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 MU-210 KlirKote
 MU-210 KlirKote adalah pelapis (coating) berbahan dasar 
silicon waterbased untuk memberikan perlindungan maksimal 
pada dinding acian cement based exposed, batu alam, dan batu 
bata ekspos. Cocok digunakan pada dinding area interior dan 
eksterior. MU-210 KlirKote berwarna transparan sehingga dapat 
menonjolkan corak alami dari acian, batu alam, dan batu bata 
ekspos

DATA TEKNIS
Bentuk Cairan (Liquid)
Warna Transparan
Komponen Silicon Waterbased, aditif 

pilihan
Ketebalan Aplikasi 250 – 500 μm (2-3 lapis)
Fresh Density 1.000 Kg/l
Kandungan kepa-
datan

1-2%

Daya rekat Klasifikasi kerusakan 5 B : 0% 
(ASTM 3359 : 2009)

Daya Sebar 6-8 m2 , tergantung pada 
porositas subtrat.

 

Kemasan 
Pail plastik 1 Kg (1 liter).     

Masa Kedaluwarsa 
1 tahun dari tanggal produksi bila disimpan dalam 
kemasan pail plastik tertutup. Simpan dalam ruangan 
tertutup dan kering serta lindungi dari sinar matahari 
langsung. 

Substrat Aplikasi 
• Substrat harus terbuat dari produk berbahan dasar 

semen (cement based).
• Permukaan Batu Alam dan Bata Tempel. 

Keunggulan Produk 
• Memiliki sifat water repellent yang tinggi.
• Mencegah tumbuhnya lumut dan jamur.
• Berwarna transparan dan tidak mengubah warna 

dari substrat acian ekspos, batu alam, dan batu bata 
ekspos.

• Daya rekat tinggi.
• Tahan segala cuaca.

• Tidak berbau dan ramah lingkungan.    

METODE APLIKASI

1. Persiapan area aplikasi (substrat)
• Siapkan tempat kerja dan alat kerja.
• Permukaan harus rata, kokoh, tidak retak, kering, dan 

tidak ada bagian yang mengelupas.
• Permukaan harus bersih dan bebas dari debu, oli, 

minyak yang dapat mengurangi daya rekat.
• Bersihkan permukaan area aplikasi menggunakan 

kuas kering dari serpihan kotoran & minyak yang 
dapat mengurangi daya rekat produk.

2. Proses pengadukan
• Lakukan pengadukan kembali pada kemasan hingga 

adukan menjadi homogen.
• Untuk hasil terbaik, jangan melakukan pencampuran 

dengan material lain.

3. Proses aplikasi
• Gunakan kuas untuk mengaplikasikan MU-210 KlirKote 

ke seluruh permukaan yang diaplikasi secara merata.
• Aplikasikan MU-210 KilirKote 2-3 lapisan pada permu-

kaan area aplikasi hingga menutup sempurna. Laku-
kan aplikasi dengan arah yang berbeda untuk setiap 
lapisan.

• Lindungi area aplikasi selama proses aplikasi dan 
pengeringan selama 1x24 jam.

 Peralatan 
Kuas 

Batasan Pemakaian/Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Produk MU-210 KlirKote tidak bisa digunakan untuk 

substrat berbahan dasar resin.
• Produk MU-210 KlirKote tidak bisa digunakan untuk 

substrat precoated marmer & precoated granit.  
•  

 


