
MU-270 Acian Putih

Keunggulan Produk
Hasil acian berwarna putih,
lebih halus.
warna cat lebih sempurna.
Tidak memerlukan plamir
sebagai dasar pengecatan.
Tidak menyerap bahan cat
sehingga menghemat
pemakaian cat.
Dapat langsung dicat
setelah berumur 7 hari.
Mencegah terjadinya retak
rambut pada dinding akibat
penyusutan.
Daya rekat tinggi dan
plastis saat diaplikasikan.
Adukan tidak cepat
mengering saat diaplikasi.
Adukan tidak cepat
mengering saat diaplikasi.
Dapat diekspos untuk
bidang interior.

Semen instan untuk pekerjaan acian (berwarna putih) pada permukaan dinding plesteran dan beton baik interior

maupun eksterior.

STANDAR ACUAN PRODUK

DIN 18550

PENGGUNAAN

MU-270 dapat diaplikasikan di atas berbagai permukaan, yaitu:

Permukaan plesteran (MU-100 atau MU-301), permukaan beton dan precast untuk profil dan sudut.

* TIDAK disarankan untuk digunakan sebagai bahan acian pada permukaan lantai.

DAYA SEBAR

± 12,5 m² / sak 25 kg / tebal aplikasi 1,5 mm 

Printable Product datasheet

Printable Product datasheet MU-270 Acian Putih

PERSIAPAN

Alat kerja : Roskam baja, jidar panjang dari baja atau alumunium, hand mixer, bak adukan

Persiapan

1. Siapkan tempat kerja & permukaan yang hendak diaci.
2. Bersihkan dasar permukaan yang akan diaci dari serpihan, kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat

adukan.
3. Permukaan yang tidak rata, berlubang atau mengalami kerusakan harus diperbaiki terlebih dahulu dengan produk

Mortar Utama yang sesuai sebelum dilakukan aplikasi MU-270.
4. Jika terlalu kering, basahi dasar permukaan yang akan diaci dengan air.
5. Apabila ditemukan substrat (tempat kerja) yang ‘porous’, maka gunakan Primer MU-L501 atau MU-L500 sebelum

aplikasi.
6. Substrat yang ‘porous’ ditandai apabila sudah dibasahi 2-3 kali masih tetap kering/cepat kering.

PENGADUKAN

1. Tuang air kedalam bak adukan sebanyak 8,5 – 9,0 liter untuk tiap kantong MU-270 (25 kg).
2. Masukan adukan kering MU-270 kedalam bak adukan.

https://www.weber.co.id/home.html
https://www.weber.co.id/uploads/tx_weberproductpage/MU-270_flyer.pdf


3. Aduk campuran di atas hingga rata

CARA APLIKASI

1. Pengacian dilakukan secara manual sebagaimana umumnya yang kemudian diratakan dengan jidar panjang.
2. Tebal acian yang di anjurkan adalah 1,5 – 3,0 mm, tergantung kerataan dasar permukaannya. 
3. Hindari selama proses aplikasi produk dari terpaan angin dan sinar matahari langsung dengan menggunakan

pelindung (terpal/plastik sheet)

PENYIMPANAN

Simpan di dalam ruangan dan jaga agar selalu dalam keadaan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 8 tumpuk
per palet (tumpukan palet maksimal 2).

KEMASAN

Kantong kertas (sak) berisi 25 kg

MASA KADALUARSA

12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dalam ruangan yang selalu kering.

DATA TEKNIS

Shape Powder

Color white

Application Thickness 1- 3 mm

Bonding agent Portland Cement

Filler To increase density and lessening mixture porosity

Additive Water solution to increase workability and adhesiveness

Water needs 8.5 - 9 liters / Sak 25 Kg

Compressive strength DIN 18555 part 3: 8-15 N/mm2 @ 28 days

Density of dry powder EN 1015-10; 1550 kg/m3

Adhesion EN 1015-12: 03-05 N/mm2

Pot life@35° 2 hours

Water retention DIN 18555 part 7 : >96.3%
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