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BAHAN FIBERGLASS

Fiberglass merupakan kaca cair yang 
produksinya ditarik menjadi serat sera-
but �pis kemudian dipintal untuk jadi 
benang dan lembaran/kain. Sehingga 
dapat memproduksi produk-produk 
seper� tangki air, tong sampah, bak 
air, sep�ctank dst.

Bahan Fiberglass

Katalis
Katalis adalah bahan baku untuk 
membuat fiberglass yang bening dan 
memiliki fungsi sebagai pengencer 
adonan. 
Bahan kimia ini biasanya di jual 
bersama dengan resin. 
Perbandingan antara katalis dan 
resin biasanya adalah katalis 1/40 
liter dan resin 1 liter.

Katalis Lycal
Sama seper� katalis berfungsi untuk 
pengeras pembuatan resin tetapi 
katalis lycal digunakan untuk lycal 
resin

Pigmen resin adalah bahan pewarna 
untuk menghasilkan warna bahan 
fiberglass sesuai dengan yang di 
inginkan.

Hasil ke�ka menggunakan resin 
bening adalah tekstur keras dan 
warana sedikit kekuningan

Pigmen Resin Resin Bening



Resin Super Bening
Hasil ke�ka menggunakan resin 
super bening adalah tekstur keras 
dan warna menjadi bening

Resin Butek
Hasil ke�ka menggunakan resin 
butek adalah tekstur menjadi keras 
dan warna menjadi butek

Epoxy Resin set A adalah bahan 
pelapis untuk coa�ng. 
Epoxy resin set B adalah hardener 
atau penguat atau katalis dari epoxy 
resin supaya bahan yang akan di 
coa�ng terlindungi dan awet bahan 
dasarnya. 

Epoxy Resin Clear Bening Transparan 
ini cocok digunakan sebagai pelapis 
benda yang hasil akhir nya akan 
sangat clear bening dan menawan.

Epoxy Resin Epoxy Clear

Lycal Flexible
Lycal Resin 1079 ini termasuk �pe 
resin bening, merupakan rangkaian 
dari dua jenis komponen yang terdiri 
dari formula resin dan pengerasnya.
Lycal �pe ini banyak digunakan 
sebagai s�cker, pancing ikan, ac�on 
figure dll..

Lycal Resin 1011
Resin Bening Keras ( Lycal Resin Type 
1011) merupakan rangkaian dari dua 
jenis komponen yang terdiri dari 
formula resin dan pengerasnya.

Lycal Resin digunakan untuk kebutu-
han dalam dekorasi Logam, Plas�k, 
Vinyl, Kayu, Porselen, serta digu-
nakan juga didalam industri elek-
tronik.

Serat fiber Bahan berfungsi untuk 
tulangan dan pelapis campuran 
adonan dasar dari fiberglass.

Ke�ka semua bahan kimia di cam-
purkan dan bersenyawa serta 
mengeras, kemudian oles kan ke 
serat fiber ini yang sudah di fix kan 
sesuai model cetakan atau molding-
nya.

Serat karbon kaku, kuat, tetapi tetap 
ringan. Dalam hal pembuatan pun 
cukup mudah. Karena karakter itu, 
bahan ini juga kerap digunakan 
untuk membuat konstruksi pesawat 
hingga rangka sepeda modern.

Serat Ma� Serat Ma� Carbon Hitamt


