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PERSIAPAN ADALAH KUNCI
Untuk mendapatkan hasil akhir yang bagus, Anda harus mulai dengan persiapan yang baik.
Lepaskan perabot apa yang Anda bisa dari ruangan dan lindungi yang lainnya dengan seprai dari
debu.
Lembaran debu
Lembar debu plastik bisa licin dan cenderung menyebarkan cat yang tumpah sehingga Anda
mungkin lebih baik menggunakan lembaran debu kapas yang akan menyerap cat, atau lebih baik
lagi, lembaran debu kapas dengan dukungan plastik akan memberikan perlindungan ganda.
Siapkan handuk kertas atau tisu untuk tumpahan.
Permukaan
Penting bahwa permukaan yang Anda rencanakan untuk dilukis berada dalam kondisi yang baik.
Periksa wallpaper, cat, atau pernis yang ada di dinding, bingkai jendela, pintu, dan langit-langit
Anda. Wallpaper atau cat yang mengelupas harus dilucuti, paku atau bahan pelapis dihapus dan
semua celah dan lubang terisi.
Setelah pengisi kering, gunakan amplas untuk menghaluskan area. Pastikan permukaan bersih,
kering, dan bebas dari debu atau kotoran, kemudian gunakan selotip low-tack untuk menutupi
dan melindungi sakelar lampu, colokan, dan papan penyisipan. Lepaskan selotip setelah Anda
selesai mengecat setiap permukaan untuk memastikan Anda mendapatkan garis yang bersih.

Jika Anda berencana mengecat permukaan kayu, prinsip yang sama berlaku - penting untuk
memastikan area tersebut bersih dan diamplas hingga selesai dengan halus sebelum Anda mulai.
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PESANAN BISNIS
Untuk hasil terbaik, cat ruangan Anda dengan urutan sebagai berikut:
1. Mulailah dengan langit-langit, karena ini adalah permukaan yang paling berantakan dan
paling canggung untuk dikerjakan dan cat kemungkinan akan menyemprot ke dinding.
2. Kemudian lanjutkan dengan mengecat tepi dinding di sekitar sakelar lampu, papan
penyisipan, dan sudut dengan menggunakan kuas a1½ atau 2 inci. Ini disebut cutting-in.
3. Cat lapisan bawah pada permukaan kayu apa saja seperti kusen pintu dan jendela.
4. Kemudian cat dinding Anda tetapi ingat untuk menyelesaikan satu dinding pada satu
waktu untuk menghindari cat mengering dan meninggalkan bekas pasang surut.
5. Setelah dinding Anda selesai, kembali untuk menambahkan lapisan cat terakhir ke kayu
Anda.
Lukisan area yang luas
Gunakan sikat 4 inci atau rol 9 inci. Bergulinglah ke berbagai arah dengan kecepatan tetap,
berikan tekanan genap sehingga Anda mendapatkan jangkauan yang baik. Penggulungan yang
terlalu cepat akan melindungi Anda dari semprotan cat!
Rangka dan kusen jendela dan papan pinggir
Gunakan sikat 1 inci atau lebih kecil, atau sikat jendela miring untuk kontrol yang lebih besar.
Untuk jendela, panel datar, dan papan skirting, gunakan roller mini 4 inci untuk cat gloss atau
pernis. Kuas berukuran sedang berukuran 2 hingga 3 inci bagus untuk mengecat semua jenis
permukaan datar.

ALAT YANG TEPAT UNTUK PEKERJAAN YANG TEPAT
Kuas cat
Saat memilih kuas cat yang sempurna untuk digunakan, ada baiknya mempertimbangkan apakah
akan menggunakan kuas filamen sintetis, bulu alami, atau kombinasi. Kuas filamen sintetik
paling baik digunakan dengan emulsi berbasis air dan cat gloss. Sikat bulu alami, di sisi lain,
berkinerja baik dengan produk berbasis minyak. Sikat dengan kombinasi bulu alami dan filamen
sintetik membuat serba bagus.
Rol
Jenis roller termasuk tumpukan pendek, menengah dan panjang. Rol pile pendek paling baik
digunakan pada permukaan datar seperti dinding yang baru diplester di mana mereka akan
memberikan hasil yang halus dan rata. Tumpukan sedang harus digunakan dengan permukaan
yang sebelumnya dicat atau sedikit tidak rata. Rol long-pile paling baik jika digunakan dengan
permukaan kasar, bertekstur atau eksterior.
Selalu ingat untuk membilas lengan rol Anda dan membiarkannya mengering secara alami
sebelum digunakan untuk menghilangkan sisa serat sehingga tidak lepas di cat Anda.
Menggabungkan cat berkualitas tinggi dan kuas atau rol yang benar dan berkualitas tinggi
mengurangi kemungkinan membutuhkan banyak lapisan cat, membutuhkan lebih sedikit usaha
dan memastikan hasil akhir yang baik.
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REHABILITASI
Jika Anda merawat kuas Anda dengan benar, Anda akan menemukan kuas itu bisa bertahan
seumur hidup. Di akhir proyek Anda, bersihkan cat berlebih sebanyak mungkin pada tisu, lalu
periksa pedoman pabrik untuk membersihkannya, karena akan berbeda untuk cat berbasis air dan
berbasis pelarut. Semuanya harus dibersihkan dengan hati-hati dan teliti, lalu dibiarkan kering
sepenuhnya sebelum disimpan.

Edisi khusus Ultra Blue emulsi matt Absolute, £ 49 untuk 2.5L, Little Greene
Sikat harus dibiarkan mengering rata atau dengan bulu menggantung. Jika memungkinkan,
simpan di kemasan aslinya untuk memastikan bulunya tetap lurus. Atau, mereka dapat dibungkus
kertas.
Jika Anda berencana untuk terus melukis pada hari berikutnya, Anda tidak perlu membersihkan
kuas Anda - cukup bungkus dengan erat dalam kantong plastik atau cling film, dan mereka akan
siap

