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Renogrout
 Renogrout adalah pengisi nat keramik yang berbahan 
dasar polimer dan pigmen yang diformulasikan khusus 
untuk memberikan perlindungan maksimal pada nat 
sehingga tidak mudah retak, tidak mudah terkelupas dan 
mudah dibersihkan. Cocok digunakan sebagai pengisi 
nat pada pemasangan keramik, granit tile dan mozaik 
pada dinding dan lantai pada area interior dan eksterior. 
 

DATA TEKNIS
Bentuk Pasta
Warna Putih
Berat Jenis 1.4 ± 0.10 g/cm³
Tack free 30 ~ 50 Menit (ASTM 

D2377:2000)
Kekerasan 50 ~ 70 (ISO 7619-1:2004)
Solid content ≥50% (GB/ T 16777)
Tensile Strength ≥0.5 MPa (ASTM D412)
Elongasi ≥200% (ISO 37:2000)
Abrasive Resis-
tance

<250 mm³ (ASTM F1344) 
mm3

Shrinkage ≤2 mm/m (EN 12808-4) 
mm/m

 Kemasan 
Botol plastik 250 g. 

Penyimpanan dan Penanganan 
Simpan di tempat penyimpanan yang sejuk dan kering 
pada suhu antara 5°C dan 27°C  

Masa Kedaluwarsa 
12 bulan dalam kemasan yang belum dibuka di tempat 
penyimpanan yang sejuk dan kering pada suhu antara 
5°C dan 27°C          

Keunggulan Produk 
• Mudah dibersihkan.
• Mudah digunakan.

• Cepat mengering.
• Memiliki ketahanan air yang tinggi.
• Tahan terhadap bahan kimia.
• Tahan terhadap abra-

si ringan (seperti aktivitas pejalan kaki).
METODE APLIKASI

1. Persiapan area aplikasi (substrat)
• Bersihkan celah nat keramik yang akan diaplikasikan 

dengan Renogrout dari debu dan kotoran yang dapat 
mengurangi daya rekat produk.

• Pastikan pasangan keramik, granit tile dan mozaik 
kuat, tidak lepas, dan terpasang rata.

2. Proses pengadukan
• Kocok terlebih dahulu kemasan Renogrout untuk 

menghindari endapan dalam botol.

3. Proses aplikasi
• Pasangkan nozzle pada bagian tutup kemasan Reno-

grout.
• Aplikasikan Renogrout ke dalam celah atau spesi pa-

sangan keramik, granit tile atau mozaik.
• Gunakan kape untuk mengaplikasikan Renogrout ke 

seluruh permukaan secara merata.
• Bersihkan pasta Renogrout pada bagian keramik, 

granit tile dan mozaik yang terkena tumpahan men-
ggunakan sponge atau kain bersih sebelum pasta 
produk mengering.

 Peralatan 
Nozzle & kape.    


