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MEMBRANE WATERPROOFING
ADHESIVE 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki
kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan
rendah, ekstensibilitas dan adhesive dan dapat beradaptasi dengan
deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri
yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan
adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki
kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu
untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.
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MEMBRANE WATERPROOFING
ADHESIVE 1,5mm x 1M x 20M

Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki
kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan
rendah, ekstensibilitas dan adhesive dan dapat beradaptasi dengan
deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri
yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan
adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki
kemampuan yang baik untuk memantulkan panas matahari, yang sangat
membantu untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



MEMBRANE WATERPROOFING
ADHESIVE 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki
kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan
rendah, ekstensibilitas, adhesive dan dapat beradaptasi dengan deformabilitas
yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri
yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan
adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki
kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu
untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



MEMBRANE WATERPROOFING
SBS Yellow Sanded 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Yellow Sanded (Styrene Butadiene Styrene)
berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi
dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batu mineral berwarna
kuning.

Fitur:
1. Dapat diterapkan pada berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena

sifat elastisnya yang tinggi.
2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.
3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.
4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok

pembatas, Exhaust,dll.



MEMBRANE WATERPROOFING
SBS Green Sanded 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Green Sanded (Styrene Butadiene Styrene)
berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi
dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batu mineral berwarna
kuning.

Fitur:
1. Dapat diterapkan di berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena sifat

elastisnya yang tinggi.
2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.
3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.
4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok

pembatas, Exhaust,dll.



MEMBRANE WATERPROOFING
PE Fiber 4mm x 1M x 10M

Membran Waterproofing PE Fiber banyak digunakan di bangunan industri dan
sipil, Cocok untuk atap pemberat, atap yang diikat secara mekanis, atap taman,
atap garasi dan proyek lainnya. Dapat juga digunakan untuk kereta bawah tanah,
jembatan, terowongan, bendungan air, saluran, kolam renang dan proyek
rembesan air lainnya.

Karakteristik:
1. Kekuatan tarik tinggi, tingkat elongsitas yang baik.
2. Anti-aging yang sangat baik, anti korosi.
3. Ramah lingkungan, tidak ada polusi.
4. Untuk Instalasi mudah diterapkan.


