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PERLU CETAKAN 

 STAMP CONCRETE?

WA.08174954390

KAMI MELAYANI

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di

bidang pengecoran dan pemasangan stamp

concrete, kami selalu siap melayani

kebutuhan proyek anda.

JASA PEMASANGAN STAMP
CONCRETE

Untuk bisa mengerjakan proyek stamp

concrete anda membutuhkan 4 bahan

utama, yaitu: cetakan, color hardener,

release agent. & Coating. Jika anda

kontraktor dan berminat untuk megerjakan

proyek anda sendiri, kami bisa membantu

anda dalam penyediaan cetakan dan bahan

pembuatan stamp concrete.

SUPPLY BAHAN DAN
CETAKAN

Jika anda berminat untuk membuka usaha

baru, menambah daftar produk anda

dengan menjadi aplikator stamp concrete,

kami siap membantu dalam penyediaan

bahan dan pelatihan cara pemasangan.

SUPERVISI DAN PELATIHAN
APPLIKATOR BARU



PEBBLE-LOCK adalah Formula berbahan
dasar PU Berfungsi untuk mengikat batu
kerikil dalam pemasangan lantai dekorasi
dan mengikat hiasan batu taman yang
berserakan.
PEBBLE-LOCK memberikan tampilan
yang bersih, kilap, kuat dan tahan UV.
Bisa digunakan untuk: batu kaca, kayu,
karet, besi dsb.

PEBBLE-LOCK KARPET
BATU

Pebble-Lock merupakan perekat batu tahan

uv yang bisa digunakan untuk pemasangan

karpet batu atau lebih dikenal dengan

istilah koral sikat, berbeda dengan koral

sikat yang dipasang dengan semen

(kelihatan nut semen yang kotor),

pemasangan dengan PEBBLE-LOCK akan

memberikan hasil yang jauh lebih rapi, kilap

dan mewah.

JASA PEMASANGAN

Selain jasa pemasangan, kami juga bisa

supply bahan PEBBLE-LOCK untuk para

kontraktor dan applikator yang

membutuhkan.

SUPPLY MATERIAL

Jika anda berminat untuk membuka usaha

baru, menambah daftar produk anda

dengan menjadi aplikator PEBBLE-LOCK,

kami siap membantu dalam penyediaan

bahan dan pelatihan cara pemasangan.

SUPERVISI DAN PELATIHAN
APPLIKATOR BARU

INFO & HARGA 
WA.08174954390

PEBBLE-LOCKPEBBLE-LOCK
Heavy Duty-Clear Gloss-UV Resistance

Tanpa Semen & Tanpa disikat
Lebih kuat, anti retak

Rembesan air yang baik
Anti Lumut, Anti UV, Anti Noda

Mudah Dibersihkan
Proses pemasangan yang cepat & Mudah
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HUBUNGI KAMI

Persiapan area yang akan dipasang, pastikan lapisan
dasar dipadatkan dengan baik. 
Sediakan wadah campuran; ember untuk proyek kecil,
molen untuk proyek besar.
Campurkan kerikil (yang sudah dicuci bersih dan kering
sempurna) dengan PEBBLE-LOCK dengan perbandingan
1:30
Aduk sampai rata, pergunakan mesin mixing tangan atau
molen jika ada.
Tuangkan campuran dan trowel hingga rata dan padat.
Biarkan minimum 24 jam supaya kering dengan
sempurna 

CARA PEMAKAIAN



LANTAI KARET EPDM 

Lantai karet EPDM sekarang telah banyak

diminati untuk lantai playground,

kindergarden, waterpark, lapangan olahraga

dll. karena pilihan warna yang banyak dan

permukaan yang lembut dan aman untuk

bermain anak-anak dan atlit yang sedang

berlatih.

Silahkan hubungi kami untuk info

pemasangan

JASA PEMASANGAN

INFO & HARGA 
WA.08174954390


