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Mortar adalah bahan bangunan berbahan dasar semen 

yang digunakan sebagai “perekat” dalam membuat 

struktur bangunan. Mortar terbuat dari semen, kapur, 

pasir dan berbagai jenis bahan aditif tertentu. Mortar 

atau yang juga disebut Semen Instan, memang dirancang 

khusus untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya 

pengerjaan konstruksi, meminimalkan risiko salah takaran 

dalam pencampurannya, dan biasanya, para produsen 

Mortar sudah membuat berbagai formulasi Mortar yang 

disesuaikan dengan ragam kebutuhan dan kegunaan.

Jika dalam proses pembuatan semen secara konvensional 

diperlukan ketelitian dan ketepatan pencampuran 

komposisi antara semen, pasir ayak, kapur (lime), 

bata merah halus (opsional), dan air, maka dengan 

menggunakan Mortar, risiko kegagalan pencampuran 

tersebut dapat diminimalkan. Karena Mortar adalah Semen 

Instan, maka cukup ditambah air, aduk, dan bisa langsung 

dipakai. Penggunaan air harus sesuai dengan takaran 

dan pengadukan harus benar-benar matang dan merata. 

Proses pencampuran dapat menggunakan alat konvensional 

seperti cangkul, molen atau mixer khusus mortar.

1. Mortar Perekat/

Bonding mortar

 Mortar bata, mortar perekat 

tembok dan lantai, anchorage 

mortar, dll.

2. Mortar Dekorasi/

Decoration mortar 

Plester penghias (Decorative 

plaster), Dempul  tembok 

dalam dan luar, semen 

berwarna, dll.

3. Mortar Pelindung 

(Protection mortar)

 Mortar kedap air, mortar 

anti korosi, self-leveling mortar, 

mortar untuk meningkatkan 

daya tahan,  mortar untuk 

insulasi panas, mortar untuk 

insulasi suara, mortar untuk 

perbaikan, mortar anti jamur, 

mortar pelindung, dll.

APAKAH MORTAR ITU?

Mortar adalah Semen Instan,

maka cukup ditambah air, aduk,

dan bisa langsung dipakai.
“ ”

JENIS	MORTAR



Dibandingkan adukan semen konvensional, 

mortar punya beberapa keunggulan, yaitu :

KUALITAS	YANG	KONSISTEN

Karena diproduksi massal menggunakan alat 

modern secara pabrikan, maka konsistensi 

dan stabilitas bahan bakunya lebih terjamin.

LEBIH	PRAKTIS	DAN	HEMAT

Karena bersifat instan, cukup ditambah air 

dan langsung pakai.

FLEKSIBEL

Dengan menyempurnakan formulasi campuran, 

mortar dapat menyesuaikan dengan berbagai 

jenis bahan konstruksi untuk meningkatkan 

kualitas dan umur bangunan.

MUTU	LEBIH	BAIK

Adanya aditif yang sesuai akan memberikan 

sifat bahan yang lebih baik dibanding hanya 

dengan menggunakan campuran semen 

biasa. Terkadang aplikasi semen biasa dapat

menimbulkan beberapa masalah dalam 

jangka panjang, antara lain: keramik lantai 

terangkat, dinding pecah-pecah / retak, 

dan lain-lain. Penggunaan jenis mortar yang 

tepat dapat menghindarkan masalah ini di 

kemudian hari.

MENGAPA 
MENGGUNAKAN 
MORTAR?

Aplikasi semen biasa dapat menimbulkan

masalah dalam jangka panjang, antara lain:

lantai terangkat, dinding pecah-pecah/retak, dll. 

Penggunaan jenis mortar yang tepat dapat

menghindarkan masalah ini di kemudian hari.

“
”



6	ALASAN
BETON AAC MEMBUTUHKAN

MORTAR KHUSUS

1. Daya Serap Air Rendah

Dry mortar yang berdaya serap air rendah dapat 
mengurangi kemungkinan terciptanya celah di 
antara susunan AAC.  

3. Permukaan Lebih Rata

   dan Presisi

Campuran Dry Mortar yang halus memungkinkan 
aplikasi yang rata untuk menyesuaikan dengan 
ukuran AAC yang akurat.

5. Daya Hantar PanasNYA
   Rendah
Sesuai dengan sifat AAC yang tahan api, beton 
ringan membutuhkan bahan perekat yang berdaya 
hantar panas rendah.

2. Tingkat Penyusutannya Kecil

Aplikasi AAC yang presisi membutuhkan
bahan perekat yang tipis.

4. Sambungan Antar Blok

Lebih Rapi

Sifat elastisitas serta daya rekat Dry Mortar yang 
tinggi menjadikan penyusunan bata ringan menjadi 

lebih mudah dan rapi.

6. Meningkatkan Efisiensi 

Waktu Kerja

Proses pencampuran dan aplikasi yang mudah 
dan cepat, serta sifatnya yang cepat kering sangat 

membantu mengurangi waktu kerja.



POWERBOND adalah Dry Mortar atau Pre-mixed Mortar berupa Semen Bubuk siap pakai untuk 

menggantikan penggunaan material konstruksi tradisional seperti semen dan pasir sehingga dapat 

menghemat penggunaan bahan. Diproduksi dengan Teknologi m-tec Jerman dengan akurasi 

campuran yang menjadi standar internasional pembuatan mortar.

POWERBOND Dry	Mortar sangat mudah diaplikasikan dengan hasil yang lebih rapi, daya sebar 

yang lebih luas dan tahan lama. Mengurangi bahan material yang terbuang, tidak cepat kering 

(open time), serta menghemat konsumsi air. Daya rekatnya yang tinggi dan pencampurannya yang 

mudah sangat menguntungkan dan meningkatkan produktifitas kerja.

POWERBOND	Dry	Mortar merupakan solusi terbaik untuk semua proyek bangunan. Pekerjaan 

konstruksi dapat dilakukan lebih cepat karena sangat mudah digunakan (cukup dengan menambahkan 

air), hasil lebih rapi dan lebih ekonomis sehingga menghemat biaya material dan tukang. 

APAKAH POWERBOND?

+Pasir Silika Semen Kapur Aditif+ +



Bahan baku yang digunakan berupa pasir silika, semen, kapur dan aditif. Bahan baku Pasir Silika yang 

digunakan memiliki kandungan Silika 90%, dan pasir yang digunakan adalah Pasir Belitung dan Pasir 

Lampung.

PROSES PRODUKSI
MORTAR	

TM



1.  Stok Pasir Silika diangkat dengan menggunakan mobil Dosser lalu dimasukkan di dalam Hover 

Pasir (Penampungan Pasir) lalu dengan menggunakan konveyer pasir dikirim ke Sand Dryer. 

2.  Di dalam Sand Dryer pasir diputar-putar dan dipanaskan dengan menggunakan boiler batu 

bara kualitas 1 dengan suhu 500 oC agar Pasir Silika benar-benar menjadi kering.

3.  Pasir Silika yang sudah benar kering lalu diteruskan ke atas dengan menggunakan Bucket 

Elevator sampai ketinggian  40 m untuk lalu diturunkan kembali ke mesin Sieving (Pengayakan).

4.  Mesin Sieving (Pengayakan) ini memiliki 4 (empat) macam penyaringan (Mess) untuk 

membedakan pasir yang paling halus sampai yang paling kasar. Adapun diameter pasir dibagi 

atas 4 (empat) jenis, yaitu: 0-0,6 mm; 0,6-1 mm; 1-2,7 mm dan 2,7-4 mm.

5.  Pasir Silika yang sudah disaring berdasarkan diameter-nya lalu disimpan di dalam Silo sesuai 

dengan diameter yang dibutuhkan untuk berbagai jenis mortar yang akan diproduksi. Semen, 

Kapur dan Aditive masing-masing juga disimpan di dalam Silo yang terpisah. Bila ingin digunakan/

produksi maka dari setiap Silo diturunkan ke Mesin Timbangan dan ditimbang sesuai dengan 

kebutuhan produk mortar yang akan diproduksi dengan menggunakan sistem komputerisasi 

yang menggunakan teknologi m-tec.

6. Bahan Baku yang sudah ditimbang lalu dimixing di Mesin Mixer (Mesin Pengadukan) dengan 

teknologi m-tec selama 2 – 3 menit hingga tercampur merata. Dari Mesin Mixing bahan baku 

yang sudah tercampur merata lalu segera dapat dimasukkan langsung melalui 2 (dua) cara, 

yaitu :

•	 Langsung dicurahkan ke mobil semen curah (untuk saat ini belum dijalankan)

•	 Langsung diisi ke dalam sak-sakan melalui/menggunakan Mesin Hover Packing. Lamanya 

pengisian setiap sak mortarnya antara 20 – 30 detik. Setelah sak mortar terisi setiap saknya 

lalu dikirim melalui konveyer ke Mesin Press Packing untuk mengeluarkan angin /udara yang 

ada di dalam sak sehingga tertutup rapat. Sak berisi mortar kemudian dikirim melalui 

konveyer untuk siap disusun di pallet sesuai jenis produk mortar. Untuk sak dengan berat 40 

kg = 1 pallet isi 50 sak. Untuk sak dengan berat  50 kg = 1 pallet isi 40 sak.

6.  Setelah dikemas, pallet yang sudah terisi sak mortar lalu dibawa dengan menggunakan mobil 

forklift untuk disimpan di gudang penyimpanan mortar. Kondisi gudang mortar harus benar-

benar kering dan tidak memiliki kadar kelembaban yang tinggi. Mortar yang telah dikemas dan 

disimpan di gudang dapat bertahan antara 6 bulan – 1 tahun.



Dibandingkan adukan semen konvensional, keunggulan Powerbond	Dry	

Mortar terletak pada konsistensi dan homogenitas produk yang dihasilkan. 

Dalam waktu singkat seluruh material produksi yaitu pasir pilihan, semen 

kualitas terbaik, filler dan aditif tercampur secara sempurna menghasilkan 

produk semen instan berkualitas tinggi, dengan sifat-sifat sebagai berikut :

KEUNGGULAN

1. Kualitas Konsisten

Ketepatan dan akurasi rasio campuran dilakukan secara komputerisasi 
sehingga konsistensi kualitas, berat, daya tahan dan warnanya terjaga.

3. Sambungan Antar Blok Lebih Rapi

Sifat elastisitas dan daya rekat yang tinggi menjadikan penyusunan bata 
ringan menjadi lebih mudah dan rapi.

5. Praktis dan Mudah Digunakan

Karena tergolong semen instan, maka cukup ditambah dengan air lalu 

diaduk, dan POWERBOND	Dry	Mortar pun siap digunakan.

2. Mengurangi Resiko Keretakan

Karena memiliki daya tahan terhadap air serta daya rekat yang cukup 
tinggi dan lebih elastis, maka dapat meminimalkan resiko munculnya 
retak di kemudian hari.

4. Pilihan Produk Beragam Sesuai Kebutuhan

POWERBOND	Dry	Mortar dirancang untuk memenuhi berbagai macam 

kebutuhan dan kegunaan mortar di lapangan. Dapat diaplikasikan pada 

dinding, lantai, keramik, retakan pada permukaan acian hingga beton.

6. Hemat dan Daya Sebar Lebih Optimal

Dengan hasil yang lebih rapi, daya sebar yang lebih luas dan tahan lama, 

penggunaan POWERBOND	Dry	Mortar	dapat mengurangi jumlah material 

yang biasanya terbuang, tidak cepat kering (open time), serta menghemat 

konsumsi air, sehingga otomatis menghemat biaya material dan tukang.

TM



RAGAM APLIKASI

POWERBOND	Dry	Mortar dirancang untuk

memenuhi berbagai macam kebutuhan dan

kegunaan mortar di lapangan. Dapat diaplikasikan 

pada dinding, lantai, keramik, retakan pada

permukaan acian hingga beton.

“
”

KONSTRUKSI DINDING

BATA RINGAN

•	 Perekat	Beton	Ringan	(AAC	Block)

•	 Acian	Plesteran

•	 Plester	Finish

•	 Perbaikan	permukaan	acian

KONSTRUKSI DINDING 

BATA MERAH

•	 Pasangan	Bata	Merah

•	 Acian	Plesteran

•	 Plester	Finish

•	 Perbaikan	Permukaan	Acian

PEMASANGAN KERAMIK

•	 Perata	Lantai

•	 Perekat	Keramik	Lantai

•	 Perekat	Keramik	Dinding

•	 Perekat	Keramik	di	atas	Keramik

•	 Pengisi	Nat	Keramik

KONSTRUKSI BETON

•	 Plester	Finish	

•	 Pengisi	Celah	Beton

•	 Perbaikan	permukaan	beton

TM



PERBANDINGAN EFISENSI 
APLIKASI
dan SEMEN	KONVENSIONAL

CARA	KONVENSIONAL

1.	Pengayakan 1. Pencampuran

2.	Penakaran 2. Pengadukan

3.	Pengadukan 3. Aplikasi

Powerbond	Dry	Mortar	adalah adukan semen siap pakai yang menggunakan campuran dasar semen, 

pasir, silika, dan zat kimia tersebut berfungsi untuk menaikan kualitas dan usia adukan semen menjadi 

berlipat-lipat kali melebihi kualitas adukan semen konvensional. Produk Powerbond	Dry	Mortar dalam 

penggunaan di lapangan hanya ditambah air sesuai instruksi aplikasi, kemudian diaduk, dan siap pakai. 

TM
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PERBANDINGAN WAKTU	KERJA

Grafik di bawah ini menunjukkan selisih waktu kerja bila menggunakan POWERBOND Dry	Mortar 

dibandingkan dengan adukan konvensional, yaitu campuran semen dan pasir dalam beberapa 

kategori kegiatan yang telah diuji coba oleh tim kami.

Angka	pada	grafik	menunjukkan	satuan	m2	per	hari	:	

Pemasangan
dinding beton 
ringan aerasi

Pemasangan
dinding

batu bata

Plester
dinding

Pasang Keramik
Lantai

Pasang Keramik
Dinding

12

7

13

10

6

16

10

20

14

12

Adukan Konvensional
Semen dan Pasir
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PRO-888
THIN	BED	MORTAR	PREMIUM	
Perekat Pasangan Bata Ringan Premium

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan pada susunan AAC 
Block untuk merekatkan beton 
ringan satu dengan lainnya.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-888 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Pastikan susunan AAC Block
 presisi dan rapi dengan
 menggunakan palu karet dan 

Level Meter/Water Pass.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan  : 40 Kg

Bentuk  : Powder / Bubuk

Tebal Aplikasi  : + 3 mm

Kebutuhan Air  : 9,5 - 10 Liter / Sak 40 Kg

Kuat Tekan (28 hari) : 11,00 - 20,50 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari)  : 0,35 - 0,60 N/mm2

Waktu siap plester   : 24 jam

Daya	Sebar	(Coverage)

ACC 10 cm : + 11 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

ACC 7,5 cm : + 16 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.

•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.

•	 Spesi adukan lebih tipis sehingga hemat penggunaan bahan.

•	 Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.

•	 Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.



PRO-889
THIN	BED	MORTAR
Perekat Pasangan Bata Ringan

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan pada susunan AAC 
Block untuk merekatkan beton 
ringan satu dengan lainnya.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-889 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Pastikan susunan AAC Block
 presisi dan rapi dengan
 menggunakan palu karet dan 

Level Meter/Water Pass.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan : 40 Kg

Bentuk : Powder / Bubuk

Tebal Aplikasi : + 3 mm

Kebutuhan Air : 9 - 9,5 Liter / Sak 40 Kg

Kuat Tekan (28 hari) : 11,00 - 16,50 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari) : 0,30 - 0,50 N/mm2

Waktu siap plester  : 24 jam

Daya	Sebar	(Coverage)

ACC 10 cm : + 11 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

ACC 7,5 cm : + 16 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.

•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.

•	 Spesi adukan lebih tipis sehingga hemat penggunaan bahan.

•	 Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.

•	 Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.



PRO-878
PREMIUM	PLASTER	
Plesteran Premium

PETUNJUK	PENGGUNAAN

Data	Teknik

Kemasan  : 40 Kg

Bentuk  : Powder / Bubuk

Tebal Aplikasi  : + 10 mm

Kebutuhan Air  : 6 - 6,5 Liter / Sak 40 Kg

Kuat Tekan (28 hari)       : 4,50 - 8,50 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari) : 0,20 - 0,30 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 2 m2 / sak 40 Kg / 10 mm

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan plesteran pada
 permukaan susunan AAC Block.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-878 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan permukaan plesteran dan 
biarkan hingga kering.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.

•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.

•	 Spesi adukan lebih tipis sehingga hemat penggunaan bahan.

•	 Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.

•	 Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.



PRO-879
BRICK	LAYING	&	PLASTER
Plester & Pasangan Bata

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan pada susunan bata 
merah atau AAC Block untuk 
merekatkan bata satu dengan 
lainnya.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-879 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Lalu gunakan hasil adukan yang 
sama untuk mengaplikasikan 
plesteran pada permukaan

 susunan bata merah/AAC Block

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan : 50 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi : + 10 mm
Kebutuhan Air : 7 - 7,5 Liter /Sak 50 Kg
Waktu siap aci  : 24 jam
Kuat Tekan (28 hari)  : 0,15 - 0,30 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari)  : 3,50 - 5,50 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

Pemasangan Bata : + 1,25 m2 / sak 50 Kg / 10 mm
Plesteran Bata       : + 2,25 m2 / sak 50 Kg / 10 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Berfungsi ganda dapat untuk pekerjaan pasangan bata dan 

pekerjaan plesteran.

•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.

•	 Aplikasi adukan lebih tipis dan pemasangan bata lebih rapi,  

sehingga menghemat penggunaan bahan adukan.

•	 Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat 

penyusutan.

•	 Hasil lebih kuat dan permukaan dinding lebih halus.



PRO-868
PLASTER	&	CONCRETE
FINISH	COAT	
Acian Plesteran & Beton

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan acian pada hasil 
plesteran yang sudah kering  
dengan ketebalan 1-3 mm.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-868 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan Acian dengan alat khusus 
hingga tak tersisa celah atau  
cacat.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan  : 40 Kg
Bentuk  : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi  : + 3 mm
Kebutuhan Air  : 12,5 - 13,5 Liter / Sak 40 Kg
Kuat Lentur (28 hari)    : 3,85 - 4,90 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari)     : 0,25 - 0,45 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari)      : 9,50 - 14,00 N/mm2

Waktu siap cat  : 7 hari

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 18 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Dapat diaplikasikan pada bidang plesteran dan beton.

•	 Dapat dipergunakan untuk merapikan permukaan beton.

•	 Mencegah terjadinya retak rambut akibat penyusutan.

•	 Tidak memerlukan plamur sebagai dasar pengecatan.

•	 Dapat langsung dicat setelah 7 hari.

•	 Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian cat.

•	 Dapat diaplikasi pada internal dan eksternal gedung.



PRO-869
PLASTER	FINISH	COAT
Acian Plesteran

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan acian pada hasil 
plesteran yang sudah kering  
dengan ketebalan 1-3 mm.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-869 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan Acian dengan alat khusus 
hingga tak tersisa celah atau  
cacat.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan : 40 Kg

Bentuk : Powder / Bubuk

Tebal Aplikasi : + 3 mm

Kebutuhan Air : 13 - 13,5 Liter/Sak 40 Kg

Kuat Tarik (28 hari)  : 0,20 - 0,40 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari)  : 8,00 - 13,00 N/mm2 

Waktu siap cat : 7 hari

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 18 m2 / sak 40 Kg / 2 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mencegah terjadinya retak rambut akibat penyusutan.

•	 Tidak memerlukan plamur sebagai dasar pengecatan.

•	 Dapat langsung dicat setelah 7 hari.

•	 Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian 

cat.

•	 Dapat diaplikasi pada internal dan eksternal gedung.



PRO-858
PLASTER	FINISH
Finish Plester (Render)

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan plesteran pada  
permukaan susunan AAC Block.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-858 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan permukaan plesteran dan 
biarkan sampai setengah kering, 
kemudian dapat segera diratakan 
seperti acian dengan alat khusus 
hingga tak tersisa celah/cacat.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan : 50 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi : + 3 - 8 mm
Kebutuhan Air : 9,5 - 10 Liter / Sak 50 Kg
Kuat Tarik (28 hari) : 0,30 - 0,40 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari) : 6,00 - 10,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 10 m2 / sak 50 Kg / 3 mm
+ 6 m2 / sak 50 Kg / 5 mm
+ 4 m2 / sak 50 Kg / 5 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Pengeringan yang terkendali untuk mencapai kekerasan 

tertentu.

•	 Cocok untuk beton ringan.

•	 Efisien, ketebalan plester cukup 0,5 cm.

•	 Permukaan plester halus.

•	 Daya rekat lebih baik.

•	 Berfungsi sebagai plesteran dan acian sekaligus.



PRO-688
DRY	INTERIOR	TILE	ADHESIVE
Perekat Keramik Untuk Area Dalam Kering

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Gunakan bilah perata bergerigi 
untuk meratakan spesi.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-688 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut lalu 
aduk dengan alat pengaduk mor-
tar (Mixer) hingga tercampur rata 
dan halus

5.  Lekatkan keramik lantai di atas 
area yang sudah diberi perekat, 
lalu rapikan dengan palu karet 
dan Level Meter/Water Pass.

3.  Aplikasikan campuran mortar 
ke atas permukaan  yang akan 
dipasangi keramik lantai setelah 
lebih dulu dibersihkan dari debu/
kotoran.

Data	Teknik

Kemasan : 25 Kg, 40 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi : + 3 mm
Kebutuhan Air : 5 - 6Liter / Sak 25 Kg
   9 - 9,5 Liter / Sak 40 Kg
Kuat Tarik (28 hari) : 0,75 - 0,90 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari) : 14,00 - 18,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 5 m2 / sak 25 Kg / 3 mm
+ 8 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.

•	 Untuk pemasangan keramik untuk area dalam ruangan yang 

kering.

•	 Tahan terhadap muai- susut.

•	 Tahan terhadap asam maupun garam pada umumnya.

•	 Memiliki ketahanan / anti jamur yang baik sehingga sangat 

ideal untuk daerah basah atau bahkan terendam air.

•	 Daya rekat kuat dapat mencegah keramik terangkat (popping) 

atau bergeser (sliding) saat dipasang.

•	 Keramik merekat kuat dan tidak mudah lepas.



PRO-689
EXTERIOR	&	WET	INTERIOR	TILE	
ADHESIVE
Perekat Keramik Untuk Area Dalam Basah & 

Area Luar

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Rekatkan keramik dinding di atas 
area yang sudah dilapisi dengan 
campuran POWERBOND	PRO-

689.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-689 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut lalu 
aduk dengan alat pengaduk mor-
tar (Mixer) hingga tercampur rata 
dan halus

5.  Rapikan dengan cara dipukul-
pukul menggunakan palu karet 
serta cek tingkat presisinya  
dengan Level Meter/Waterpass.

3.  Aplikasikan campuran mortar 
pada area dinding yang akan 
diberi keramik.

Data	Teknik

Kemasan : 25 Kg, 40 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi : + 3 mm
Kebutuhan Air : 5 - 6Liter / Sak 25 Kg
   9 - 9,5 Liter / Sak 40 Kg
Kuat Tarik (28 hari) : 0,80 - 0,95 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari) : 14,50 - 19,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 5 m2 / sak 25 Kg / 3 mm
+ 8 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Untuk pemasangan keramik dinding agar tidak mudah 

copot.

•	 Lebih fleksibel, deformability lebih baik.

•	 Cepat dan mudah penggunaannya.

•	 Tahan terhadap muai - susut.

•	 Keramik merekat kuat dan tidak mudah lepas.



PRO-686
TILE	ON	TILE	ADHESIVE
Perekat Keramik di atas Keramik

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Gunakan bilah perata bergerigi 
untuk meratakan spesi.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-686 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut lalu 
aduk dengan alat pengaduk mor-
tar (Mixer) hingga tercampur rata 
dan halus

5. Pasang keramik baru di atas spesi 
yang telah diratakan. Gunakan 
palu karet dan Level Meter/Water 
Pass untuk memastikan keramik 
telah melekat dengan baik.

3.  Sebar adukan POWERBOND	

PRO-686	ke atas permukaan 

keramik lantai yang akan dilapisi 

keramik baru.

Data	Teknik

Kemasan : 25 Kg, 40 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi : + 3 mm
Kebutuhan Air : 5 - 6Liter / Sak 25 Kg
   9 - 9,5 Liter / Sak 40 Kg
Kuat Tarik (28 hari) : 0,75 - 0,95 N/mm2

Kuat Tekan (28 hari) : 13,50 - 18,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 5 m2 / sak 25 Kg / 3 mm
+ 8 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, cukup ditambah air.

•	 Mengganti keramik lama tanpa membongkarnya.

•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasi.

•	 Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasi.

•	 Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.

•	 Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.

•	 Tahan terhadap muai-susut.



PRO-788R
SCREED	
Perata Lantai

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan POWERBOND PRO-

788R pada permukaan lantai den-
gan ketebalan tertentu.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-788R secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan permukaan Screed
 dengan sebilah kayu yang
 memiliki permukaan datar, lalu 

biarkan hingga kering.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar (Mixer) hingga tercampur 

rata dan halus.

Data	Teknik

Kemasan  : 50 Kg
Bentuk  : Powder / Bubuk
Tebal Aplikasi  : + 20 mm
Kebutuhan Air  : 6,65 Liter / Sak 50 Kg
Kuat Tekan (28 hari)       : 3,50 -6,50 N/mm2

Kuat Tari (28 hari)       : 0,20 - 0,30 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 1,25 m2 / sak 50 Kg / 10 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, cukup ditambah air.

•	 Dapat diaplikasikan di atas permukaan lantai beton yang  

terlebih dahulu dilapisi semen perekat atau diatas permukaan 

tanah yang cukup padat.

•	 Kuat menahan beban pada permukaan lantai.

•	 Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja pemasangan 

keramik lantai.



PRO-678
TILE	GROUT	UNSANDED
Pengisi Nat Keramik

1.  Aplikasikan adukan POWER-

BOND	PRO-678 pada nat
 keramik hingga terisi penuh
 (tidak berongga).

2.  Gunakan spons lembut untuk 
membersihkan sisa spesi dan 
merapikan kelebihan spesi pada 
nat yang sudah diisi.

Data	Teknik

Kemasan : 30 Kg, 1 Kg

Bentuk : Powder / Bubuk

Lebar Nat : + 1 - 3 mm

Kebutuhan Air : 10 - 10,5 Liter / Sak 30 Kg

Kuat Tekan (28 hari) : 3,50 - 6,50 N/mm2

Kuat Tarik (28 hari) : 0,20 - 0,30 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

•	 Keramik 20 x 20 cm

+ 55,5 m2 / sak 30 Kg / Lebar Nat 3 mm

•	 Keramik 30 x 30 cm

+ 84 m2 / sak 30 Kg / Lebar Nat 3 mm

•	 Keramik 40 x 30 cm

+ 114 m2 / sak 30 Kg / Lebar Nat 3 mm

•	 Keramik 60 x 60 cm

+ 180 m2 / sak 30 Kg / Lebar Nat 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, cukup ditambah air.

•	 Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.

•	 Adukan tidak cepat mengering pada saat diaplikasi.

•	 Tidak mengalami penyusutan sehingga tidak retak.

•	 Tersedia berbagai macam warna yang stabil sesuai pilihan 

warna keramik.

PETUNJUK	PENGGUNAAN

Tersedia	dalam	20	Warna	Pilihan

Coral Red

Lagoon Green

Caramel Candy

Pacific Blue

Brownies

Foggy Grey

Baby Pink

Black

Butter Cream

Sky Blue

Clay Brick

Pine Yellow

Dusty Wood

Charcoal Grey

Squash Orange

Oliver Green Beige

Smoked Salmon

*warna diatas bukan sebagai warna acuan dari warna sebenarnya

White



PRO-378
NON-SHRINK	GROUT	
Pengisi Celah Beton

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Tuangkan ke dalam celah beton 
yang ingin diisi, gunakan alat 
bantu untuk memastikan  
campuran mortar terdistribusi 
sempurna dan merata.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-378 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Setelah celah beton terisi penuh 
dan merata, biarkan hingga kering 
selama 1 x 24 jam.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar hingga tercampur rata 

dan halus.

Data	Teknik

Kemasan : 40 Kg
Bentuk : Powder / Bubuk
Kebutuhan Air : + 6,5 - 7 Liter / Sak 40 Kg
Waktu Kering : 1 hari
Kuat tekan (28 hari)  : 49,50 - 65,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage	Area)

+ 1 m2 = 1900,8 Kg (47,52 Sak 40 Kg) 

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, cukup ditambah air.

•	 Memiliki daya rekat tinggi dan plastis pada saat  

diaplikasikan.

•	 Kuat tekan sangat tinggi.

•	 Flow/aliran produk sangat baik sehingga memungkin-

kanuntuk dapat mengisi celah yang diharapkan.

•	 Susut muai (shrinkage) sangat rendah.



PRO-389
CONCRETE	SURFACE	REPAIR
Perbaikan Permukaan Beton

PETUNJUK	PENGGUNAAN

1.  Masukan air sesuai kebutuhan ke 
dalam sebuah wadah yang sudah 
dibersihkan

4.  Aplikasikan area beton yang ingin 
diperbaiki dengan sendok semen.

2.  Kemudian masukan mortar bubuk 
POWERBOND PRO-389 secukup 
nya ke dalam wadah tersebut.

5.  Ratakan lapisan mortar dengan 
bilah perata yang pipih untuk hasil 
akhir yang rapi.

3.  Aduk dengan alat pengaduk
 Mortar hingga tercampur rata 

dan halus.

Data	Teknik

Kemasan  : 40 Kg

Bentuk  : Powder / Bubuk

Tebal Aplikasi  : + 3 mm

Kebutuhan Air  : 8 - 8,5 Liter / Sak 40 Kg

Waktu kering  : 1 Hari

Kuat Tekan (28 hari) :  15,00 - 30,00 N/mm2

Daya	Sebar	(Coverage)

+ 8 m2 / sak 40 Kg / 3 mm

KEUNGGULANNYA
•	 Mudah digunakan dan siap pakai, cukup ditambah air.
•	 Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan. 
•	 Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat 

biaya.
•	 Hasil pekerjaan lebih rata dan lebih rapi.
•	 Sangat baik untuk memperbaiki/menambal permukaan 

beton.
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Season’s	City	Mall,	Jakarta

Apartemen	Menara	Latumenten,	Jakarta
City	Home	Apartment,	
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