Spray metalic cocok untuk warna yang sama
pada bahan galvanizing
Spray ROVAL MC, idealnya untuk persamaan warna dengan proses "Hot Dip
Galvanizing" dapat membantu melindungi permukaan yang kotor/ perbaikan pada
ROVAL.
Lapisan warna abu-abu mengkilat untuk touch-up

Sebelum dicat

Setelah dicat

Spray ROVAL untuk permukaan pertama
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray
for Galvanized materials
Area spray :
Waktu kering sentuh :
Film Thickness :
Packaging :

3m² ( 1 lapisan )
15 -30 menit
10μm ( 1 lapisan )
24 can / box
Perbaikan dengan menggunakan ROVAL

Gunakan ROVAL MC untuk warna yang sama

Perbedaan dari cat perak (silver) biasa
Terkadang ada kalanya menggunakan cat perak biasa untuk menutupi kotoran pada permukaan logam galvanis.
Pertama-tama permukaan logam galvanis terlihat mengkilat, sehingga cat perak biasa dianggap seperti sama.
Namun, apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, warna perak biasa akan lebih cepat memudar.
ROVAL MC metalic spray dirancang untuk ketahanan yang lebih lama, sama seperti galvanizing, pada akhirnya.
ROVAL MC film akan menghilang. Sehingga bagian yang diperbaiki apabila dilapisi ROVAL MC metalic spray akan lebih tahan lama.
Gambar dibawah ini menunjukkan plat yang tergalvanisasi (galvanize) dengan lapisan cat ROVAL MC dan cat perak biasa.

ROVAL MC
Warna yang sama
Kondisi bagus

Contoh warna

Cat silver biasa
Kondisi masih bagus

Warna tidak sama
Kondisi bagus

Kondisi tidak bagus

Tidak mempunyai fungsi anti karat.
Spray ROVAL MC setelah menerapkan ROVAL pada
permukaan yang telah di potong, pengelasan dan
area yang berlapis untuk mendapatkan
perlindungan yang maksimal di atas permukaan
logam.
Sebelum paparan

Setelah 3 bulan

Distributor in Indonesia

Sebelum paparan

Setelah 3 bulan

Ketebalan film juga akan memperlambat terjadinya pelapukan,
selain itu pengaruh cuaca dan kondisi keadaan di sekitar akan
mempengaruhi tingkat ketebalan lapisan.
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