasi Impra Creative Color ICC-226 dengan menggunakan busa 

(pengenceran dengan air maks 20%) 

 Biarkan kering selama 2 jam  

Substract Tembok 
 Aplikasikan Eco Emultion EE-4010 dengan pengenceran 10-20%, dengan air 

, biarkan kering selama 

   2 jam  

   Pilihan warna  ICC-226 dan EE-400 dapat dilihat pada kartu pilihan warna. 

Langkah 4, Cat Akhir 
 Substract Kayu & Gerabah 

 Sebagai lapisan akhir sekaligus lapisan pelindung, aplikasikan Impra Aqua 

Lacquer AL-961 dengan pilihan 

 (Clear Gloss/Clear Dof/Semi Gloss) dengan kuas busa (tanpa pengencer), 

 Atau dispray dengan pengenceran mkas. 10%  
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Substract Tembok 
 Lapisan akhir sekaligus lapisan pelindung aplikasikan Fiberkote FBK-888 

Clear Gloss/Satin/Clear Dof 

 Pengenceran dengan air sebanyak 10-20% atau sesuai kebutuhan  

Tip-tip aplikasi 
1. Pastikan kualitas permukaan substract sudah bersih dari kotoran dan debu 

yang menempel. Permukaan substract yang kotor akan mempengaruhi 

kualitas dan daya sekat cat diatasnya. 

2. Gunakan permukaan substract yang halus dan rata.  Permukaan yang kasar 

dan tidak rata akan mengakibatkan kegagalan dalam menciptakan efek 

retak yang diinginkan 

3.  Hasil akhir retakan tergantung dari alat aplikasi , cara aplikasi, tebal-

tipisnya  lapisan cat, tekanan angin pada spray gun dan tingkat kemahiran si 

aplikator 

4.  Lakukan aplikasi lebih dahulu pada  papan percobaan untuk melatih 

 kemahiran    

      aplikasi anda, sebelu  melakukan pada substract yang 

 sesungguhnya. 

5.  Dapatkan berbagai kombinasi warna yang anda inginkan dengan 

 mencampurkan warna-warna Porselain Crackle Effect PCE-991 

 

 

 

 

 

 

PRODUK ACE SESUAI KEBUTUHAN 
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LAMPIRAN  V 

 

 

SERTIPIKAT PESERTA 
 


