
MU-380 ThinBedMAX

Keunggulan Produk
Waktu pengerjaan lebih
cepat.
Daya rekat tinggi dengan
ketebalan 3 mm (thin bed).
Hemat dalam penggunaan
bahan adukan.
Hasil pasangan bata lebih
rapi.
Pasangan bata ringan dapat
disusun lebih tinggi
sebelum didirikan kolom
praktis.

Semen instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm
 
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-380 dapat diaplikasikan untuk dinding rumah maupun gedung bertingkat.

DAYA SEBAR

AAC 7,5 cm : ± 16 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 3 mm

AAC 10 cm : ± 10 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 3 mm

DATA TEKNIK

Bentuk Powder

Warna Abu-abu muda

Perekat Semen Portland

Agregat Pasir pilihan dengan besar butiran maksimum 0,6 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 9,5 – 10,5 liter / sak 40 kg

Water retention DIN 18555 Part 7 : 99,2 %

Dry Bulk Density EN 1015-10 : 1.700 Kg/m3

Tebal Aplikasi 3 mm

Compressive strength DIN 18555 Part 3 : 10-15 N/mm2 @ 28 hari  

Printable Product datasheet

Printable Product datasheet MU-380 ThinBedMAX

PERSIAPAN

Alat kerja : Roskam bergigi 6 mm

Persiapan

https://www.weber.co.id/home.html
https://www.weber.co.id/uploads/tx_weberproductpage/MU-380_flyer.pdf


Pasangan bata ringan :

 

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

 

 

PENGADUKAN

1. Tuang air sebanyak 10,0-10,5 liter untuk kantong MU-380 (40kg).
2. Masukan adukan kering MU-380 ke dalam bak adukan.
3. Aduk campuran di atas hingga rata.

CARA APLIKASI

1. Pemasangan bata ringan dilakukan secara manual dengan roskam bergigi sebagaimana umumnya.
2. Tebal spasi adukan perekat yang dianjurkan adalah 3 mm.

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

40 kg.

MASA KADALUARSA

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