STARBRICKS
CA-111, Perekat Bata Ringan (ALC Block)
Light Weight Block Adhesive
INFO PRODUK
CA-111, STARBRICKS adalah Produk Perekat Bata Ringan (ALC Block), berbahan dasar
semen, pasir silika, bahan additive dan polimer pilihan. Perekat Starbricks dapat merekat
dengan baik ke atas permukaan bata ringan yang banyak porositasnya maupun yang sedang.
PERSIAPAN SUBSTRAT :
Substrat bata ringan harus bersih, kering, keras dan bebas
dari minyak dan debu. Permukaan bata ringan yang
terlalu panas, sebaiknya di lembabkan dahulu dengan
air secukupnya sampai suhu permukaan bata menjadi
normal kembali.
Untuk kemudahan aplikasi dan efisiensi pemakaian
bahan perekat, pasanglah bata ringan dengan rapi dan
rata, sehingga penggunaan alat penyebar perekat diatas
permukaan bata ringan (Trowel 6 x 6mm) menjadi
mudah dan cepat dalam pelaksanaannya.

CARA PENCAMPURAN :
Campurkanlah dengan perbandingan 4-4.5Kg Bubuk Perekat
Bata Ringan STARBRICKS dengan 1 liter air bersih.
Masukkan air yang dibutuhkan ke dalam wadah yang bersih
lalu masukkan bubuk STARBRICKS sesuai dengan perbandingan
dengan air di dalam wadah secara perlahan-lahan, sambil
diaduk sampai adukan rata/homogen dan tidak ada bagian
bubuk yang menggumpal di dalam wadah pencampuran.
1 Sak Starbricks (25Kg) dapat dicampur dengan air sekitar
5.5 - 6liter air bersih.
Catatan : Buatlah adukan Perekat Bata Ringan Starbricks
yang selalu disesuaikan dengan kecepatan pemasangan
bata ringan, agar bahan perekat tidak mengeras atau
kering di wadahnya sebelum digunakan.

CARA APLIKASI :
Sebarkan adukan Perekat Bata Ringan STARBRICKS ke atas
permukaan bata ringan dengan alat trowel / sendok semen
bergigi berukuran 6mm x 6mm.
Pasanglah bata ringan satu persatu dan bersihkan bahan
perekat yang berlebihan dari sambungan bata ringan.

Pasanglah bata ringan dengan ketebalan perekat 3-4mm
dengan alat trowel 6mm x 6mm.
KEMASAN :
Tersedia dalam kemasan Sak 25Kg.
DAYA SEBAR :
25Kg Sak Produk STARBRICKS dapat digunakan untuk
pemasangan Bata Ringan (ALC) berukuran 10cm seluas
6m 2 dan terhadap pemasangan Bata Ringan (ALC)
berukuran 7.5cm seluas 8m 2.
MASA SIMPAN :
Produk CA-111 STARBRICKS dapat disimpan selama
lebih dari 8 bulan, di tempat yang berventilasi cukup,
sejuk, kering dan kemasan belum terbuka / rusak.
KESELAMATAN KERJA :
CA-111 STARBRICKS tidak beracun, namun demikian karena
produk ini mengandung semen, bisa menyebabkan iritasi
pada kulit dan mata.
AFTEK tetap menganjurkan pemakaian sarung tangan karet
dan kaca mata safety untuk perlindungan.
Bacalah MSDS dari produk ini.
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