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Prakata 
 
 
SNI Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung ini disusun sebagai revisi dari SNI 
03-2407-1991 tentang Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung karena SNI 
tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kemajuan teknologi produksi cat. 
 
SNI ini mengacu kepada standar-standar asing maupun. Standar Nasional Indonesia, yang 
isinya telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi Indonesia dan pola kerja dari tenaga 
kerja (tukang) di Indonesia. 
 
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan SNI ini 
terutama kepada tim penyusun yang telah mewujudkan SNI ini dan kami masih menerima 
masukan dan koreksi untuk penyempurnaannya. 

 
 
Bandung, Desember 2001 

 
Panitia Teknis standardisasi Bidang 
Konstruksi Bangunan 
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Pendahuluan 
 
 
Dewasa ini teknologi produksi cat sudah berkembang sangat pesat dengan produksinya 
jenis-jenis cat baru yang memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan pengecatan 
di lapangan. 
 
Tata cara pengecatan kayu ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada cara 
pelaksana pengawas lapangan, dan pihak lain yang berkepentingan dalam mengerjakan 
pengecatan kayu. 
 
Tujuan tata cara ini adalah untuk mendapatkan hasil pengecatan kayu yang baik dan benar 
serta penanggulangannya bila terjadi kegagalan dalam pengecatan, sehingga diharapkan 
terciptanya pekerjaan pengecatan kayu yang memenuhi ketentuan dan mendapatkan hasil 
pekerjaan yang efektif, efisien dan ekonomis. 
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Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung 
 
 
1  Ruang Iingkup 
 
Tata cara ini memuat cara-cara pengecatan kayu yang berhubungan dergan udara luar dan 
penangulangan kegagalan dalam pengecatan. 
 
2  Acuan normatif 
 
Anonim, 1989, Spesifikasi bahan bangunan bagian A (bahan bangunan bukan logam), 
Departemen Pekerjaan Umum, Pusat Litbang Permukiman.  
SNI 06- 0347-1989, Mutu dempul untuk kayu. 
 
3 Istilah dan definisi 
 
3.1 
cat tutup kayu 
suspensi, campuran utamanya, terdiri dari bahan pengikat (yang larut dalam pelarut 
organik), pigmen dan bahan pelarut organik 
 
3.2  
pigmen 
senyawa berupa serbuk sangat halus yang dalam cat berupa suspensi gunanya untuk 
memperkuat selaput cat dan memberikan warna serta daya tutup 
 
3.3 
cat dasar kayu 
cat yang fungsi utamanya mengisi pori-pori dan memberikan dasar yang baik untul lapis-
lapis cat berikutnya 
 
3.4  
pernis 
bahan pelapis kayu yang terbuat dari resin yang dilarutkan dalam minyak mengering (drying 
oil) 
 
3.5 
plamur kayu 
bahan berupa pasta yang dibuat untuk meniadakan warna dasar permukaan yang akan 
dicat. Selain itu fungsinya juga adalah rnengisi Iubang-lubang kecil pada permukaan dan 
memberi suatu lapisan yang kuat untuk pengecatan berikutnya 
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3.6 
dempul kayu 
bahan berupa pasta yang mengandung kadar pigmen tinggi dan akan nengeras sesudah 
dibiarkan diudara untuk menutupi lobang-lobang yang tidak terlalu dalam pada kayu 
 
3.7 
kape 
pisau yang digunakan untuk dempul atau plamur 
 
3.8 
ampelas kayu 
ampelas tidak tahan air yang terbuat dan kertas, lem dan bubuk kwarsa  
 
3.9 
plamir 
bahan pelapis kayu yang terbuat dari minyak kina dan sintesis yang digunakan sebagai cat 
dasar bagi benda-benda baik yang terbuat dan kayu. 
 
3.10 
cat dasar 
cat yang fungsinya untuk mengisi lobang-lobang kecil pada permukaan dan memberi suatu 
lapisan yang kuat untuk pengecatan berikutnya. 
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4  Persyaratan bahan dan alat 
 
4.1 Bahan 
4.1.1 Dempul kayu 
Dempul kayu harus memenuhi syarat, antana lain: 
4.1.1.1 konsistensi, dempul harus merupakan suatu masa yang serba sama seperti adonan 
terigu, cukup tegan, tidak lengket, dan bila dikerjakan pada kayu dengan pisau dempul/kape 
harus mudah dan tidak putus, harus dapat digosok dengan mudah dan dapat diberi lapisan 
lain dengan baik. 
4.1.1.2 persyaratan dan cara uji dapat dilihat pada SNI 06-0347-1989 Mutu dempul untuk 
kayu. 
 
4.1.2 Cat kayu 
Tipe cat kayu memakai pengencer organik antara lain, cat alkyd, epoxy, cat minyak, 
polyurethan, acrilic. 
Cat kayu harus memenuhi syarat antara lain: 
4.1.2.1 gel tidak boleh ada 
4.1.2.2 endapan keras kering tidak boleh ada 
4.1.2.3 waktu pengeringan (kering permukaan) maksimum (jam) 
 
CATATAN Gel adalah bagian dari cat yang terbentuk setelah proses pembuatan dan tidak dapat 
bercampur walaupun dengan pengadukan. Endapan keras kering adalah endapan yang terbentuk 
setelah proses pembuatan, endapan ini bila dipotong-potong akan hancur menjadi remah. Waktu 
pengeringan adalah waktu yaag dibutuhkan nilai dari pengecatan , ada suatu lempeng kaca sampai 
terbentuknya lapisan kering padat, sesuai cara pengujiannya. 
Persyaratan dan cara uji lengkap lihat "Cat Kayu dan Cat Besi" Standar Perdagangan (SF. 74 tahun 
1977). 
 
4.1.3 Plamir kayu 
Plamir kayu harus memenuhi syarat antara lain: 
4.1.3.1 plamir harus melekat baik pada permukaan yang akan di cat. 
4.1.3.2 pengeringan, jika disapukan tipis-tipis harus mengering dalam waktu 2 x 24 jam 
tanpa rnengerut atau merekah dan harus cukup keras untuk digosok. 
 
4.2  Peralatan 
Alat-alat yang digunakan untuk pengecatan: 
4.2.1 kwas dan kape 
4.2.2 pengaduk terbuat dari kayu atau besi 
4.2.3 ampelas kayu No. 0 - 2 
4.2.4 sikat ijuk atau lap 
4.2.5 kaleng kosong yang sudah dibersihkan 
4.2.6 semua alat-alat tersebut dalam keadaan bersih dan kering 
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5  Pelaksanaan pengecatan 
5.1 Persiapan permukaan 
5.1.1 Kayu Baru 
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 
5.1.1.1 kayu harus kering, bebas dari debu, kotoran, minyak 
5.1.1.2 untuk menutup lubang-lubang yang kecil gunakan plamir dan untuk menutup lubang-
lubang besar gunakan dempul 
5.1.1.3 ampelas permukaan kemudian dilap bersih 
5.1.1.4 setelah itu berilah cat dasar 
 
5.1.2 Kayu yang pernah dicat atau dipernis 
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 
5.1.2.1 bila cat lama dalam keadaan baik, maka bersihkan permukaan dengan sabun dan 
air, larutan detergent atau solvent yang cocok untuk menghilangkan debu, kotoran, gemuk, 
minyak poles dsb. 
5.1.2.2 sementara permukaan masih basah, ampelas dengan kertas ampelas tahan air 
ukuran medium, kemudian bilaslah dengan air bersih dan biarkan mengering. 
5.1.2.3 hilangkan bagian-bagian cat yang rusak mengelupas dan yang sudah berkurang 
daya lekatnya dengan cara mengerok sampai ke permukaan kayu. 
5.1.2.4 pada bagian-bagian yang nampak kayunya berilah plamir kayu dan untuk menutup 
lubang-lubang yang besar gunakan dempul kayu. 
5.1.2.5 bila cat lama sangat buruk keadaannya, maka hilangkan seluruhnya dan lakukan 
persiapan permukaan sama seperti pada kayu baru. 
 
5.2  Persiapan bahan 
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 
5.2.1 cat dasar kayu diaduk sampai rata, bila perlu ditambah pengencer (terpentin) 
secukupnya. 
5.2.2 dempul dapat digunakan langsung. 
5.2.3 plamur diaduk sampai rata, bila perlu ditambah pengencer (terpentin) secukupnya 
5.2.4 cat tutup kayu (bahan pengencer terpentin) diaduk sampa rata, bila perlu diencerkan 
dengan terpentin secukupnya. 
 
5.3  Pengecatan  
Tahap pengecatan: 
5.3.1 pengecatan dengan cat many. 
5.3.2 penggunaan dempul/plamir. 
5.3.3 pengecatan dengan cat penutup. 
5.3.4 sistem pengecatan ulang setelah kering, dua sampai tiga lapis sampai rata (30-40 
mikron). 

 



SNI 03-2407-2002 

5 dari 7 

5.3.5 atau sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kemasan masing-masing produk. 
 
6  Cara penanggulangan bila terjadi kegagalan dalam pengecatan 
Untuk menanggulangi bila terjadi kegagalan dalam pengecatan dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 Cara penanggulangan 
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Tabel 1 (lanjutan) 

 


