
MU-301 PlasterPlus

Keunggulan Produk
Berfungsi ganda yaitu untuk
pekerjaan pasangan bata
dan pekerjaan plesteran
(dapat juga digunakan
sebagai screeding lantai).
Menghindari retak akibat
penyusutan pada plesteran.
Pasangan bata lebih rapi
sehingga menghemat bahan
plesteran.
Hasil lebih kuat dan
permukaan dinding lebih
halus.
Waktu pengerjaan lebih
cepat sehingga menghemat
biaya.
Dapat menggunakan Silo
System untuk efisiensi dan
efektifitas yang lebih baik.

Semen instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, bata ringan dan pekerjaan plester,
dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior.

Disclaimer: Produk ini juga tersedia untuk arsitek atau proyek-proyek besar dengan kode produk
yang berbeda. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat langsung menghubungi Sales Project dari
MU-Weber.

 

 

STANDAR ACUAN PRODUK

EN 998:2003

PENGGUNAAN

MU-301 dapat diaplikasikan diatas berbagai permukaan, yaitu:

Pekerjaan Plesteran :

 

1. Permukaan pasangan bata merah atau bata ringan.
2. Permukaan beton yang terlebih dahulu dilapisi MU-L500 (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik) atau MU-L501

(Perekat Mortar & Beton berbahan PVAc).

Pekerjaan Pasangan Bata:

1. Permukaan struktur yang rigid dan stabil (Sloof atau ring balok) baik beton atau baja, yang terlebih dahulu dilapisi
MU-L500 (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik) atau MU-L501 (Perekat Mortar & Beton berbahan PVAc).

2. Pemasangan bata merah dan bata ringan (ALC).

 

 

DAYA SEBAR

Daya Sebar Pasangan: 

Bata Merah : ± 1,25 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm
Bata Ringan : ± 3,5 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm

Daya Sebar Plesteran:

Bata Merah : ± 1,9 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm
Bata Ringan : ± 2,1 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm

 

 

DATA TEKNIK

Bentuk Powder

https://www.weber.co.id/home.html


Warna Abu-abu muda

Perekat Semen Portland

Agregat Pasir pilihan dengan besar butiran maksimum 3 mm

Bahan pengisi (filler) Guna meningkatkan kepadatan serta mengurangi
porositas bahan adukan.

Bahan tambahan (Additive) Bahan  tambahan yang  larut dalam air guna
meningkatkan kelecakan / workability dan daya rekat.

Kebutuhan air 6,0 – 6,5 liter / sak 40 kg

Water retention DIN 18555 Part 7 : > 95 %

Dry Bulk Density EN 1015-10 : 1.870 Kg/m3

Tebal Aplikasi ± 10 mm untuk pasangan bata merah dan bata ringan,
10 mm untuk plesteran

Compressive strength DIN 18555 Part 3 : 3-6N/mm2 @ 28 hari  

Adhesion  EN 1015-12 : 0,1- 0,2 N/mm2

Drying shrinkage ASTM C 596-01 : <0,1 %

Printable Product datasheet

Printable Product datasheet MU-301 PlasterPlus

PERSIAPAN

AAlat kerja : Roskam, jidar panjang dari baja atau aluminium.

Persiapan

Pemasangan bata merah & bata ringan :

 

1. Siapkan tempat kerja & permukaan yang akan dipasang bata.
2. Pasang petunjuk-petunjuk yang cukup untuk kerataan pemasangan bata..
3. Bersihkan dasar permukaan dari serpihan, kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan.
4. Bata yang hendak dipasang sebaiknya juga dibasahi terlebih dulu dengan air.

 

Plesteran :

 

1. Siapkan tempat kerja & permukaan yang akan diplester.
2. Pasang petunjuk-petunjuk yang cukup untuk kerataan pemlesteran.
3. Bersihkan dasar permukaan dari serpihan, kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan.
4. Jika terlalu kering, basahi dasar permukaan yang akan diplester air.

 

 

PENGADUKAN

1. Tuang air sebanyak 6,0-6,5 liter untuk kantong MU-301 (40kg).
2. Masukan adukan kering MU-301 ke dalam bak adukan.
3. Aduk campuran di atas hingga rata.

CARA APLIKASI

Aplikasi :

1. Pemasangan bata merah & bata ringan (ALC):
2. Pemasangan bata dilakukan secara manual sebagaimana umumnya.
3. Tebal spasi yang dianjurkan adalah 10 mm.

Plesteran :

1. Pemlesteran dilakukan sebagaimana umumnya.
2. Tebal plesteran yang dianjurkan adalah 10 mm.
3. Plaster untuk bata ringan dianjurkan untuk melakukan teknik kamprot.
4. Kamprot adalah sebuah trik atau teknik finishing pada sebuah bidang atau permukaan yang dilakukan dengan

cara tertentu sehingga dapat menimbulkan tekstur halus kasar secara acak

PENYIMPANAN

https://www.weber.co.id/uploads/tx_weberproductpage/MU-301_flyer.pdf


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

KEMASAN

40 kg

MASA KADALUARSA

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