
MU-830 PatchCrete

Keunggulan Produk
Daya rekat tinggi dan
plastis saat diaplikasikan.
Ekonomis.
Cepat dalam pengerjaan.
Daya susut rendah.

Semen instan untuk pekerjaan perbaikan permukaan beton, perbaikan keretakan pada
plesteran serta pertemuan pasangan bata dan beton.

STANDAR ACUAN PRODUK

EN 998:2003

PENGGUNAAN

MU-830 dapat diaplikasikan untuk perbaikan permukaan beton, keretakan pada plester dan pertemuan antara bata
dan beton.

DAYA SEBAR

± 10 m2 / sak 40 kg / tebal aplikasi 2 mm

Printable Product datasheet

Printable Product datasheet MU-830 PatchCrete

PERSIAPAN

Alat kerja : Trowel bergigi

Persiapan

 

1. Semua permukaan yang akan diaplikasikan harus bersih dari debu, minyak, oli atau serpihan kotoran yang mudah
lepas lainnya untuk memastikan daya rekat yang sempurna.

2. Apabila permukaan beton kering, sebaiknya lebih dahulu dibasahi atau dilembabkan dengan air secara merata.

 

 

PENGADUKAN

1. Tuang air bersih 10,0-10,5 liter kedalam wadah.
2. Masukan adukan kering MU-830 (40 kg) secara bertahap.
3. Aduk campuran diatas hingga rata. 

CARA APLIKASI

1. Aplikasikan adukan MU-830 ke permukaan beton yang diperbaiki dengan menggelar diatas permukaan sesuai
dengan tebal yang diinginkan dengan menggunakan trowel bergigi.

2. Aplikasi harus dilakukan dengan penekanan yang cukup untuk mendapatkan rekatan yang baik.
3. Setelah setengah kering, ratakan dan gosok permukaan dengan menggunakan trowel yang sesuai.

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.

https://www.weber.co.id/home.html
https://www.weber.co.id/uploads/tx_weberproductpage/MU-830_flyer.pdf


MASA KADALUARSA

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

DATA TEKNIS

Shape Powder

Color Light Grey

Application Thickness ± 2 mm

Bonding agent Portland Cement

Aggregate selected sand with maximum 1 mm grain size

Filler To increase density and lessening mixture porosity

Additive Water solution to increase workability and adhesiveness

Water needs 10 - 10.5 liter / sak 40 Kg

Adhesion strength EN 1348:1997: 0.3-0.7 N/mm2

Drying shrinkage ASTM C 696-01:<0.2%

Water retention DIN 18555 part 7 : >95%
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