
International Quality Waterproofing



Hidup di negara tropis, kita 

dihadapkan pada cuaca 

yang cukup ekstrim yang 

datang silih berganti, yaitu 

panas matahari yang terik 

dan curah hujan yang tinggi.

Menghadapi kondisi seperti ini, kebutuhan akan 

pelapis anti bocor atau waterproofing sangat 

besar untuk melindungi dan menjaga kondisi 

bangunan, baik bagian luar maupun bagian 

dalam.

Dinding, genting, talang, bahkan dak beton 

dapat rusak karena perubahan cuaca. Kerusakan 

dapat terjadi pada konstruksi bangunan atau 

pada permukaannya. Biasanya berupa cat 

yang terkelupas atau ditumbuhi jamur dan lumut. 

Penanganan yang cepat dan tepat sangat perlu 

untuk mencegah timbulnya kerusakan yang 

lebih parah di kemudian hari.



Manfaat Waterproofing

Memilih Produk
Waterproofing

Pemberian pelapis anti bocor atau material 

waterproofing adalah cara yang terbaik untuk 

mengatasi kerusakan konstruksi/permukaan 

dinding bangunan akibat paparan cuaca. 

Cukup lapisi permukaan yang mulai rusak 

dengan material waterproofing pada sekitar 

area yang bocor saja. Namun melapis ulang 

seluruh area dengan waterproofing adalah 

cara paling aman untuk mengantisipasi adanya 

sumber kebocoran tidak terdeteksi.  Setelah 

itu, baru lakukan finishing dengan mengecat 

ulang permukaannya.

Banyak orang masih keliru menggunakan 

pelapis anti bocor (waterproofing) yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebab, 

waterproofing ini tersedia dalam berbagai 

jenis, bahan baku, manfaat serta perbedaan 

aplikasi. Banyaknya varian waterproofing 

ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk 

mengatasi rembes atau kebocoran yang 

berasal dari berbagai sudut dan bagian 

bangunan seperti dinding, lantai, atap atau 

dak beton.

Selain itu, waterproofing sebaiknya digunakan 

saat bangunan didirikan karena akan lebih 

mudah aplikasinya. Biayanya juga akan 

jauh lebih  murah dibandingkan ketika rumah 

sudah bocor atau rembes. Perhatikan pula 

cara penggunaannya. Harus sesuai dengan 

petunjuk yang disarankan. Seperti penggunaan 

satu kilo waterproofing hanya untuk media 

bangunan seluas 1 m2. Tidak boleh lebih.



Pelapis Kedap Air
Elastis

PS-188

Keunggulan PS-188

PS-188 merupakan cat pelapis anti bocor 

komponen tunggal yang terbuat dari polimer 

dan berbahan dasar air. Produk PS-188 terdiri 

dari bahan polimer elastis yang menjadikannya 

mampu mengakomodasi pergerakan dalam 

substrata. Sebagai bahan pelapis serbaguna,  

PS-188 secara khusus diformulasikan agar 

dapat digunakan untuk menutup, menghias 

sekaligus memberikan lapisan kedap air pada 

permukaan luar dengan cara dua kali pelapisan. 

PS-188 tersedia dalam kemasan ember plastik 

ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

1. Sangat mudah diaplikasikan. Cukup dengan menggunakan roller atau kuas.

2.  Bersifat elastis, kedap air, daya rekat tinggi dan tahan lama.

3. Perawatan mudah, lapisan permukaan hanya perlu dibersihkan sebelum dilapis ulang.

4.  Cepat kering. Dalam 1 jam kering sentuh, dan kering sempurna dalam 24 jam paparan sinar 

matahari.

6. Tersedia dalam banyak pilihan warna.

7.  Relatif lebih hemat dengan daya sebar (coverage area) yang lebih luas.

DAYA SEBAR

1 Kg untuk + 2 m2

dengan 2 kali lapis



Petunjuk Pemakaian

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Gunakan kuas, kuas roll atau airless spray.

PERSIAPAN

Pastikan permukaan yang akan dilapisi sudah kering, 

bersih, bebas dari debu, karat, minyak, sisa cat atau 

sisa kotoran lainnya.

UNTUK PERMUKAAN TEMBOK, BETON DAN ASBES

1. Gunakan satu lapis PS-188 yang telah diencerkan 

dengan + 10% air bersih sebagai lapisan dasar. 

Ini berguna untuk mengisi lubang-lubang kecil di 

permukaan.

2. Tunggu sampai lapisan dasar cukup kering (+ 15 

menit), kemudian lakukan pelapisan kedua 

dengan menggunakan PS-188 murni, 

tanpa dicampur air, secara menyilang 

dengan ketebalan 250 - 1.000 micron.

UNTUK PERMUKAAN GALVANIS / SENG

Gunakan PS-188 murni, tanpa dicampur air, dengan 

ketebalan 250 - 1.000 micron.

UNTUK MEMPERBAIKI RETAK

1.  Untuk retak halus ( < 2 mm) lapisi dengan PS-188 

murni dengan ketebalan 1.000 micron.

2.  Untuk keretakan > 2 mm gunakanlah PS-199.

3.  Khusus untuk aplikasi pada bidang yang berpotensi 

retak, gunakan kasa polyester atau fiberglass di 

atas lapisan pertama yang masih basah kemudian 

lapisi kembali dengan PS-188 setelah kering.



Penggunaan PS-188

DINDING LUAR GEDUNG / RUMAH,
DINDING ASBES
•	Mencegah	rembesan	air	hujan

•	Menutup	“retak	rambut”	pada	dinding

•	Memperindah	penampilan	dinding

•	Mengurangi	panas	akibat	radiasi	sinar	matahari

•	Mencegah	tumbuhnya	lumut	dan	jamur

FACADE BANGUNAN
•	Menutup	“retak	rambut”	pada	area	facade

•	Mencegah	rembesan	air	hujan

•	Mengatasi	kebocoran

•	Mencegah	tumbuhnya	lumut	dan	jamur

•	Mengurangi	panas	akibat	radiasi	sinar	matahari

ATAP ASBES, GENTING dan TALANG
•	Menutup	“retak	rambut”	pada	genting

•	Mencegah	rembesan	air	hujan

•	Mencegah	dan	mengatasi	bocor	pada	karpus/nok

•	Mencegah	dan	mengatasi	bocor	pada	talang

•	Mencegah	tumbuhnya	lumut	dan	jamur

•	Mencegah	rontoknya	debu	asbes

•	Memperindah	penampilan	asbes



15 warna pilihan PS-188



Pelapis Kedap Air 
2 Komponen

PS-199

Keunggulan PS-199
1. Mudah diaplikasi. Setelah komponen cair dan bubuk diaduk rata dengan perbandingan 2 : 3, 

cukup aplikasikan dengan menggunakan roller atau kuas.

2. Kedap air dan daya rekat tinggi, khususnya di atas permukaan berbahan dasar semen.

3.  Tahan cuaca dan mencegah kerusakan akibat sinar UV.

4.  Sangat cocok untuk daerah terendam air atau basah sepanjang waktu, seperti : Bak air, 

kolam renang, kamar mandi, dll.

DAYA SEBAR

2 Kg / m2
tergantung bidang aplikasi

PS-199 merupakan pelapis kedap air polimer 

yang telah dimodifikasi dan berbahan dasar 

semen. PS-199 sangat cocok untuk digunakan 

pada permukaan beton ataupun semen untuk 

mencegah rembesan air dan mengisi celah atau 

retakan sangat halus. Sangat cocok untuk area 

basah seperti kamar mandi, atap beton dan 

kolam renang, dapur, basement, gudang, area 

parkir. PS-199 tersedia dalam kemasan ember 

plastik 20 kg dan Zak 30 kg.



Cara Aplikasi

Dalam pengaplikasian dua komponen PS-199, 

tuang PS-199 cair ke dalam ember kemudian  

masukkan bubuk PS-199 secara bertahap 

untuk menghasilkan konsistensi yang sempurna. 

Aduk rata untuk menghilangkan bongkahan-

bongkahan. Untuk mengubah konsistensi 

campuran, dapat dilakukan dengan menambah 

atau mengurangi bahan bubuk.

Untuk hasil yang terbaik, gunakan kuas yang 

kaku atau semprotan dan lakukan dua kali 

pelapisan. Lapisan kedua baru dapat dilakukan

setelah lapisan pertama benar-benar kering. 

Gunakan PS-199 di tempat yang teduh agar 

lapisannya tidak mengering terlalu cepat. 

Agar lapisan merata, sapukan kuas ke arah 

yang berbeda (horisontal dan vertikal). 

PS-199

Area Aplikasi
PS-199 sangat cocok untuk digunakan pada permukaan beton ataupun semen untuk mencegah 

rembesan air dan mengisi celah atau retakan sangat halus. Sangat cocok untuk area basah 

seperti kamar mandi, atap beton dan kolam renang, dapur, basement, gudang, area parkir.

PS-199



Petunjuk aplikasi pada Dak beton
LANGKAH - 1
Bersihkan permukaan 

dak beton dari debu dan 

kotoran dengan sikat 

dan kape scrape.

LANGKAH - 3
Setelah mengering, 

pelapisan diulang lagi 

dengan arah menyilang.

LANGKAH - 2
Aplikasikan campuran 

PS-199, dimulai pada 

sudut pertemuan

permukaan dak beton 

dengan dinding.

LANGKAH - 4
Agar lapisan PS-199 

tidak rusak karena

terinjak atau terkena 

benda keras, lapisi lagi 

dak beton dengan 

plesteran Powerbond 

yang dicampur cairan 

PS-199 setebal 1-2 mm.

Petunjuk Pemakaian
PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Bak pengaduk, hand mixer, kuas atau roller.

PERSIAPAN

•  Pastikan permukaan yang akan dilapisi 

sudah kering, bersih, bebas dari debu, karat, 

minyak, sisa cat atau sisa kotoran lainnya.

•  Perbaiki terlebih dahulu apabila ada area 

yang cacat/rusak/berlubang.

TAHAP PENGADUKAN

1. Masukkan PS-199 cair ke dalam ember 

atau bak pengaduk.

2. Masukkan PS-199 bubuk perlahan-lahan 

sambil diaduk.

3. Aduklah campuran tersebut hingga rata. 

Perbandingan ideal PS-199 cair dan 

bubuk adalah 2 : 3.

TAHAP APLIKASI

1. Sebelum aplikasi sebaiknya permukaan 

dibasahi dulu dengan air secukupnya.

2. Gunakanlah kuas atau roller untuk 

mengaplikasikan produk, tergantung 

dari kerataan permukaan bidang aplikasi.

3. Lakukan aplikasi pelapisan minimal dua 

lapis.

4. Pelapisan kedua baru boleh dilakukan 

setelah lapisan pertama kering.

5. Lindungi area aplikasi dari hujan selama 

proses pengeringan (setting).

PS-199



Pertanyaan Umum mengenai

Apa itu POWERSHIELD?

Powershield merupakan cat pelapis kedap 

air siap pakai, terdiri dari 2 jenis :

1. Berbahan dasar air dan berbentuk cair (1 

komponen)

2. Berbahan dasar semen dan berbentuk 

bubuk dan cair (2 komponen)

Apa keunggulan POWERSHIELD dibandingkan 

produk waterproofing lainnya?

1. Daya rekat kuat dan elastis

2. Tahan cuaca

3. Anti jamur dan lumut

4. Harga relatif lebih terjangkau

Bagaimana daya tahan POWERSHIELD?

Powershield memiliki daya tahan yang lebih 

baik dibanding produk sejenis sehingga biaya 

perawatan/maintenance juga lebih rendah.

Mengapa harus memakai POWERSHIELD?

Karena perubahan iklim/cuaca di Indonesia 

semakin tidak menentu. Intensitas curah hujannya

pun sulit diprediksi lagi berdasarkan bulannya, 

sehingga peluang kebutuhan akan cat pelapis

kedap air tentunya menjadi syarat utama 

dalam melindungi bangunan dari kerugian yang 

akan dirasakan oleh penghuninya, baik 

kerugian secara material yaitu kerusakan 

pada bangunan akibat rembes/bocor maupun

secara immaterial yaitu rasa tidak nyaman 

bagi seluruh anggota keluarga yang tinggal 

di dalamnya.

Apakah diperlukan campuran materi lain 

dalam penggunaan POWERSHIELD?

Powershield tidak memerlukan campuran 

materi apapun, begitu kemasan dibuka dapat 

langsung diaplikasikan.

Bagaimana cara menggunakan POWERSHIELD?

Untuk jenis 1 komponen, cukup buka kemasan, 

aduk, lalu aplikasikan menggunakan kuas 

atau rol. Sedangkan untuk jenis 2 komponen, 

campurkan bubuk dan cairkan sesuai petunjuk 

yang tertera pada kemasan.

POWERSHIELD tersedia dalam kemasan apa?

Untuk jenis 1 komponen, memiliki ragam 10 

warna, dikemas dalam ember plastik 1 kg, 4 kg 

dan 20 kg. Sementara untuk jenis 2 komponen, 

dikemas dalam set kemasan ember plastik 20 

kg + zak 30 kg.

Di area mana sajakah POWERSHIELD dapat 

digunakan?

Powershield dapat digunakan untuk area 

dinding, dak beton, atap wuwungan, atap 

asbes, lantai kamar mandi, dapur dan kolam 

renang.

Apakah POWERSHIELD dapat digunakan 

untuk pekerjaan indoor?

Powershield dapat digunakan untuk pekerjaan 

indoor seperti, pengerjaan lantai kamar mandi 

serta dinding yang bersentuhan langsung 

dengan ruang basah.
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