
Bersihkan permukaan dari debu dan minyak yang dapat 
mengurangi daya rekat menggunakan thinner cat (MEK), IPA, 
toluene atau pelarut lainnya. Jangan gunakan sabun. 
Potong corong (nozzle) sesuai yang diinginkan dan aplikasikan 
dengan rata
Uji daya rekat sealant saat diaplikasikan pada material yang tidak 
umum (unfamiliar)
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APLIKASI

www.mortarutama.com

CALL CENTER:

(bebas pulsa)

0 800 1 8888 68

Mortar Utama

@MortarUtama.weber

mortarutamaid

@MortarUtamaID

12 bulan di dalam area yang terlindungi dari paparan sinar matahari langsung dalam 
kondisi kering dan tidak lembab pada temperatur di bawah 27o C

WEBERSEAL
SILICONE
SEALANT
PRODUCT

FITUR

Area Lembab

Anti Jamur

Dalam Ruangan

Luar Ruangan

Tahan UV

Tahan Cuaca

Cepat Kering

Tidak Berbau

Beton

Kayu/Triplek

Mortar

Kaca

Baja

Alumunium

Keramik

PVC

Akrilik

PERMUKAAN

�seal
silicone 
frame

�seal
silicone 

glass

�seal
silicone 

bathroom

�seal silicone frame

�seal silicone glass

�seal silicone bathroom

Solusi Sealant
Berkualitas
& Tahan Lama



Deskripsi Produk:
Silicone sealant dengan PH-Balanced yang 
memiliki performa tinggi dengan daya tahan 
yang unggul untuk berbagai material konstruksi.
Cocok digunakan untuk rangka jendela dan pintu, 
pipa, keramik, beton, bata, kayu dan alumunium.
Tahan terhadap sinar matahari (UV) dan 
berbagai kondisi cuaca (panas yang ekstrem 
maupun suhu dingin).
Tidak akan menimbulkan korosi pada logam 
ataupun besi.
Dapat digunakan di dalam dan di luar ruangan.
Memiliki elastisitas dan daya rekat yang tinggi.
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Berat Isi
275ml

Warna
Putih dan Hitam

INTERIOR
& EKSTERIOR

INTERIOR
& EKSTERIOR

TIDAK KOROSIDAYA
REKAT TINGGI

TAHAN DI
SEGALA CUACA

Deskripsi Produk:
Silicone Sealant bersifat asam untuk pemasangan 
cermin dan dapat merekatkan (seal) seluruh tipe 
pengerjaan sambungan konstruksi seperti kaca, 
kayu & beton.
Cocok digunakan pada kaca jendela, akuarium, 
rumah kaca.
Dapat digunakan di dalam dan di luar ruangan
Tahan lama.
Memiliki elastisitas dan daya rekat yang tinggi.
Tahan terhadap sinar matahari (UV) dan 
berbagai kondisi cuaca (panas yang ekstrem 
maupun suhu dingin).
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Berat Isi
275ml

Warna
Transparan dan Putih

Berat Isi
275ml

Warna
Transparan dan Putih

CEPAT KERING

FAST

TAHAN AIR ANTI JAMURNO SMELL
DAYA

REKAT TINGGI

weberseal
silicone frame
Sealant untuk pintu & jendela

weberseal
silicone glass
Sealant untuk kaca & akuarium

weberseal
silicone bathroom
Sealant untuk kamar mandi

DAYA
REKAT TINGGI

TAHAN DI
SEGALA CUACA

Deskripsi Produk:
Silicone sealant dengan performa tinggi untuk 
merekatkan sambungan di area basah atau 
area yang memiliki kelembaban tinggi.
Cocok digunakan untuk area kamar mandi 
ataupun dapur seperti, sanitari, wastafel, dan 
lantai keramik.
Memiliki daya rekat yang tinggi.
Anti jamur
Tahan air
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