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GROUTING COMPONENT
WPU J211
Karakteristik:
1. Slurry Bereaksi dengan air menghasilkan cairan yang tidak larut

untuk mencegah rembesan air.
2. Cairan masuk mengisi pori-pori beton dan udara akan di lepaskan

dengan sendirinya.
3. Water Polyurethane menghasilkan kekuatan perekat yang kuat

mencegah deformasi tanah, retakan, dan reruntuhan bangunan
sehingga memperkuat pondasi.

4. Tingkat Viskositas dan curing dapat disesuaikan, hanya butuh biaya
rendah untuk membeli peralatan dan teknik grouting injeksi beton
yang sederhana.

DUTEC WPU J211 di kemas dalam kaleng besi ukuran 10Kg/Pail

Test Item Index

Density/(g/cm3) 0,98-1,10

Viscosity/(a/mpa.s) 60-200

Expand rate % 1.00-400

Solidification tine (s) 10-1300

Appearance Maple transparent liquid



GROUTING COMPONENT
OPU J212

Karakteristik:
1. Ekspansi tinggi, tidak ada konstraksi dan fitur tahan air yang sangat

baik.
2. Kekuatan tinggi, digunakan untuk dua jenis retakan yaitur retakan

kering dan retakan basah.
3. Kepadatan yang dihasilkan oleh reaksi air bisa memeras air keluar

untuk mewujudkan fungsi tahan air, penguatan struktur bangunan
dan penyumbatan rembesan air.

4. Teknik pengaplikasian berbiaya rendah dan mudah.

DUTEC OPU J212 di kemas dalam kaleng besi ukuran 10Kg/Pail

Test Item Index

Density/(g/cm3) 1,02-1,10

Viscosity/(a/mpa.s) 300-600

Expand rate % 1.000-2.000

Solidification tine (s) 10-1300

Appearance Brown transparent liquid



WATERPROOFING COMPONENT
FLINTKOTE/PRIMER J215

Cairan kedap air satu komponen sebagai lapisan dasar membrane. Tersedia dalam
bentuk cair dan tidak perlu ada penambahan lagi, langsung diaplikasikan di beton
dengan menggunakan kuas atau roll. Saat Kering akan membentuk lapisan tipis
yang fleksibel dan kedap air. Fleksibel, bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis
permukaan beton. Elongasi tinggi, mampu menahan keretakan sampai 2 mm Satu
komponen, mudah dan cepat dalam pengaplikasikan. Tidak ada pekerjaan atau
alat khusus karena hujan yang tiba-tiba atau adanya aliran air.

DUTEC Flintkote/Primer J215 di kemas dalam kaleng besi ukuran 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
CEMENT BASED COMPOSITE WP COATING

Karakteristik:
1. Penerapan pada bidang kering dan basah, dengan daya rekat tinggi.
2. Tidak ada polusi dan tidak berbahaya, dapat diterapkan pada bidang kolam

air untuk air minum.
3. Dapat digunakan atau di kombinasikan dengan berbagai lapisan coating

lainnya dan membran waterproofing lainnya.
4. Dibandingkan dengan produk sejenis lainnya ketahanan air yang lebih baik.

DUTEC Cement Based Composite di kemas dalam kaleng besi ukuran 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
SINGLE COMPONENT PU WP COATING

Single Component PU WP Coating terdiri dari bahan utama seperti isosianat,
polieteran, dengan beberapa aditif. Ini adalah lapisan tahan air fleksibel yang
sangat kuat dengan reaksi kimia.

Karakteristik:
1. Dapat digunakan pada permukaan basah.
2. Terbuat dari poliuretan murni, fleksibilitas tinggi yang sangat baik.
3. Lapisan tebal dan padat, dan tidak ada gelembung udara.
4. Tanpa pelarut bensin atau thinner dan tidak akan mencemari lingkungan.

PU Coating Oil Base Grey tersedia dalam ukuran 25Kg/Pail
PU Coating Water Base Grey tersedia dalam ukurang 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
EPOXY LANTAI J358A & J358B

Umumnya Epoxy Lantai J358A dan J358B diaplikasikan pada lapisan lantai anti-statis seperti pabrik elektronik,
elektromekanik, komunikasi, percetakan, dan sebagainya.

Karakteristik:
1. Ramah lingkungan, VOC rendah.
2. Lapisan ini memiliki konduktivitas tahan lama yang baik.
3. Daya rekat yang kuat dan tahan tekanan yang tinggi.
4. Cepat kering, pengoperasian sederhana dan mudah diaplikasikan.

Test Produk Komponen A Komponen B

Waktu 
Mengeras

Permukaan kering 8 Jam（10℃） 5 Jam（25℃） 4 Jam（30℃）

Kering total 16 Jam（10℃） 10 Jam（25℃） 8 Jam（30℃）

Warna Hitam Coklat

Rasio Perbandingan Komponen A / Komponen B = 4:1

Resistensi Volume 1.0X104-1X106Ω


