
MU-408 PowerPool

Keunggulan Produk
Mudah digunakan dan siap
pakai.
Mengandung special binder
dan silica sehingga tidak
mudah retak, tahan tekanan
air dan chemical agent yang
biasa digunakan di kolam
renang seperti chlorine dan
cleaning agent lainnya.
Mengandung biocide yang
berfungsi menahan
pertumbuhan jamur.
Tahan terhadap UV
sehingga warna terpelihara
lebih lama.
Memiliki daya rekat kuat
dan ketahanan gesek/anti
abrasi yang tinggi.
Mudah dibersihkan pada
saat aplikasi maupun saat
pemeliharaan Nat.
Adukan tidak cepat
mengering pada saat
diaplikasi.
Lebar Nat 2-10 mm,
sehingga cocok untuk
aplikasi yang membutuhkan
Nat Lebar seperti aplikasi
pada batu alam.
Tahan terhadap temperatur
-40 �C sampai dengan 100
�C, sehingga

Semen Instan untuk Pengisi Nat (Tile Grout) yang dirancang khusus untuk Area Terendam
seperti Kolam Renang, Ground Water Tank, dll. Mengandung “SmartShield Plus” yang
memperkuat nat terhadap tekanan air dan paparan Chemical Agent, memelihara warna lebih
lama, membuat nat menjadi tidak mudah retak serta mampu menghambat pertumbuhan jamur.
Cocok untuk pemasangan Mosaik, Keramik, Granite Tile dan Batu Alam dengan lebar nat 2-10
mm.

BARUBARU

STANDAR ACUAN PRODUK

EN 13888

PENGGUNAAN

MU-408 PowerPool dapat diaplikasikan untuk pengisi celah (nat) dari keramik, granit tile, mosaik pada area terendam
seperti kolam, water tank dll

DAYA SEBAR

Uk. Mosaik \ Ketebalan

Mosaik

3 mm 4 mm 5 mm 8 mm

5 x 5 cm x 4 mm 2,2 1,7 1,3 0,8

2,5 x 2,5 cm x 4 mm 1,1 0,8 0,6 0,4

20 x 20 cm x 6 mm 6 4,5 3,6 2,2

PERSIAPAN

Alat kerja      : Kape karet / kape khusus nat, Bucket pengaduk 

Persiapan

1. Siapkan tempat kerja & permukaan yang akan diisi celahnya.

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


2. Bersihkan dasar permukaan dari serpihan, kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan.

PENGADUKAN

1. Tuang air sebanyak 420-450 ml untuk kantong MU-408 PowerPool (2 kg).
2. Masukan adukan kering MU-408 ke dalam bak adukan berisi air.
3. Aduk hingga merata dan tercampur homogen.
4. Tunggu adukan tersebut selama 2 menit sebelum diaplikasi.

CARA APLIKASI

1. Aplikasikan adukkan MU-408 PowerPool tersebut pada celah nat yang diinginkan.
2. Ratakan permukaan nat  dengan permukaan mosaik, keramik atau granit dengan menggunakan kape karet

dengan arah diagonal.
3. Kemudian bersihkan permukaan keramik atau granit dari sisa-sisa adukan nat yang menempel dengan spons. 
4. Gunakan nat spacer  untuk mendapatkan tebal spasi nat keramik yang sama. 

PENYIMPANAN

Simpan didalam  ruangan dan  jaga agar selalu dalam  keadaan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 2
tumpuk per kardus  (isi 10 kg).

KEMASAN

2 kg

MASA KADALUARSA

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

DATA TEKNIS

Bentuk Powder

Warna Sesuai pilihan

Perekat Semen Portland

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 420 - 450 ml / pouch 2kg

Tebal Aplikasi ± 2-10 mm 

Training Aplikasi Pengisi Nat

https://www.youtube.com/watch?v=P_qwdViYJmY
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