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3INFORMASI PRODUK POWERBLOCK®

Sejak tahun 1980-an, AAC Block semakin 

banyak digunakan dalam industri konstruksi

di berbagai belahan dunia karena karakteristik 

AAC yang ringan tapi kuat, sehingga dapat 

mengurangi biaya struktur bangunan. AAC 

juga dikenal sebagai bahan yang memiliki 

sifat insulasi temperatur dan kedap suara 

yang baik, serta ramah lingkungan. 

Penggunaan bahan-bahan alam dalam 

teknologi produksi bahan bangunan seperti

pasir kuarsa dan kapur sudah dikenal sejak 

akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20 

proses produksi tersebut ditingkatkan dengan

diperkenalkannya penambahan sistem tekanan 

uap air pada perawatannya (steam curing). 

Ini merupakan titik awal diperkenalkannya 

suatu material bahan bangunan baru, yakni 

Beton Ringan Aerasi / Autoclaved Aerated 

Concrete (AAC).

Beton Ringan Aerasi / Autoclaved Aerated 

Concrete (AAC) merupakan bahan bangunan

yang ringan  dengan kekuatan tinggi dan 

kemampuan insulasi yang sangat baik. 

Kekuatan material ini diperoleh dari proses 

perawatan dengan menggunakan tekanan 

uap air pada mesin autoclave. Reaksi yang 

timbul antara kapur dan pasir silika pada 

suhu sekitar 1.830 oC membentuk substansi

baru yang disebut Tobermorite. Proses 

pengembangan menghasilkan pori-pori yang 

tak terhitung jumlahnya. Keseluruhan proses 

dan substansi  yang dihasilkan, memberikan 

karakteristik mekanik dan fisik Beton Ringan 

Aerasi Powerblock® yang luar biasa.

MENGENAL 
AAC BLOCK

Autoclaved Aerated Concrete atau AAC adalah beton ringan yang dibuat dari 

bahan baku antara lain: pasir silika, semen, dll. Sebagai salah satu alternatif 

untuk dinding bangunan. Bila dibandingkan dengan  produk  subsitusi  lain seperti    

bata   merah, produk ini memiliki beberapa kelebihan  ringan,   presisi,   mudah  dan  

cepat pemasangannya.
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TENTANG 
POWERBLOCK ®

AAC Powerblock® memiliki keunggulan lebih kuat, ringan, praktis dan 

ekonomis dibandingkan pemakaian bata biasa sehingga sangat 

cocok digunakan sebagai bahan dinding bangunan. Proses pengadukan 

yang terkomputerisasi dengan kualitas yang homogen, disertai proses 

aerasi yang stabil, menghasilkan beton ringan, atau yang dikenal di 

pasaran sebagai bata ringan, dengan kualitas kuat tekan yang tinggi, 

namun memiliki berat jenis yang paling ringan di kelasnya. 

Karena mudah dipasang serta karakteristiknya yang ringan, maka 

penggunaannya mampu menekan biaya pengeluaran untuk bahan 

baja, semen, pasir maupun mortar. AAC Powerblock® juga sangat 

mudah untuk dipotong menggunakan gergaji biasa ataupun untuk 

dibor.  Sifatnya sebagai insulator suhu menjadikan AAC Powerblock® 

sebagai pilihan tepat terutama untuk bangunan dengan tuntutan 

spesifik terhadap insulasi temperatur maupun suara seperti 

laboratorium, rumah walet, rumah genset, sarana olahraga, dll.

GREEN 
BUILDING

CONCEPT

Resources Efficiency

No Waste on Job Site

Thermal Mass         

Resistance

Sound Insulations

Recycleable &      

Non-Toxic

Pest-Resistance & 

Fire-Proof
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PROSES 
PRODUKSI 
POWERBLOCK ®

Berbeda dengan bahan beton lainnya, AAC 

Powerblock® dibuat menggunakan kumpulan 

bahan baku yang tidak melebihi ukuran sebesar

butiran pasir. Silika, kapur, semen dan air 

digunakan sebagai bahan pengikat. Bubuk 

alumunium ditambahkan sebesar 0,05-0,08% 

per volume (tergantung kepadatan yang 

diinginkan). Ketika adonan beton aerasi yang 

masih mentah ini dicampur dan dicetak, 

reaksi kimiawi yang terjadi pada tahap tersebut 

menghasilkan bahan yang ringan dan bersifat 

insulator suhu.

Bubuk aluminum bereaksi dengan kalsium 

hidroksida yang ada dalam pasir silika dan air 

sehingga membentuk hidrogen. Gas hidrogen 

ini lalu membentuk gelembung-gelembung. 

Gelembung udara inilah yang menjadikan 

volumenya dua kali lebih besar dari volume 

semula. Di akhir proses, hidrogen akan terlepas 

ke atmosfer dan digantikan dengan udara. 

Hampir 80% volume AAC Powerblock® terdiri 

dari udara sehingga menjadikannya struktur 

yang berpori menyerupai sel-sel, dan membuat 

beton ini menjadi ringan.

Ketika diangkat dari cetakan, AAC Powerblock® 

telah berbentuk padat namun masih lunak. 

Setelah dipotong menjadi blok atau panel, AAC 

Powerblock® diletakkan dalam ruang autoclave 

selama 12 jam. Selama proses pengerasan 

dengan uap ini, suhu mencapai 190 °C dengan 

tekanan sebesar 8 - 12 bar, silika pun bereaksi 

dengan kalsium hidroksida sehingga menjadikan 

AAC Powerblock® sangat kuat. Setelah itu, 

AAC Powerblock® baru dapat digunakan 

sebagai bahan konstruksi.

Dalam proses pembuatan AAC Powerblock®, 

pengendalian mutunya dilakukan di laboratorium 

dengan menggunakan standar DIN (Deutsche 

Industrie Norm). Hasil uji laboratorium meliputi 

kuat tekan, tingkat ketahanan api, absorbsi suara, 

penyerapan air, kadar air dan penyusutan.
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BERBAGAI KEUNGGULAN
POWERBLOCK ®

1. STANDAR INTERNASIONAL

2. RAMAH LINGKUNGAN

3. RINGAN

4. PRESISI / AKURAT

5. INSULASI SUARA

AAC Block adalah produk yang sudah dikenal luas secara internasional 

dan memiliki standar bahan baku industri. Karenanya Powerblock® 

juga memiliki standar baku yang sama.

AAC Powerblock® terbuat dari bahan non-toxic serta tahan terhadap 

segala cuaca. AAC Powerblock®  juga dapat didaur-ulang.

Berat AAC Powerblock® hanya 1/5 dari beton biasa, atau 1/2 dari 

bata merah, sehingga lebih mudah dikerjakan dengan peralatan 

yang sederhana.

AAC Powerblock® memiliki standarisasi tersendiri yang menjamin 

hasil produksinya senantiasa presisi.

AAC Powerblock® sangat tepat untuk diaplikasikan pada ruangan 

dengan tuntutan temperatur/suara tertentu.
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6. CEPAT & MUDAH DIPASANG

7. TIDAK MELENGKUNG

8. EKONOMIS

9. TIDAK BERACUN

10. TAHAN API

Karena AAC Powerblock® ringan dan akurat, maka proses pemasangan 

menjadi mudah meski hanya dengan peralatan sederhana.

AAC Powerblock® memiliki permukaan yang rata dan pori-pori yang 

lebih rapat.

Berbagai keunggulan AAC Powerblock® dapat mengurangi beban 

biaya tenaga kerja dan meringankan perhitungan biaya struktur 

bangunan.

AAC Powerblock® terbuat dari bahan non-toxic dan bebas dari 

sarang hama.

AAC Powerblock® terbuat dari bahan unorganik yang relatif tahan 

terhadap api. Cocok untuk aplikasi ruang tangga darurat, cerobong 

ventilasi dan koridor lift. Sifat insulasi panas pun mengurangi tingkat 

kenaikan suhu sehingga membuat ruangan menjadi lebih sejuk.
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KARAKTERISTIK
POWERBLOCK ®

1. BOBOT LEBIH RINGAN

AAC Powerblock® adalah satu-satunya material yang ringan dengan berat jenis 575 kg/m3 yang 

dapat digunakan sebagai dinding pengisi. Satu blok dengan panjang 60 cm, tinggi 20 cm dan 

tebal 10 cm memiliki berat hanya 6,9 kg (6 kg pada kondisi kering). 

Karena memiliki struktur yang homogen dan bobotnya yang ringan yaitu hanya 1/5 dari berat 

beton konvensional, produk Powerblock® dapat mengurangi gaya-gaya yang ditimbulkan oleh 

gempa dan mengurangi beban yang harus dipikul oleh struktur. Kemudahan lain yang diperoleh 

karena bobot ringan ini adalah dalam penanganan dan transportasi produk.

Di samping itu produk AAC Powerblock® adalah produk yang solid, tanpa rongga vertikal atau 

horisontal di dalamnya. Sehingga kekuatannya lebih homogen dan lebih mudah dalam pemasangan.

Perbandingan berat bahan bangunan per 1 m3 

        MATERIAL        BERAT JENIS (kg/m3)

 Beton bertulang       2400

 Batu bata        1500

 AAC Powerblock®                      550 – 650

2. DAYA SERAP AIR RENDAH

Meski komposisi AAC Powerblock® sebagian besar terdiri atas pori-pori, hal ini tidak menjadikan 

AAC Powerblock® memiliki daya serap air yang tinggi. Karena proses ‘Steam Curing’ yang 

dilakukan dalam proses produksinya mengakibatkan struktur pori pada material ini mengkristal. 

Hasilnya adalah satu pori dengan pori lain memiliki kekedapan yang cukup tinggi. Maka proses 

penyerapan air hanya akan terjadi pada lapisan terluar. Setelah itu lapisan tersebut akan menjadi 

pelindung bagi penyerapan air selanjutnya.

      MATERIAL        BERAT (kg/m2.h0,5)

 Batu bata        22 - 30

 AAC Powerblock®        4 - 6
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3. TAHAN TERHADAP KEBAKARAN

AAC Powerblock® adalah material yang ‘non-combustible’ (tidak mudah terbakar) dan karena 

memiliki konduktivitas panas yang rendah, aliran panas pada material ini sangat kecil. Hasilnya 

adalah suatu material yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kebakaran. AAC Powerblock®

bahkan digunakan untuk melindungi material lain seperti baja atau beton. Karena itu di berbagai 

negara maju, penggunaan material Beton Ringan Aerasi semacam ini dapat mengurangi biaya 

premi asuransi kebakaran, serta direkomendasikan untuk penyekat ruang-ruang pengolahan 

dan penyimpanan data seperti ruang komputer dan ruang arsip karena ketahanannya terhadap 

kebakaran.

4. TINGKAT PENYUSUTAN RENDAH

Masalah retak pada dinding adalah masalah klasik yang sering dijumpai. Penyebab keretakan 

itu sendiri dapat dikelompokan dalam 2 hal, yaitu:

a.  Faktor Eksternal

 Disebabkan oleh terjadinya pergerakan-pergerakan diluar material itu sendiri, seperti 

pergerakan kolom struktur, defleksi pada balok atau lantai dan gaya-gaya eksternal lainnya 

seperti benturan dan lain sebagainya.

b. Faktor Internal

 Disebabkan oleh terjadinya pergerakan-pergerakan pada material dinding itu sendiri seperti 

penyusutan dan pemuaian bahan dinding, plesteran atau perekat dinding.

AAC Powerblock® memiliki penyusutan yang lebih kecil sehingga mengurangi keretakan 

dinding akibat faktor internal.

Perbandingan perubahan dimensi akibat pemuaian dan penyusutan

  MATERIAL   PERUBAHAN DIMENSI (mm/m)

 Bata tanah liat    sampai 1,8 (+)

 Block beton     sampai 0,8 (-)

 Beton      sampai 0,7 (-)

 Bata pasir silika    sampai 0,4 (-)

 AAC Powerblock®    sampai 0,2 (-)

(+) Pemuaian

(-) Penyusutan
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5. DAYA TAHAN TINGGI TERHADAP TEKANAN

AAC Powerblock® memiliki kuat tekan 4,25 N/mm2 untuk berat jenis 600 kg/m3. Bila ditelaah 

dari beratnya, maka material ini relatif memiliki kekuatan yang tinggi. Tidak ada bahan bangunan 

lain yang dapat mencapai tingkat ini. Kekuatan ini terbentuk dari substansi Tobermorite yang 

terkandung dalam AAC Powerblock®. Karena kekuatannya yang dapat diandalkan dan terukur 

di banyak negara.

6. INSULATOR SUARA YANG BAIK

AAC Powerblock® merupakan insulator suara yang lebih baik dibandingkan dengan bahan bangunan 

yang lain. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa AAC Powerblock® 

memberikan insulasi suara 37 db lebih tinggi daripada yang diperkirakan bila dibandingkan dengan 

beratnya. Kinerja ini diperoleh karena AAC Powerblock® mengkonversikan energi akustik menjadi 

energi panas lebih besar dibandingkan material lain.

7. AKURASI TINGGI DALAM UKURAN

Baku standard dan mutu proses produksi menjamin AAC Powerblock® memiliki ukuran yang 

akurat dengan toleransi ukuran panjang  + 2 mm, tinggi + 2 mm, lebar + 2 mm. Akurasi ukuran ini 

akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan hasil akhir yang lebih rapi. Akurasi 

ukuran yang tinggi ini juga memungkinkan penggunaan perekat yang tipis yaitu cukup setebal 

2 - 3 mm dan memungkinkan finishing dengan cara langsung diaci tanpa plesteran.

8. RAMAH LINGKUNGAN

AAC Powerblock® adalah produk yang ramah lingkungan, tidak beracun dan tidak berbahaya. 

Material yang digunakan tidak dapat dijadikan tempat tinggal bagi kutu, serangga dan hewan 

sejenis lainnya.

9. TAHAN LAMA

AAC Powerblock® tahan terhadap perubahan cuaca, tahan lama dan stabil.

KARAKTERISTIK
POWERBLOCK ®
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10. DAYA TAHAN TINGGI TERHADAP GEMPA BUMI

Perencanaan gaya lateral yang bekerja pada suatu bangunan karena gempa sebagian besar 

ditentukan oleh massa (berat) bangunan dan percepatan gerak tanah akibat gempa. Secara 

sederhana gaya lateral gempa yang bekerja pada suatu bangunan didasarkan pada rumusan 

terkenal Newton. ada beberapa factor lain yang juga mempengaruhi gaya gempa misalkan 

jenis tanah di bawah pondasi dan tingkat kelenturan struktur bangunan.

Ilustrasi di atas menunjukan bahwa massa AAC Powerblock® yang kecil pada dasarnya 

memberikan manfaat dalam disain terhadap gempa. AAC Powerblock® dapat mengurai massa 

struktur dan secara otomatis memperkecil pengaruh gaya gempa terhadap bangunan. Sebagai 

tambahan, sifat AAC Powerblock® yang tidak mudah terbakar dan tahan terhadap kebakaran 

merupakan pelindung terhadap kebakaran yang biasanya timbul bersamaan dengan terjadinya 

gempa.

Sejak lama AAC Powerblock® telah digunakan didaerah rawan gempa seperti di Aceh, Yogyakarta 

dan Padang. Bangunan yang menggunakan AAC Powerblock® baik secara keseluruhan  maupun 

sebagian pada kenyataannya memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa.
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MANFAAT PENGGUNAAN
POWERBLOCK ®

1. PEMASANGANNYA MUDAH DAN CEPAT

2. LEBIH EKONOMIS

Penggunaan AAC Powerblock® untuk konstruksi telah terbukti

lebih efisien. Bobotnya yang ringan dan kuat mempermudah 

pengerjaan dan penanganan di lapangan. Produk AAC Powerblock® 

dapat digergaji, dibor, dipaku, atau dibentuk dengan menggunakan 

peralatan kayu biasa. Sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih 

mudah dibandingkan dengan menggunakan bahan bangunan 

konvensional lainnya.

Dengan karakteristik yang dimilikinya, beban pondasi yang dipikul 

menjadi lebih kecil sehingga mengurangi biaya struktur, pembangunan 

lebih cepat selesai, tidak memerlukan material tambahan untuk insulasi 

suara & thermal, mengurai tingkat kehilangan  material pada saat 

pembangunan, mengurangi biaya premi asuransi kebakaran dan 

menghemat biaya pemakaian listrik.

BATU BATA + SEMEN KONVENSIONAL = + 8 m2/hari

+ 15 m2/hariPOWERBLOCK® + SEMEN INSTAN POWERBONDTM  =
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3. NILAI PROPERTI

4. SISTEM BANGUNAN POWERBLOCK®

AAC Powerblock® memberi nilai tambah bagi setiap bangunan yang menggunakannya. 

Seperti ketahanan yang tinggi terhadap kebakaran dan gempa bumi, hasil pekerjaan 

yang lebih rapi, hemat energi, lebih nyaman dan kokoh.

Blok AAC Powerblock® dapat digunakan sebagai pengisi atau penyekat dinding. Powerblock® 

dapat dipasang secara horisontal, vertikal serta dapat berfungsi sebagai elemen estetis pada 

konstruksi bangunan residensial, low-rise maupun high-rise building.

RESIDENSIAL
•	 Dinding interior

•	 Dinding eksterior

•	 Portal Tampak

•	 Pagar Keliling

•	 Peninggian setempat dengan beban ringan/manusia

high-rise building
•	 Dinding interior

•	 Dinding eksterior

•	 Balkon

•	 Area Tangga Darurat

•	 Dinding Shaft Utilitas

•	 Pagar Keliling

•	 Peninggian setempat dengan beban ringan/manusia

low-rise building
•	 Dinding interior

•	 Dinding eksterior

•	 Variasi/dekor Tampak

•	 Balkon

•	 Area Tangga Darurat

•	 Pagar Keliling

•	 Peninggian setempat 

dengan beban ringan/

manusia
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RAGAM PRODUK
POWERBLOCK ®

W

H

L

INFORMASI PRODUK POWERBLOCK®

Panjang, L (mm) : 600

Tinggi, H (mm) : 200

Tebal, W (mm) : 75, 100, 125, 150, 200

Berat Jenis Kering (kg/m3) : 550 +50

Daya Tekan (N/mm2)* : > 4,00

Dimensi per Palet (meter) : 1,00 x 1,20

TEBAL

Volume Blok

Volume / Pallet

Jumlah Blok / Pallet

Jumlah Blok / m3

Berat per Pallet
(Tanpa Pallet)

Tinggi Kemasan
(Termasuk Pallet)

Luas Dinding / m3

mm

m3

m3

Blok

Blok

Kg

Mtr

m2

75

0,009

1,80

200

111,11

1125

1,62

13,33

100

0,012

1,80

150

83,33

1125

1,62

10,00

125

0,015

1,80

120

66,67

1125

1,62

8,00

150

0,018

1,80

100

55,56

1125

1,62

6,67

200

0,024

1,92

80

41,67

1120

1,72

5,00

BLOK UKURAN STANDARD

Keterangan : Berat Pallet ukuran 1 x 1,2 meter = + 23 kg

*Sesuai ketentuan metode uji laboratorium
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W

H

L

Panjang, L (mm) : 600

Tinggi, H (mm) : 300

Tebal, W (mm) : 75, 100, 125, 150, 200

Berat Jenis Normal (kg/m3): 550 +50

Daya Tekan (N/mm2)* : > 4,00

Dimensi per Palet (meter) : 1,00 x 1,20

TEBAL

Volume Blok

Volume / Pallet

Jumlah Blok / Pallet

Jumlah Blok / m3

Berat per Pallet
(Tanpa Pallet)

Tinggi Kemasan
(Termasuk Pallet)

Luas Dinding / m3

mm

m3

m3

Blok

Blok

Kg

Mtr

m2

75

0,0135

1,76

130

74,07

1100

1,62

13,33

100

0,0180

1,80

100

55,56

1125

1,62

10,00

125

0,015

1,80

80

44,44

1125

1,62

8,00

150

0,0270

1,78

66

37,04

1114

1,77

6,67

200

0,0360

1,73

48

27,78

1080

1,72

5,00

BLOK UKURAN JUMBO

Keterangan : Berat Pallet ukuran 1 x 1,2 meter = + 23 kg

*Sesuai ketentuan metode uji laboratorium
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PETUNJUK PEMASANGAN
POWERBLOCK ®

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4

•	Siapkan Sloof dan pondasi

•	Tarik benang antara sudut-sudut dinding, 

gunakan waterpass

•	 Siapkan adukan PowerbondTM  PRO-788R SCREED / Perata Lantai 

untuk membuat dasar lantai

•	Aplikasikan pada permukaan lantai secara merata

•	 Letakkan Blok-blok AAC Powerblock® di atas adukan PowerbondTM 

PRO-788R SCREED tersebut

•	 Tekan hingga ketebalan adukan PowerbondTM PRO-788R SCREED 

rata dengan permukaan benang

•	Periksa kembali kerataan blok dengan waterpass

•	Campurlah THIN BED MORTAR PowerbondTM / Perekat Pasangan 

Bata Ringan dengan air dalam ember. Aduk dengan trowel atau mixer 

hingga rata
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LANGKAH 5

LANGKAH 6

LANGKAH 7

LANGKAH 8

•	 Rekatkan bagian vertikal blok dengan THIN BED MORTAR PowerbondTM

•	 Letakkan blok pada masing-masing ujung dinding, lalu periksa kembali kerataan dengan waterpass

•	Bersihkan permukaan blok setiap akan memasang lapisan baru

•	Tarik benang untuk kelurusan dinding dan gunakan trowel sesuai 

lebar blok

•	Aplikasikan THIN BED MORTAR PowerbondTM pada arah vertikal, 

kemudian pada arah horisontal

•	Pastikan seluruh permukaan blok tertutup adukan

•	 Angkat permukaan yang menghadap adukan vertikal

•	 Letakkan sisi blok yang berlawanan terlebih dahulu

•	 Rapatkan blok dengan palu karet

•	 Jaga ketebalan perekat + 3 mm

•	 Bersihkan kelebihan THIN BED MORTAR PowerbondTM dengan trowel/ 

cetok

•	 Gunakan kelebihan tersebut untuk menambal blok yang berlubang
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LANGKAH 9

CARA MEMOTONG BLOK MEMBUAT BENTUK LENGKUNG

LANGKAH 10

200 mm

min. 100 mm

Thin Bed Mortar 

Powerbond
TM

PRO-788R Screed

Blok Powerblock® 

•	 Gunakan Scrapper / Garukan perata untuk merapikan tonjolan blok pada permukaan dinding

•	 Atau bisa juga menggunakan pecahan blok untuk meratakan permukaan dinding

•	 Gunakan papan amplas untuk menghaluskan permukaan yang luas

•	 Jarak overlap yang diizinkan

•	 Untuk memotong blok Powerblock® buat 

garis panduan dengan besi siku

•	 Lalu potong blok dengan gergaji tangan

•	 Susun dinding melebihi lengkungan yang 

direncanakan

•	 Buat garis lengkung

•	 Potong dengan gergaji/gerinda

•	 Sempurnakan dengan plesteran

PETUNJUK PEMASANGAN
POWERBLOCK ®
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MEMBUAT ALUR UNTUK PIPA

MEMBUAT LUBANG STOP KONTAK

•	 Buat garis sesuai ukuran

•	 Potong dengan gerinda

•	 Pahat sisa-sisa yang tidak terpakai

•	 Kedalaman alur vertikal < 1/3 tebal blok

•	 Tutup permukaan dengan plesteran

•	 Untuk kedalaman > 1/3 tebal blok, gunakan/pasang anyaman kawat sebelum diplester

•	 Buat tanda pada dinding dengan pensil

•	 Gunakan circular saw untuk memotong

•	 Keluarkan bagian yang tidak terpakai dengan pahat

•	 Kerik dengan hand router untuk merapikan sisa potongan
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PETUNJUK PEMASANGAN
POWERBLOCK ®

PENGGUNAAN SIAR DAN ANGKUR

A. Pada kolom struktur

B. Pada kolom praktis

Berikut ini adalah ilustrasi Siar 

pada keliling Struktur. Siar 

berupa adukan THIN BED 

MORTAR PowerbondTM dengan 

ketebalan + 10-20 mm

Berikut ini kerangka berupa kolom praktis dan balok praktis

Kolom 
praktis

Balok praktis

Balok praktis

Siar

Kolom 
praktis

Stek besi 
20 cm

o 10 mm

Balok Struktur

Siar

Kolom 
Struktur

Balok 
Struktur

Siar

60 cm

Thin Bed Mortar 

Powerbond
TM

Balok praktis

Dak lantai

Blok
Powerblock® 
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B.1  Potongan Vertikal

B.2  Potongan Horisontal

Kerangka Dinding

Ilustrasi di samping memperlihatkan 

pola susunan Blok Powerblock® dengan 

ujung yang saling bertemu secara simetris.

Tebal blok yang disarankan minimal 

100 mm, tinggi dinding maksimal 3 

meter dengan THIN BED MORTAR 

PowerbondTM.

Interlocking

Plat berlubang/Stek 
besi setiap 3 blok

Powerblock® 

Plat berlubang/Stek besi setiap 
2 blok Powerblock® 

Siar

Kolom 
beton

Balok beton

(Semua satuan dalam milimeter/mm)

Paku beton

Adukan Thin Bed 

Mortar Powerbond
TM

Adukan Thin Bed 

Mortar Powerbond
TM

Blok Powerblock® 

Thin Bed Mortar 

Powerbond
TM

Thin Bed Mortar 

Powerbond
TM

Paku beton
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TABEL LUASAN DINDING PENGISI

Berikut ini adalah tabel acuan untuk luasan dinding pengisi yang terjepit pada 4 sisi :

Berikut ini adalah tabel acuan untuk luasan dinding pengisi yang terjepit pada 3 sisi :

Ketebalan Dinding (mm)

Ketebalan Dinding (mm)

Panjang (m)

Panjang (m)

T
in

g
g

i 
(m

)
T

in
g

g
i 

(m
)

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

75

75

100

125

150

75

75

100

125

150

75

75

100

125

150

75

100

100

125

150

75

100

100

125

150

100

100

125

125

150

100

100

125

125

150

100

125

125

125

150

100

100

125

125

150

100

125

150

150

175

100

125

125

150

150

125

125

150

150

175

100

125

150

150

175

125

150

150

175

200

100

125

150

175

175

125

150

175

200

200

2,50

2,50

3,50

3,50

4,50

4,50

5,50

5,50

3,00

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

PETUNJUK PEMASANGAN
POWERBLOCK ®
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AREA DISTRIBUSI
POWERBLOCK ®

KALIMANTAN

MALAYSIA

SUMATERA

JAWA BALI

NUSA TENGGARA

SULAWESI
HALMAHERA

MALUKU

IRIAN JAYA

Produk-produk PT Powerblock Indonesia telah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan 

telah menembus pasar Malaysia sejak tahun 2009.

PT Powerblock Indonesia akan terus menjadi mitra kerja yang baik bagi semua pelanggan kami. 

Produk berkualitas, tenaga kerja yang profesional serta kepercayaan Anda menjadi komitmen kami 

dalam memberikan solusi terbaik di bidang konstruksi.

 

Produk-produk PT Powerblock Indonesia sudah digunakan di berbagai daerah seperti : Jakarta, 

Depok, Tangerang, Banten, Cikarang, Cilegon, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Yogyakarta, 

Subang, Surabaya, Bali, Palembang, Padang, Medan, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Lampung, 

Manado, Makassar, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Tenggarong, Timika, dll.
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