
P R O D U C T
C A T A L O G U E



INTERIOR
Jadikan ruangan dalam rumah Anda terlihat elegan 
dengan cat interior premium Mowilex yang dapat 
mengubah setiap sudut ruangan.

Mowilex
Emulsion Gloss

Cat tembok bermutu tinggi 
dengan tampilan akhir kilap 
yang halus dan mewah. 
Dilengkapi teknologi Silver Ion 
AG+ yang memiliki 
kemampuan 99.9% efektif 
mengatasi bakteri dan virus 
pada dinding.

Mowilex
Acrylic Gloss Enamel

Cat tembok interior yang 
berkualitas tinggi dengan 
tampilan akhir mengkilap 
(gloss), halus, mudah
dibersihkan, rendah bau dan 
warna tahan lama sehingga 
memperlihatkan kemewahan 
yang meyeluruh.

Cendana
Antibacterial

Cat emulsi berbahan dasar air 
untuk interior dengan
tampilan akhir tidak kilap 
(matt) dan kandungan
Technology Silver Ion Ag+ 
yang memiliki kemampuan 
99.9% efektif melawan bakteri 
pada dinding.

Mowilex
Vinyl Silk

Cat tembok untuk interior 
yang memberikan hasil semi 
kilap, dapat diaplikasikan 
untuk bagian dapur, kamar 
mandi, lorong ruang dan 
susuran tangga. Mowilex Vinyl 
Silk juga memiliki berbagai 
keunggulan seperti mudah 
dibersihkan dan berdaya 
tutup tinggi.

Cendana
Interior Paint

Cat yang terbuat dari bahan 
dasar air dengan tampilan 
akhir halus dan tidak
mengkilap (matt).
Cendana Interior Paint
mampu menghasilkan
tampilan untuk ruang bagian 
dalam (interior) rumah Anda 
terlihat indah dan menawan.

Mowilex
Emulsion VIP

Cat tembok interior
berkualitas tinggi yang 
diformulasikan khusus untuk 
warna-warna nuansa putih 
yang Indah cemerlang.
Produk berkualitas ini
memiliki tampilan akhir tidak 
kilap (matt) dengan daya 
tutup yang tinggi.

Mowilex
Emulsion Satin

Cat tembok bermutu tinggi 
dengan tampilan akhir satin 
atau semi kilap yang mudah 
dibersihkan. Dilengkapi 
teknologi Silver Ion AG+ yang 
memiliki kemampuan 99.9% 
efektif mengatasi bakteri dan 
virus pada dinding.

Mowilex
Emulsion

Cat tembok bermutu tinggi 
dengan tampilan akhir matt 
yang halus dan modern, serta 
mudah dibersihkan dengan 
tampilan akhir yang elegan 
serta mewah karena dibuat 
dari bahan dasar berkualitas 
premium yang menghasilkan 
warna indah dan juga
berkesan mewah.



Mowilex
Weathercoat Supreme

Cat tembok dengan
formulasi premium terbaru 
yang mampu melindungi 
eksterior hunian Anda 3X lebih 
baik. Dengan tampilan indah 
dan tahan lama, produk ini
diformulasikan dan teruji
untuk menangani cuaca 
ekstrim, kelembapan yang 
tinggi, paparan sinar UV
hingga 18 tahun.

Mowilex
Waterproof WP02

Cat pelapis anti bocor 
berkualitas tinggi dengan 
bahan dasar air (waterbased) 
yang memiliki keunggulan 
extra sehingga mampu un-
tuk menutup retak rambut,
menahan kelembaban,
menahan alkali maupun
garam alkali, dan mampu 
melindungi dari cuaca
ekstrim.

EKSTERIOR
Cat eksterior dari Mowilex terbukti tangguh 

melindungi dari cuaca ekstrim sekalipun
serta mempercantik bagian luar rumah.

Mowilex
Roof Paint

Cat genteng water base
dengan tampilan setengah
kilap, yang mampu
melindungi dari serangan 
cuaca ekstrim (hujan dan 
sinar UV) sehingga warna 
tidak mudah pudar serta 
memperindah genteng secara 
menyeluruh.

Mowilex
Weathercoat

Cat tembok premium
berkualitas tinggi yang
mampu menghasilkan
tampilan akhir yang indah
serta tahan lama untuk 
dinding luar rumah. Produk ini 
diformulasikan khusus untuk 
iklim Indonesia yang
menantang, seperti suhu 
panas, kelembapan yang
tinggi, atau paparan sinar UV.



Mowilex
Woodstain 2.0 Exterior

Cat kayu eksterior berbahan 
dasar air dengan warna
transparan yang
diformulasikan khusus
sehingga dapat memberikan 
perlindungan terhadap cuaca 
dan sinar matahari 2x lipat 
serta menampilkan
keindahan serat-serat kayu 
dengan sempurna.

Mowilex
Woodstain

Cat pelapis kayu premium 
berbasis air yang didesain 
agar kayu tahan lebih lama, 
mudah untuk digunakan serta 
mudah dibersihkan.
Diformulasikan untuk
penggunaan ruangan dalam 
dengan pilihan warna yang 
indah untuk rumah, kesenian 
dan kerajinan kayu.

Mowilex
Cat Kayu & Besi

Cat yang mampu
memberikan perlindungan 
maksimal terhadap
permukaan kayu serta besi 
dengan tampilan yang
mengkilap untuk
memperindah permukaan 
kayu, besi atau baja di bagian 
dalam maupun luar ruangan.

KAYU & BESI
Lindungi permukaan kayu dan besi Anda 
dengan beragam pilihan warna dari
Mowilex.

Cendana
Kayu & Besi

Cat alkyd sintetis untuk
permukaan kayu, besi dan 
baja. Dengan tampilan kilap 
sempurna, halus, serta tahan 
terhadap cuaca, membuat 
Cendana Kayu & Besi cocok 
digunakan untuk interior 
maupun eksterior.



Mowilex
Varnish Batu Alam
Wet Look

Cat varnish yang dapat
menembus ke dalam batu 
alam dan batu sintetis untuk 
memberi perlindungan
terhadap pelapukan, noda dan 
hilangnya warna. Produk ini 
memberikan efek penampilan 
basah (wet look) yang mudah 
dibersihkan serta cocok untuk 
lantai beton halus.

Mowilex
Varnish Batu Alam
Gloss

Cat varnish yang dapat
menembus ke dalam batu 
alam untuk melindungi
terhadap pelapukan, noda dan
hilangnya warna. Dengan hasil 
akhir semi-gloss yang bening 
dapat memberikan
penampilan kontemporer 
yang cocok untuk berbagai 
aplikasi, termasuk lantai beton 
halus.

Mowilex
Varnish Batu Alam
Black

Cat yang memberikan
perlindungan kuat dan alami, 
lapisan semi-gloss hitam
alami yang mampu menyerap
ke dalam batu alam dan 
permukaan beton. Produk ini 
merupakan pilihan yang
sempurna untuk
perlindungan terhadap noda 
dan pelapukan.

Mowilex
Varnish Batu Alam
Natural

Cat varnish yang dapat 
menembus ke dalam batu 
alam dan batu sintetis untuk 
melindungi terhadap
pelapukan, noda, dan
hilangnya warna. Ditambah 
lagi, produk ini menjaga
keindahan alami dari batu 
tanpa mempengaruhi
kilaunya serta memberikan 
efek daun talas.

Mowilex
Fiberstain

Cat transparan berbasis air 
untuk fiber cement board. Cat 
ini cocok untuk pemakaian 
dalam ruangan maupun luar 
ruangan, dengan berbagai 
pilihan warna finishing. Mulai 
dari finishing transparan yang 
menyerupai tampilan kayu 
alami hingga tampilan
dengan warna-warna cerah.

BATU & FIBER
Melindungi bahan batu alam dan fiber, sebagai 
aksen penting dari hunian Anda.



CAT DASAR DINDING
Cat dasar dinding dari Mowilex memiliki fitur unggulan yang mampu
memperbaiki serta melindungi dinding rumah Anda sebelum
pengecatan akhir.

Mowilex Precoat
Undercoat Tembok

Cat dasar water base yang 
berfungsi menahan serangan 
alkali dan garam-garam alkali 
dari dalam tembok, sehingga 
dapat melindungi permukaan 
cat dari terjadinya
efflorescence.

Mowilex Precoat
Waterproofing Sealer
DR-31

Cat dasar berbahan dasar air 
yang tidak mengandung
pewarna, digunakan sebagai 
cat dasar untuk tembok baru 
dan pengecatan ulang
didaerah kelembaban ekstrim, 
alkali tinggi dan tembok yang 
telah terkena noda yang berat 
seperti noda nikotin.

Mowilex Precoat
Wall Sealer

Cat dasar water base yang 
berfungsi untuk melapisi cat 
lama yang telah mengapur 
atau yang sudah hilang 
lapisan catnya sebelum 
dilakukan pengecatan ulang 
(repainting).

Mowilex Precoat
Waterproofing Sealer

Cat dasar water base yang 
tidak mengandung pewarna.
Produk ini bisa menahan 
kelembaban tinggi, alkali dan 
garam-garam alkali dari 
dalam tembok. Selain itu
dapat memperbaiki daya 
rekat cat lama yang telah 
mengapur.

Cendana
Interior Primer Coat

Cat dasar untuk interior yang 
dapat menahan serangan 
garam-garam alkali sehingga 
melindungi permukaan cat 
dari terjadinya efflorescence. 
Produk ini juga dapat
meningkatkan daya rekat cat 
lama yang telah mengapur 
pada permukaan tembok.



Mowilex Precoat
Wood Filler

Dempul kayu untuk
memperbaiki retak dan 
lubang pada kayu sebelum 
pengecatan. Dengan cara 
pengaplikasian yang mudah 
yaitu hanya dengan
mencampurkan dengan air 
dan dapat dilakukan hanya 
dengan 1 lapis saja sebelum 
dilakukan pengecatan pada 
permukaan kayu.

Mowilex Precoat
Undercoat Kayu & Besi

Pelapis dasar yang ideal dan 
berkualitas tinggi untuk kayu 
dan besi terbuat dari bahan 
bermutu tinggi. Produk ini 
memberikan daya tahan yang 
sangat tinggi terhadap
pengapuran (kayu dan besi). 
Serta dapat digunakan pada 
interior dan eksterior.

Mowilex
Fiberprimer

Cat dasar ini berfungsi untuk 
memastikan permukaan fiber 
cement menyerap secara
konsisten, sehingga
memberikan tampilan akhir 
yang merata. Formulasi
berbasis air ini menjadikan 
produk ini mudah digunakan 
dan memberikan daya rekat 
dan daya tutup yang sangat 
baik serta mencegah
timbulnya garam alkali.

CAT DASAR LAINNYA
Temukan berbagai cat dasar Mowilex untuk kayu, besi hingga
fiber cement yang memberikan perlindungan lebih.



Mowilex
Alcaplast Skimcoat 
Grey

Semen instan berwarna
abu-abu yang berfungsi
sebagai acian pada
dinding yang telah diplaster 
atau permukaan beton. Cara 
penggunaannya sangat
mudah, hanya dengan 
menambahkan air bersih pada 
campuran semen kering yang 
terdiri dari portland, filler, 
polymer dan additive ini.

Mowilex
Alcasmooth

Pasta penghalus permukaan 
dan siap pakai untuk
meratakan permukaan
tembok dan sebagai bahan 
finishing texture untuk
dekorasi, juga untuk
merekatkan ornamen pada 
permukaan tembok.
Mempunyai daya lekat yang 
sangat baik, keras serta tahan 
terhadap cuaca.

Mowilex
Alcabond

Bahan pembantu pelekat 
khusus (semen) yang
memecahkan masalah daya 
lekat dan retak-retak (kasar) 
yang disebabkan oleh
ketidakcocokan antara bahan 
bangunan. Selain itu, produk 
ini membantu meningkatkan
daya lentur sehingga
mengurangi retak pada beton, 
semen, dan mortar.

Mowilex
Alcasit

Bahan pembantu semen yang 
dapat menghemat biaya
dengan memperpanjang 
waktu pengadukan semen
sehingga menambah 
kekuatan dan meningkatkan 
daya rekat. Produk ini
membantu menghemat
waktu, usaha, dan material 
dalam jangka waktu yang 
lebih lama.

Mowilex
Alcaproof

Terdiri dari dua sistem
komponen (tepung dan 
emulsi cair) yang
membentuk lapisan tahan air 
yang sangat kuat. Produk ini 
cocok untuk digunakan pada 
kamar mandi, dapur, kolam 
ikan dan di mana
diperlukannya lapisan tahan 
air di atas permukaan berbasis 
semen.

Mowilex
Alcaplast Repair

Semen instan yang mudah 
dan cepat digunakan untuk
memperbaiki retak pada 
acian. Cocok digunakan di 
eksterior maupun interior 
bangunan serta sangat ideal 
untuk memperbaiki tembok 
lama yang terdapat retak 
non-struktural karena umur, 
masalah penurunan dan 
kelembaban atau karena 
kerusakan akibat benturan.

SOLUSI BANGUNAN
Pondasi yang kuat adalah bagian terpenting dari setiap bangunan. 
Produk dari Mowilex telah teruji berdaya tahan lama.




