
Tahan air / Anti 
korosif produk

INFORMASI UNTUK PASAR 
INDONESIA

Produk SG338, SG368, SG378 & SG168

Air ditanggung karet Latex dan aspal (Tar) 
Emulsi untuk air bukti / Anti korosif coating



Produk
Pendahuluan
Berbasis air tahan air - Dampproof lateks
membran
SG338, SG368, SG378 & SG168

Terbuat dari varietas dipilih buatan karet latex 
dan Bitumen, melalui IPN dan teknologi Nano

Nano dan mikro zat senyawa lateks akan
membentuk lapisan adhesi ke permukaan dari
permukaan substrat yang efektif mengisi pori-
pori permukaan substrat

Waterproof baru satu - dampproof 
membran!

Tertular karet latex dengan teknologi
internasional yang paling atas!

Cocok tahan kimia, lebih baik adhesi, 
tinggi kekuatan, mulus kesenjangan

pengisi, pervaporation dan gumpalan-
gumpalan permeasi proses memenuhi

kebutuhan profesional, persentase
buruh only1/4 bahan kimia tahan air 

lainnya tersedia!

(SG 378) Air minum lulus standar di 
Eropa, ramah lingkungan sangat!

Produk ini adalah tidak hanya untuk
eksterior, tetapi juga untuk interior 

(SG378).

Bahan ubin/marmer/batu/panas
isolasi disetujui cat dapat dimasukan

ke permukaan!

Itu dapat juga digunakan sebagai anti 
korosi bahan dalam berbagai bidang
aplikasi! (SG 338) Sangat tahan api

Produk dapat disemprotkan atau
menggosok! (SG 338-Mesin semprot

khusus, SG168, 368 & 378 Semproton
airless 200bar, sikat atau gunakan

roller)

Perkembangan / Teknologi Baru
Sedang Berlangsung



SG338 - Pelapis tahan air- Aplikasi semprot– Tim 
konstruksi-area yang luas (bukan untuk ritel)

• Dua komponen di SG338-A) karet Latex / aspal emulsi & B) Accelerator 
solidifikasi

• Aplikasi oleh kembar khusus nosel semprot mesin

• Bentuk padat film waterproof cepat dengan elastisitas tinggi dan 
kesenjangan tidak

• Hanya 1.5mm ketebalan mantel (kering) semprot deposit minimal 
diperlukan

• Hanya menggunakan 3kg per m²

• Besar keuntungan dari metode ini atas metode konvensional

• Produksi cepat aplikasi, hingga 1000 m² per mesin per hari dengan
operator terampil semprot

• Baik ikatan ke bahan-bahan dasar substrat

• Tidak ada sendi di sudut-sudut

• Dapat menutupi retak sudah ada atau celah tunjangan perluasan beton
yang ada

• Dapat mencapai ketebalan hingga 4 mm dalam satu aplikasi

• Aplikasi langsung ke permukaan lembab



SG338 - Lanjutkan

• Elongasi rasio film waterproof mencapai hingga 10 kali panjang asli dan 
recoverability 90%High Elasticity

• Resistensi terhadap piecing, elastisitas yang sangat tinggi dan recoverability 
yang baik

• Konservasi energi & perlindungan lingkungan

• Efisiensi tinggi konstruksi

• Baik tahan air efek

• Dapat menutupi penuh kontur irregular Shapes konstruksi / objek

• Sangat tahan api



SG338 - Lanjutkan

• Pelapis tahan air dapat sepenuhnya mencakup bahan dasar dan 
tidak akan mengupas. Lebih mudah untuk membangun pada
rumit situs

• Sebuah film yang sepenuhnya tertutup dapat dibentuk pada
bahan dasar yang juga berguna untuk anticorrosion, 
perlindungan, penyerapan getaran dan kebisingan perlawanan

• Tidak ada pelarut organik, pembuangan sampah, limbah gas di 
seluruh produksi. Itu dapat dibangun pada suhu kamar tanpa
pemanasan hingga

• Karakteristik ketahanan kimia yang luar biasa!Karakteristik 
ketahanan kimia yang luar biasa!

• Kinerja kuat anti-penuaan!

• Korosi kimia yang beredar perlawanan kemampuan

• Itu adalah penyelesaian sempurna untuk semua jenis bangunan
kebocoran yang disebabkan oleh bahan deformasi, ekspansi
panas, retak, tindikan, longgar bersama mounting dan karat 
corrosions!

• Pengaturan instan dan mutus – tanpa pengencang

• Peringkat tertinggi untuk mencegah kerusakan angin

• Tahan air tanpa batas

• Tahan UV – terkena penuaan 40 tahun

• Ketahanan tusukan ekstrem

• Adhesi tertinggi industry untuk hampir semua sustrat



SG338 - Lanjutkan



MEMBRAN ASPAL 
(BITUMEN) LATEKS 
DENGAN BANYAK 

FUNGSI! 

SG338

PENGURANGAN KEBISINGAN

PERINGKAT LIFT ANGIN TERTINGGI

RESISTENSI HUJAN ES YANG PARAH

KETAHANAN YANG SANGAT BAIK TERHADAP 
TUSUKAN

TAHAN API – PERINGKAT KELAS A



SG368 Lapisan– Konstruksi dan 
Eceran- Eksterior

•Muka air dasar karet sintetis lateks

• Luar biasa adhesi, cocok untuk menerapkan pada berbagai bahan
bangunan

• Sangat air rendah tingkat penyerapan, ketahanan kimia yang tinggi, rendah
tackiness, dapat bekerja dengan berbagai macam pengisi

• Ikatan tinggi kekuatan dan kinerja yang baik di crack penyegelan
kemampuan.

• SG368 membutuhkan lapisan perlindungan untuk paparan luar ruangan UV 
dapat menggunakan prokuk SG168 atau semen serat

•Pendek menyembuhkan waktu 40 menit untuk permukaan menyembuhkan
- air mengandung tes dapat dilakukan 6 jam setelah aplikasi

•Peningkatan permukaan (semen / tegel memperbaiki) dapat menerapkan
18 jam setelah menerapkan

• Interior waterproofing / anti kondensasi aplikasi, juga dapat menggunakan
pada dinding eksterior aplikasi di mana ubin, bahan batu, bahan isolator 
panas, semen dan dll. Dapat diterapkan langsung ke permukaan

•Warna hitam komponen tunggal viskositas tinggi lukisan pasta

•Berlaku melalui kuas cat / Roller / Airless Spray coating ke substrat sebagai
air membuktikan film ini; cocok pada daerah kecil aplikasi

•Dapat bekerja dengan lapisan kain non-woven untuk meningkatkan 
kekuatan dan efek waterproofing

• Juga menggunakan sebagai lapisan dasar untuk SG338



SG368 Ritel Label– 5 & 20Kg



SG368 – Info Tambahan
• Dapat diterapkan ke kejujuran berbagai bahan industri seperti beton, bata, logam, 

galvanis bahan, PVC, pipa, kaca serat dan sangat baik dalam hubungan jembatan-
celah, baik pengisi kompatibilitas

• Sangat baik untuk waterproofing bawah tanah struktur seperti biji-bijian / ruang
penyimpanan makanan, gudang anggur, air struktur Penyimpanan

• Bangunan dan konstruksi dinding, toiles, bergelombang seng atap, atap Talang, 
semen lantai / atap memperbaiki / retak atap ilalang, eksternal dinding bawah tanah

• Waduk-waduk buatan, Kolam air, Kolam dan tank di limbah tanaman

• Stasiun Bawah Tanah struktur, pipa air limbah dan drainase

• Terowongan, cara jalan, kereta bawah tanah, saluran air dan jembatan konstruksi

• Bendungan dinding yang bergerak dengan sekitarnya tanah

• Banyak bahan bangunan yang dapat dipasang pada permukaan membrane tahan air. 
Eksterior bangunan bahan seperti semen, ubin keramik, marmer, batu dan bahan
isolator panas dapat dilampirkan ke membran ini secara langsung, 24 jam setelah
aplikasi ketika permukaan kering. (Produk membutuhkan perlindungan UV)

• Kolam atap pabrik, wadah atau struktur

• Anti korosi karakteristik, baik ketahanan kimia cocok untuk aplikasi pada pipa dan 
instalasi MCK yang terkena menengah tingkat asam / alkali lingkungan

• Dapat diterapkan pada permukaan basah atau lembab

Primer tidak diperlukan!



SG378 Lapisan – Konstruksi dan Eceran
– 5 & 20Kg 
Interior dan Eksterior

Ini adalah satu komponen berbasis air waterproofing membran putih dalam warna. Aplikasi langsung, cepat
menyembuhkan pada suhu kamar. Zat berbasis air ini dibentuk oleh buatan lateks karet dan pengisi; 
Menampilkan ekstrim tahan lama, kesederhanaan, ketahanan kimia yang baik, non-norak, baik dalam
hubungan jembatan-celah, baik pengisi kompatibilitas

• Produktivitas tinggi aplikasi, sekitar 1000m 2 per hari dengan 3 dilatih operator

• Rendah Hydrophilies, sangat rendah dalam uap air transmisi indeks

• Tidak berbau dan ramah lingkungan

• Eksterior aplikasi perlu ditutupi dengan bahan pelindung UV

• Itu dirancang untuk area kecil non-komersial waterproofing aplikasi

• Hal ini memungkinkan bahan seperti semen, ubin keramik, tanah liat, kerikil, batu bata, bangunan termal
isolasi / anti-penyusutan bahan dan lukisan harus berlaku ke permukaan kering dengan baik dan tahan
memperbaiki

• Anti korosi karakteristik, cocok untuk aplikasi pada pipa dan instalasi MCK yang terkena menengah 
tingkat asam / alkali lingkungan

• Dapat diterapkan pada permukaan basah atau lembab

• Tidak berlaku atas genangan air, proses aplikasi tidak akan bekerja dalam genangan air

• Lulus standar Euro kontak untuk konsumsi manusia

• Berlaku melalui kuas cat / Roller / Airless Spray coating ke substrat sebagai air membuktikan film ini; 
cocok pada daerah kecil aplikasi



SG378 Ritel Label– 5 & 20Kg



SG378 – Info Tambahan

• Dapat diterapkan ke kejujuran berbagai bahan seperti beton, bata, kaca
serat dan berbagai macam bahan semen, batu ubin dll bangunan

• Bangunan dan konstruksi dinding, toiles, semen saniter lantai dan 
dinding

• Banyak bahan bangunan yang dapat dipasang pada permukaan
membrane tahan air. Eksterior bangunan bahan seperti semen, ubin
keramik, marmer, batu dan bahan isolator panas dapat dilampirkan ke
membran ini secara langsung, 24 jam setelah aplikasi ketika permukaan
kering

• Dapat dicat dengan cat dinding komersial

• Waduk-waduk buatan, Kolam air, Kolam dan tank di limbah tanaman

• Stasiun Bawah Tanah struktur, pipa air limbah dan drainase

• Stasiun Bawah Tanah instalasi yang dekat tangkapan air

• Gudang anggur bawah tanah, bawah tanah silos



SG168 – Pelapis Polimer Isolasi Panas (Eksterior) 

• Descripts bahan kimia: Tahan air, ketahanan retak, 
pelapis polimer isolasi panas

• Zat kimia: Resin karet buatan 42%, Pengisi titanium 
oksida 20%, Bahan radiasi anti-UV 10%, Pengisi 10%, 
Aditif 5% dan Air 13% 

• Catatan: Tidak ada bahan berbahaya dengan
mengacu pada GB13690-92

• Lateks karet sintetis berbasis air canggih

• Adhesi yang luar biasa, cocok untuk diterapkan
pada berbagai bahan bangunan

• Tingkat penyerapan air yang sangat rendah, 
ketahanan kimia yang tinggi, kelengketan rendah, 
dapat bekerja dengan berbagai macam pengisi

• Kekuatan ikatan tinggi dan kinerja yang baik dalam
kemampuan penyegelan retakan kecil

• Kondisi yang harus dihindari: Paparan langsung ke
udara terbuka saat drum tidak digunakan. Ini akan
menyebabkan

• Hindari aplikasi pada kotoran dan area berminyak

• Kurangi suhu atap antara 10 -14°

Informasi: sifat fisik dan kimia dasar

Penampilan: Pasta Cair
Warna: Putih
Bau: Ringan
Titik Nyala: 100°C, (Metode: 49 (Pensky-Martens)) 
Temperatur Penyalaan: > 200°C, (Metode: Dihitung) 
PH: 8.0-11.0
Kelarutan: Larut dalam air 
Titik Lebur: Tidak ada data 
Titik Didih Pertama: Tidak ada data 
Tekanan Uap: < 0.1 hPa, at 20°C, (Metode: Dihitung) 
Massa Jenis: 1.05 g/cm3, at 20°C (1.013 hPa) (Metode: 4 
(20°C, Biegeschwinger)) 
Viskositas: At 25°C, >8000CPS/ At 40°C, 120000-140000 
CPS

Container Label:
Available in 20kg



SG168 – Info Tambahan
Komponen tunggal, senyawa emulsi berbahan dasar air putih dari polimer, 
lateks alami, kopolimerisasi silan, dan bahan reflektif UV. Kedap air, mengurangi
korosi dan radiasi UV pada struktur logam dan bahan atap lainnya. Penerapan
SG168 yang tepat dapat melindungi dan memperpanjang daya tahan logam
hingga 5 hingga 10 tahun. Penerapan SG168, depat menyebabkan penurunan
suhu interior lebih dari 10° Celsius. Ini adalah penghemat energi dan cat anti air 
isolasi panas.

a) Dirancang untuk tahan air dan mengurangi radiasi UV pada struktur
eksterior perumahan, komersial dan industri

b) Zat berbahan dasar air yang dibentuk oleh emulsi polimer akrilik, bahan
proteksi radiasi, titanium dioksida, kalsium karbonat, dan penghilang busa

c) Hasil refleksi UV dalam suhu permukaan yang lebih dingin. Temperatur
yang lebih rendah mengurangi kerusakan akibat usia dan memperpanjang
umur

d) Sangat tahan lama, mudah digunakan dan cepat diaplikasikan

e) Ramah lingkungan, berbasis air, tidak beracun tanpa kontaminasi
lingkungan

f) Perawatan yang rendah. Tidak akan menggelembung atau mengelupas

g) Elastisitas yang baik dan daya rekat yang kuat pada substrat, menghaluskan
deformasi fisik yang mendasarinya dan kerusakan cuacu. Isi celah-celah
kecil

h) Cat pembersih diri

i) Daya tahan yang sangat baik di bawah lingkungan asam atau asin yang 
keras











Sertifikasi Produk

Semua tersedia
berdasarkan
permintaan –

sertifikasi
internasional

Satu-satunya badan
dengan distributor di 
Afrika, Karibia, dan 

Asia Tenggara

Tes situs dapat
disemprotkan atau

dicat



Produk dan kontraktor - Garansi
Distributor/kontraktor menjamin semua Gurtex produk sesuai dengan syarat, kondisi, dan keterbatasan yang dinyatakan di sini. Distributor/kontraktor akan memperbaiki kebocoran atau cacat yang berasal dari produk
Gurtex diinstal sesuai petunjuk Gurtex dan standar, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bermula dengan tanggal pemeriksaan akhir terhadap instalasi atau aplikasi Waterproofing dengan tanpa biaya kepada klien. 
Pemeliharaan kemudian, selama 5 tahun berikut, akan diberikan pada waktu dan bahan dasar disetujui oleh kedua belah pihak.

Persyaratan -Kondisi dan Pembatasan.

• Penetrasi air atau cacat harus melaporkan secara tertulis pada penemuan dan konfirmasi secara tertulis kepada Distributor

• Jika pada pemeriksaan ditentukan bahwa cacat yang disebabkan oleh cacat produk Gurtex Waterproofing-SG 338, SG 368 & 378 SG - disediakan oleh Distributor untuk aplikator off akan terbatas pada perbaikan
daerah Cacat.

• Distributor, agen atau perwakilan harus diperbolehkan akses untuk memeriksa daerah mana produk diduga menjadi cacat telah diterapkan.

• Batas tanggung-jawab pada satu proyek sama dengan biaya bahan dan aplikasi.

• Dalam setiap peristiwa dan meskipun apa-apa yang terkandung dalam garansi ini tidak dalam keadaan Distributor harus bertanggung jawab, dalam kontrak, gugatan (termasuk kelalaian meskipun tugas perundang-
undangan) atau sebaliknya apapun dan apa pun penyebabnya daripadanya, untuk meningkatkan biaya atau biaya, atas hilangnya keuntungan, Bisnis, kontrak, pendapatan atau tabungan yang diantisipasi atau
kerusakan khusus, tidak langsung atau kerusakan konsekuensial dalam bentuk apapun.

• Garansi mencakup cacat yang timbul dari produk cacat.

• Semua Talang air hujan, outlet dan atap harus dipertahankan secara teratur dari puing-puing sesuai dengan kode standar internasional yang saat ini praktek.

• Garansi ini tidak berlaku dan mungkin null dan menghindari jika hal-hal berikut terjadi:

• Produk terapan, membran atau aksesori adalah kerusakan dengan termasuk bencana alam, tetapi tidak terbatas pada, gempa bumi, pencahayaan, hujan, angin ribut, badai, tornado, atau banjir, atau –

• Produk terapan, membran atau aksesori adalah kerusakan oleh tindakan kelalaian, kecelakaan, atau penyalahgunaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, vandalisme, jatuh benda, ketidakpatuhan sipil
atau tindakan perang, atau:

• Ada perubahan apapun atau perbaikan dilakukan pada atau melalui produk waterproofing selesai, membran atau objek seperti namun tidak terbatas untuk perlengkapan, peralatan atau struktur
ditempatkan pada atau melekat pada struktur selesai atau:

• Produk Waterproofing atau membran rusak oleh mencemarkan dan atau tumpahan, atau:

• Produk Waterproofing atau membran rusak oleh mencemarkan dan atau tumpahan, atau:

• Selama periode jaminan ini, Distributor, agen dan karyawan, yang akan memiliki akses gratis ke gedung selama jam kerja reguler.

• Yang warrantee bukanlah transferrable



PROYEK SAAT 
INI DAN MASA 
LALU 2018 -
2021

BALI DAN SEKITARNYA
Client Name Job Location Year

Alex & Ross Architects (Murray ) Villa Pererenan 2018

La Brisa Beach Club Beach Club Echo Beach 2018/19/20/21

Contactor Wadi Villa Lambok 2018

Leyanadra Villa Balangan 2018

Nastia Villa Puri Gading 2018

Nirjhara Hotel Hotel Resort Kedungu 2018/20/21

Roland Kubler Villa Umalas 2018

The Brawa Lux Hotel Hotel Brawa 2018

Joe's Villa Villa Brawa 2018

Saba Haven Villa Saba 2019

Justin Villa Ubud 2019/20

BASK Hotel Resort Gilli Meno 2019/20

Greg Meyer Residence Jimbaran 2020

Biosystems Sumbawa Mine Surabaya 2019/20

Discovery Mall (Consultations) Shopping Mall Kuta 2019/20

Villa Eka Villa Complex Sanur 2019

Dominic & Ayu Caz Villa Tanah Lot 2019

D'tukad River Club River Club Ubud 2019/20

Inspiral Architects various projects Villas, Resorts & Comercial Bali (all areas) 2019/20/21

Lv8 Resort Hotel Hotel Berawa 2019/20/21

Widodo Hariyanto Villas Pererenan 2019/20/21

Radu (Hotel Mandira Resort - Legian) Villa Canggu 2019/20

PT Belsize Park Gardens Villa Canggu 2020/21

Biji World Projects Villa Complex Ubud 2020

Goldust Beauty Lounge Spa & Health Canggu 2019/20/21

Hyatt Sanur (Only Consultations) Hotel Sanur 2020

Adiwana Bisma (PT Mitra Ubud Abadi) Hotels Ubud 2020

Denny Tangguh Contractors (on going) 2 x Villa Complex Canggu 2020/21

Edoardo Trattoria Group (on going) Restaurants, Villa, Hotel Bali 2020

Prop Developer Jul Ulin - ongoing Several Villas Berawa/Canggu 2020

Mark Baker Developer (consultations) Restaurants, Villas Ubud, Canggu 2019/20

Glen Arthur Villas and referrals Canggu 2020

PT. Good Food Guys - Milk & Madu Restaurants Canggu 2020/21

Pablo - Owner of Milk & Madu Villas Canggu 2020/21

Josh Patil (Bali Prod) Villa Concrete Jungle Pererenan 2020/21

CV Yasmin Silver Offices and Workshop Denpasar 2020

David Hex Complex Canggu 2020/21

Royal Purnama (Consultations) Hotel Saba Saba 2020

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Joined Applictors list Indonesia 2021

PT Pantai Semara Nusantara FINNS VIP area/ Beach club / Villa Berawa 2021

Jeghier Architects (Consultations) Offices and Resort Sanur & Ubud 2021

Hydrogen Design Group Villas Canggu 2021

Lacalac Cantina Mexicana Restaurant Seminyak 2021

PT Bali Property Services Villas Bali 2021

Lacalita Bar Y Cocina Restaurant Canggu 2021

Villa Puth - Mr Karim Properties Villas Canggu 2021

Sukyf Architects Pererenan Development & offices Pererenan 2021

PT Bali Villa Management Villas Sumudra, Cashew etc. Bali (all areas) 2021

Karagraha Yastana Associates House owner Ginyar 2021

Villa Anahata Villas Nusu Dua 2021

Client Name Job Location Year
Mr. Novem Villa Jakarta 2018

PT. Tree Park City Apartment Complex Tangerang 201819/20
Anak Elang Harley Davidson Jakarta Harley Davidson Dealer Jakarta 2018/19/20
Vice President Of Indonesia Office Istana Negara Office Building Jakarta 2018
National Bank Of Indonesia Office Building Jakarta 2018

Mr. Hendra Karnoto Water Tank Jakarta 2018
PT. Mitra Populer Sukses Factory Tangerang 2018
Shangri-La Hotel Hotel Jakarta 2019
Mercure Hotel Central Jakarta 2019/20

Knauf Aquapanel GmbH - Indonesia Resorts / Government Buildings Indonesia 2019/20/21
PT Inti Indah Interindo (Consultations) Light Rail Transit (MRT) Indonesia 2020
PT Angkasa Pura 1 (Persero) Airports Indonesia 2020
Mrs. Koming House Jakarta 2019/20

Jakarta



Info lebih lanjut 
produk yang tersedia

• www.gurtexwaterproofing.com

• Material Safety Data Sheets tersedia – Salinan PDF yang tersedia

• Lembar Data teknis – Salinan PDF yang tersedia

• Melayani klien kami dengan aplikator berkualifikasi terlatih 
dengan jaminan jangka panjang

http://www.gurtexwaterproofing.com/


Terima kasih 
atas waktu 
Anda!

MEDIA SOSIAL

• https://www.instagram.com/gurtexwaterproofing/

• https://www.facebook.com/Gurtex-Waterproofing-and-Anti-Corrosion-1775351212575982/

NOMOR KONTAK TELEPON REGIONAL

• ASI PASIFIK +62 (0)811 188-1004 (AFRIKA & INGGRIS) GURTEX 
PEMBANGUNAN INTERNASIONAAL

• INDONESIA +62 (0)821 46646246 (BAHASA & INGGRIS) BALI DAN 
SEKITARNYA

• INDONESIA +62 (0)852 16277236 (BAHASA & INGGRIS) JAKARTA

• SINGAPURA +65 (0)9488-2793 (CINA & INGGRIS) SEMUA PASAR 
INTERNASIONAL

• AFRIKA SELETAN +27 (0)82990-0681 (INGGRIS & AFRIKA) AFRIKA, PULAU-
PULAU DI SAMUDRA HINDIA 

• AFRIKA SELETAN +27 (0)82716-8753 (INGGRIS & AFRIKA) AFRIKA, PULAU-
PULAU DI SAMUDRA HINDIA 

ALAMAT EMAIL

sales@gurtexwaterproofing.com

https://www.instagram.com/gurtexwaterproofing/
https://www.instagram.com/gurtexwaterproofing/
https://www.facebook.com/Gurtex-Waterproofing-and-Anti-Corrosion-1775351212575982/

