Gurtex waterproofing dan anti-corrosion
barriers dikembangkam di USA, terbuat dari
formulasi unik yang memanfaatkan IPN dan
nano-technologies.
Senyawa mikro dari karet sintetis dan campuran
aspal atau bitumen membentuk lapisan adhesi
yang kuat, manyerap dan mengikat pada
permukaan substrat. Secara efektif mengisi poripori pada permukaan substrat.
Setelah penggunaan, Gurtex membentuk
lapisan yang halus, elastis serta tahan atau
kedap air.

waterproof anti-corrosion barriers

KUAT & TAHAN LAMA
Memperpanjang jangka waktu
penggunaan atap dan struktur
beton serta tahan terhadap api
dan tahan karat.
CEPAT & MUDAH DIGUNAKAN
produk ini depat diterapkan
dengan secara cepat dan mudah
untuk digunakan.
AMAN & RAMAH LINGKUNGAN
Berbahan dasar air, tidak berbau,
serta tidak mengahasilkan gas
berbahaya.

PROTECT IT
Gurtex melindungi permukaan menjadi
tahan air dan membuat permukaan
menjadi tahan terhadap karat. Gurtex
dapat menghentikan kebocoran yang
disebabkan oleh deformasi material,
ekspansipanas, retakan, rembesan dan
perasangan sambungan yang longgar
serta karat.
Produk Gurtex ini cocok untuk semua
jenis bangunan serta struktur dan dapat
diterapkan pada berbagai macam bahan
seperti logam, galvanis, PVC, semen, ubin
dan cat.

Gurtex SG - 338
Spray-on waterproofing barrier
Gurtex SG-338 diaplikasikan menggunakan gun spray
yang menggabungkan dua senyawa kimia menggunakan
mesin semprot nozzle kembar.
Lapisan waterproofing dan anti-korosi untuk permukaan
yang memiliki bentuk yang tidak teratur, serta permukaan
retak atau baru.
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Gurtex SG - 378
Brush-on waterproofing barrier
Gurtex SG-378 adalah
membran lateks putih yang
diaplikasikan dengan kuas
atau roller memiliki adhesi
yang luar biasa dan dapat
diterapkan pada berbagai
bahan bangunan.
Waktu pengeringan yang
singkat selama 40 menit.

SESUDAH

Gurtex SG - 368
Brush-on interior & exterior
waterproofing barrier
Gurtex SG-368 adalah lapisan viskositas komponen
tunggal yang diaplikasikan dengan kuas cat, roller,
dan juga spray. Memberikan perlindungan ekstra
dan dapat digunakan untuk pipa saluran air, struktur
bangunan serta struktur bawah tanah.
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RESTORE IT
Gurtex waterproofing dan anticorrosion barriers diimpor dan
didistribusikan oleh distributor
yang disetujui di Afrika, AsiaPasifik, Australia, Mauritius, dan
Kepulauan Karibia.
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