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30 Tahun Pengalaman 
dalam Waterproofing 
& Building Protection

Didirikan pada tahun 1981, 
Datra Internusa merupakan ahli 
dalam bidang waterproofing 
dan building protection mulai 
dari produksi, pemasangan 
hingga distribusi materialnya.

Datra membantu para klien 
dalam melindungi bangunan 
dengan waterproofing dan 
lapisan proteksi pada berbagai 
macam konstruksi seperti 
apartemen, hotel, stadion, dan 
arena olahraga.

PT. Datra Internusa memiliki 
brand waterproofing produksi 
sendiri. 

Memiliki pengalaman lebih dari 
30 tahun, PT. Datra Internusa 
memiliki beragam produk 
pilihan berkualitas untuk 
waterproofing.

Waterproofing Division



Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Government 
Bodies :

Kontraktor
BUMN :

Developer 
& Kontraktor
Swasta : 

3

PUPR    Kemenpora   Inasgoc      DKI Jakarta    Pemkot         GBK              Dispora      TNIAL       TNIAD
                     Bandung 

Trusted by respected clients



Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

 Tribune  Coating  
 Stadion Utama Gelora Bung Karno

 Rooftop Coating  
 Stadion Utama Gelora Bung Karno

Portfolio



Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Portfolio

 Waterproofing  
 Sampoerna Strategic

Waterproofing 
Neo Soho Tower

 Rooftop Waterproofing  
 M Gold Tower

Waterproofing and Coating Roof
Istora Senayan
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Portfolio

Waterproofing 
Wang Residence

 Waterproofing  
 Sahid Hotel Kuta Bali’

Exterior Coating 
Qatar Embassy Jakarta
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Portfolio

Waterproofing 
Hotel Padma

Waterproofing 
Museum Tsunami Aceh

Waterproofing 
One Park Avenue & Residence
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Portfolio

Waterproofing 
Da Vinci Tower

Waterproofing 
Conrad Hotel, Bali

Waterproofing 
The Apurva Kempinski, Bali
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Datra Ultraguard

Datra Integra

Datra Super Flex

Datra Elascryl System

Datra Integra
+

Datra Super Flex Datra Integra

“For A Complete Protection”

Datra Ultra Flex

(Superior sistem dak atap rata)

(Toilet, Kolam Renang, Basement)

(Toilet, Kolam Renang, Basement) (Planter box, Area Taman, Got 
Saluran Air)

Datra Superwall Indoor

Datra Superguard
(Lapisan tunggal dak atap rata)

(Superior outdoor wall coating system)

Integrated Solution
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Roof Solution

Sistem membran cair anti bocor 
berkekuatan tinggi untuk atap terbuka.

Datra Ultraguard

Nett : 20 liter

Datra Ultraguard Detail Info

Base Coat & Top Coat Lapisan berbahan dasar air untuk 
atap terbuka.

Datra Superguard

Nett : 20 liter

Datra Superguard Detail Info



Datra
Ultraguard
Datra Ultraguard merupakan sistem kedap air 
ekspose yang terdiri dari 5 lapisan dengan finishing 
permukaan yang berwarna. Datra Ultraguard 
memadukan acrylic polymer dan fiberglass yang 
bekerja sempurna untuk memberikan perlindungan 
terbaik pada area outdoor seperti atap, geladak rumah 
dan teras.
 

Area Aplikasi :
Semua tipe dak atap terbuka.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Ultraguard
Data Teknis

● Warna : Hijau dan abu-abu (dapat diminta dengan warna lain)

● Ukuran Packing : Pail 20 Liter

● Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

● Kepadatan (dalam volume) : Bodycoat: 49%, Topcoat: 47%

● Pengenceran (thinning) : Digunakan tanpa perlu diencerkan

● Ketebalan dry film : 0,8 mm-1,0 mm

● Kekuatan peregangan : > 180%

● Kekuatan penarikan  :16,8 N/mm2

● Kelenturan lapisan : Lulus tes mandrel Lebih dari 3 mm

● Tingkat kekerasan shore A : 86,7
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Datra Ultraguard
Data Teknis

Ketahanan terhadap bahan kimia

Hydrochloric acid 1% : Sangat baik

Sodium hydroxide 1% : Sangat baik

Minyak, Terpentin, Non-ionic detergent : Sangat baik

Penembusan air : Penembusan tidak terlihat pada 3 bars

Ketahanan terhadap benturan : Tidak ada retakan

Crack bridging : Tidak ada retakan dengan lebar @ 2 mm
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Datra Ultraguard

Prosedur Pemasangan

Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton harus sudah berumur 28 hari atau plester harus sudah berumur 14 hari

• Kemiringan harus sudah menuju ke arah pembangunan dan bebas dari genangan air

• Tidak diaplikasi pada permukaan acian yang mudah terkelupas

Batasan :

Datra Ultraguard tidak direkomendasi pada area lintas kendaraan. Aplikasi Datra Ultraguard dilaksanakan setelah 

pekerjaan lain sudah selesai, dan tahapan aplikasi di lapangan sebagai pekerjaan finishing.

Aplikasi
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Prosedur Pemasangan

Priming

Campurkan Datra Ultraguard Bodycoat dengan air mengikuti takaran 1:3 (1 kg Datra Ultraguard Bodycoat dengan 3 

liter air bersih). Aplikasikan Datra Ultraguard Primer pada seluruh permukaan dengan menggunakan kuas atau roller. 

Bodycoat dan Penguatan

Aplikasikan Datra Ultraguard Bodycoat dengan menggunakan roller sebanyak 2.5 m2/liter dan segera lapisi dengan 

fiberglass mat sebanyak 0.225 gram/m2. Aplikasikan kembali Datra Ultraguard Bodycoat sebagai pelapis kedua untuk 

penguatan sebanyak 2.5 m2/liter dan biarkan mengering selama 12 jam.

*Prosedur pemasangan dapat dilihat di link youtube berikut: https://bit.ly/2QLZ7Ml

Datra Ultraguard
Aplikasi
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Prosedur Pemasangan

Topcoat

Aplikasikan Datra Ultraguard Topcoat sebanyak 1,5 m2/liter. Biarkan mengering selama 3 jam sebelum diaplikasikan 

kembali dengan takaran yang sama dan biarkan mengering selama 48 jam. Selama proses pengeringan disarankan 

untuk tidak menginjak atap agar hasilnya maksimal.

Tes Genangan

Tes genangan dapat dilakukan pada 24  jam berikutnya setelah lapisan Datra Ultraguard Topcoat mengering.

Keselamatan dan Keamanan

Untuk menghindari kebakaran, berhati-hati dalam menyalakan api dan jauhkan semua bahan yang mudah terbakar 

saat pengaplikasian serta pastikan alat pemadam kebakaran selalu tersedia.

Datra Ultraguard
Aplikasi
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Datra Ultraguard
Roof Deck
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Datra Ultraguard
Roof Drain
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Datra Ultraguard
Parapet Wall
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Datra Ultraguard
3D Section

1

2
3

4

5

6 Komposisi Lapisan
1. Concrete
2. Primer
3. Ultraguard Bodycoat
4. Fiberglass Mat
5. Ultraguard Bodycoat
6. Ultraguard Topcoat



Datra
Superguard

Datra Superguard  adalah sistem emulsi akrilik 
berbasis air yang dimodifikasi dan dirancang 
sebagai satu lapisan cair yang tangguh, tahan 
lama, elastis dan tahan air.

Area Aplikasi :
Semua tipe dak atap terbuka.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Superguard
Data Teknis

• Material      : Modifikasi Akrilik karet sintetis 

• Warna        : Abu-abu (dapat di-custom)

• Ukuran Packing : Pail 20 Liter

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : >60% dari berat

• Suhu minimal pemasangan : 10°C

• Pengenceran (thinning) : Tidak perlu

• Bagian      : Primer (0.125 liter/m2)  Topcoat (2 @0.5 liter/m2)

• Waktu pelapisan ulang : Saat normal di 2-3 jam, berdasarkan suhu, kelembaban, dan kondisi area

• Waktu pengeringan : Kering saat disentuh dalam 30 menit pada kondisi normal

• Pembersihan : Solvent alifatik atau aromatik untuk cat kering dan basah
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Datra Superguard

Prosedur Pemasangan

Ketentuan dan Persyaratan :

● Semua permukaan yang akan dilapisi waterproofing harus dibersihkan dulu dengan sikat kawat, atau cara lain 
yang cocok untuk menghilangkan kotoran, minyak, jamur, dll.

● Beton harus sudah berumur 28 hari atau plester harus sudah berumur 14 hari

● Semua permukaan beton atau plester atau screed harus halus, monolitik, agar screed dapat menerima membran 
waterproofing

Persiapan Primer:

● Aduk produk dengan benar.
● Oleskan Datra Superguard primer menggunakan roller atau kuas (0.1 - 0.13 liter/m²) dan biarkan kering sebelum 

dilapisi Superguard.

Aplikasi
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Datra Superguard

Prosedur Pemasangan

Aplikasi :

● Oleskan lapisan pertama Datra Superguard di atas permukaan primer dengan cakupan 0.5 liter/m². Biarkan 

mengering hingga minimal 4 jam.

● Oleskan lapisan kedua Datra Superguard dengan cakupan 0.5 liter/ m².

● Pemasangan menggunakan semprotan, dapat diaplikasikan pada satu lapisan dengan cakupan 1.0 liter/m². 

Aplikasi
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Datra Superguard
Roof Drain



www.datra.id

Datra Superguard
Roof Slab
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Datra Superguard
3D Section

1

Komposisi Lapisan
1. Concrete
2. Primer
3. Superguard
4. Superguard (2nd coating)

2

3

4
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Wet Area Solution

Kristalisasi anti bocor 
untuk beton.

Datra 
Integra

Nett : 25 kg

Datra Integra Detail Info

Membran anti bocor 
berbahan dasar 
semen.

Datra 
Super Flex

Komponen  A : 25kg 

Datra Super Flex Detail Info

Komponen  B : 17kg Cat elastis pelapis 
anti bocor.

Datra Ultra Flex
(+Primer)

Nett : @20 liter

Datra Ultra Flex Detail 
Info



Datra
Integra

Datra Integra adalah material waterproofing jenis 
kristalisasi yang terdiri dari campuran semen khusus, 
pasir silika dan zat kimia aktif yang penggunaannya 
dapat diaplikasikan dengan cara: coating, spray atau 
tabur (dry sprinkle). 

Bahan kimia aktif Datra Integra akan bereaksi dengan 
kelembaban dan zat kapur sehingga membentuk 
kristal-kristal yang akan mengisi pori-pori beton melalui 
proses penetrasi secara kapiler. 

Area Aplikasi
Dinding dan lantai basement, STP, GWT, lantai toilet, 
dan kolam renang.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Integra
Data Teknis

• Bentuk/warna : Serbuk, abu-abu semen

• Ukuran Packing : Sak 25 kg

• Tingkat kepadatan : 3,20 kg/liter

• Rasio campuran (bubuk : air) : 2.5 : 1 berdasarkan beratnya

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Suhu minimal pemasangan : 10°C

• Cakupan pelapisan : 1.5kg/m2

• Set awal pada 25°C : 2 jam
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Datra Integra
Data Teknis

• Daya serap air (water permeability) : 5 mm

• Kekuatan ikat saat ditarik : 1.0 N/mm2

• Kekuatan ikat saat dimiringkan : 1.17 N/mm2

• Kekuatan tekan : 41.3 N/mm2

• Performa ikat pada batang besi : 0.15 mm slip

• Tes Racun : Lulus

• Tes tahan karat : Tidak ada karatan pada besi beton setelah 28 hari
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Datra Integra
Konsumsi

• Dinding basement, STP, GWT : 1,5 kg/m2 atau 2 lapis 0.75kg/m2

• Lantai Toilet : 1,0 kg/m2 dalam 1 lapis

• Tabur di atas lantai kerja : 1,5  kg/m2

• Tabur di atas beton cor : 1,2 kg/m2



www.datra.id

Datra Integra
Aplikasi

Prosedur Pemasangan

Ketentuan dan Persyaratan :

• Sambungan cor harus menggunakan waterstop, tidak membentuk garis tegak

• Pipa/besi yang menembus beton harus dilindungi dengan Datra Rock (epoxy mortar)

• Perbaikan/penambalan beton keropos dilakukan setelah treatment waterproofing

Batasan  :

Toleransi retakan maksimal 0,2 mm (retak rambut). Setiap sambungan cor beton harus menjadi perhatian 

khusus karena dapat menjadi salah satu potensi sumber kebocoran. 
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Datra Integra
Aplikasi

Prosedur Pemasangan

• Sistem tabur : Hanya dilaksanakan pada lantai basement dan diaplikasikan di atas permukaan beton yang baru 

selesai atau di atas permukaan lantai kerja

• Sistem slurry coat : Perbandingan campuran 3 takar bubuk Datra Integra dengan 1 takar air . Setelah 

pencampuran, materi harus digunakan dalam jangka waktu 20 menit. Lebih dari waktu tersebut, material harus 

dibuang karena kualitas sudah tidak terjamin.

• Sebelum diaplikasikan pada dinding basement, STP, GWT, lantai toilet/ruang wudhu/area, area harus lembab. 

• Aplikasi ke permukaan harus menggunakan sikat khusus .

• Apabila pelapisan harus dikerjakan dalam dua lapis, lapis kedua harus diaplikasikan saat lapis pertama masih 

hijau
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Datra Integra
Aplikasi

Finishing

• Keramik

Finishing keramik dapat dikerjakan langsung di atas permukaan beton yang sudah dilapisi waterproofing setelah 

melewati masa curing waterproofing minimal 7 hari

• Cat

Pengecatan di atas permukaan beton yang sudah dilapisi Datra Integra (tanpa plester) dapat dilaksanakan setelah 

masa curing minimal 30 hari. Disarankan menggunakan material cat jenis water based.

• Beton exposed

Pada finishing ini, setelah pengaplikasian Datra Integra, permukaan beton akan berubah warna menjadi coklat karat 

akibat proses reaksi kimia. Cara yang tepat untuk mendapatkan warna yang seragam dengan melabur air semen 

dengan menggunakan kuas pada seluruh permukaan.
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Datra Integra
Pipe Grouting Alternative 1
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Datra Integra
Pipe Grouting Alternative 2
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Datra Integra
Water Leakage
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Datra Integra
Swimming Pool
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Datra Integra
3D Section

1

2
Komposisi Lapisan
1. Plester
2. Integra (1-2x lapis 

tergantung area aplikasi)



Datra
Super Flex
Datra Super Flex adalah waterproofing membran 
berbahan dasar semen dengan campuran dua 
material yang berbentuk serbuk dan liquid dan sangat 
cocok untuk digunakan pada semua struktur concrete.

Dengan daya lekat (adhesion), daya tarik dan 
kelenturan yang tinggi, Datra Super Flex sangat cocok 
digunakan di permukaan vertikal maupun horizontal.

Area Aplikasi

Talang air, balkon, area parkir, kolam renang, GWT, 
dinding toilet.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Super Flex
Data Teknis

Item Component A Component B

Warna Abu-abu Putih

Bahan dasar Serbuk semen Acrylic Polimer

Tingkat kepadatan 1.02 kg/l 1.02 kg/l

Kemasan Sak 25 kg Dirigen 17 kg

Rasio campuran 1.5 : 1.0 (berdasarkan berat) 1.5 : 1.0 (berdasarkan berat)
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Datra Super Flex
Data Teknis

• Usia packing : Satu tahun pada lingkungan yang kering

• Waktu pengeringan dan pelapisan ulang : 3 jam menuju pelapisan selanjutnya

• Pengeringan awal : 1 hari

• Pengeringan aktual : 7 hari

• Waktu maksimal produk setelah dicampur : 60 menit @ 25°C

      (Pot life)
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Datra Super Flex
Data Teknis

• Kekuatan peregangan : 235%

• Kekuatan penarikan : 2.28 N/mm2

• Kekuatan rekatan : 2.59 N/mm2

• Kekuatan material (crack bridging) : TIdak ada retak hingga 2 mm

• Daya tahan terhadap penyerapan air : Tidak bisa ditembus air pada 5.0 kg/cm2

• Tes Racun : Lulus tes

• Daya lekat pada permukaan : 2.4 N/mm2

• Transmisi uap air : 27.31 g/m2/24 jam

• Tingkat kekerasan shore A : 79
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Datra Super Flex
Konsumsi

• Bak bunga (planter box) : 2,0kg/m2 (2x @ 1.0kg/m2)

• Dak atap, dinding toilet : 2,0 kg/m2 (2x @ 1.0kg/m2)

• Kolam renang - suspended : 2,0kg/m2 (2x @ 1.0kg/m2)

  (dikombinasi dengan Datra Integra 1.0kg/m2)

• Dak kolam renang : 3,0kg/m2 (3x @ 1.0kg/m2)
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Prosedur Pemasangan

Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton harus sudah berumur 28 hari atau plester harus sudah berumur 14 hari

• Kemiringan harus sudah menuju ke arah pembuangan dan bebas dari genangan air

• Pemberhentian pada bidang vertikal dibuatkan tali air pada ketinggian min. 200 mm dari permukaan lantai 

(tergantung area aplikasi)

• Pastikan permukaan area aplikasi lembab sebelum Datra Super Flex dipasang

Batasan  :

Datra Super Flex tidak tahan terhadap Ultraviolet sehingga harus diproteksi dengan plester. Pertemuan bidang 

vertikal & horizontal (sudut luar) harus menggunakan serat fiberglass sebagai bagian penulangan. Untuk pipa 

atau stack besi/beton yang menembus beton harus dilapisi Datra Rock terlebih dahulu.

Datra Super Flex
Aplikasi
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Prosedur Pemasangan

Metode Aplikasi Waterproofing

• Pengecekan kemiringan permukaan dengan 

cara test aliran air

• Perbandingan campuran material adalah 3 kg 

serbuk : 2 kg liquid. Aduk hingga merata ± 3 

menit.

• Aplikasi dilakukan dengan 2x coating @ 1,0 

kg/m2/coat

• Materi yang sudah dicampur harus digunakan 

dalam jangka waktu 1 jam

• Waktu setting material minimal 3 jam

Datra Super Flex
Aplikasi

Pekerjaan Plester Pelindung

• Ketebalan plester pelindung minimal 50 mm dengan 

perbandingan campuran 1: 3 atau 1: 4 (kecuali ditentukan 

oleh pemberi tugas)

• Kemiringan plester pelindung harus ideal menuju ke arah 

saluran pembuangan (ditentukan perencana)
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Datra Super Flex
Basement Deck
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Datra Super Flex
Planter Box
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Datra Super Flex
Swimming Pool
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Datra Super Flex
3D Section

1

2

3
Komposisi Lapisan
1. Concrete
2. Super Flex
3. Super Flex (2-3x lapis 

tergantung area aplikasi)



Datra
Ultra Flex

Datra Ultra Flex merupakan cairan dengan 
membran elastomeric waterproofing dan berbahan 
dasar polyisoprene polymer sehingga menghasilkan 
cat anti bocor yang sangat elastis dan kuat.

Datra Ultra Flex tidak mengandung bitumen atau coal 
tar sehingga terhindar dari noda pada marmer, 
keramik dan nat.

Area Aplikasi

Atap, got dan saluran air, teras dan balkon tertutup, 
planter box, garasi dan area parkir, daerah basah dan 
kamar mandi.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Ultra Flex
Data Teknis

• Warna : Abu- abu

• Ukuran kemasan : 20 Liter pail

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : 59%

• Pengenceran (thinning) : Tidak perlu diencerkan dengan air

• Waktu pengeringan : 1-2 jam setelah diaplikasikan pada atap



www.datra.id

Datra Ultra Flex
Data Teknis

• Kekuatan peregangan : 407.58%

• Kekuatan penarikan : 4.08 N/mm2

• Kekuatan material : TIdak ada retak @ 2 mm

• Transmisi uap air : 27.31 g/m2/24 jam

• Penembusan air : Penembusan tidak terlihat pada 5 bars

• Daya lekat pada permukaan : 2.4 N/mm2

• Tingkat kekerasan shore A : 75

•  Kelenturan setelah panas dalam waktu lama : Tidak ada retakan, robekan atau lubang pada 7.0 mm
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Prosedur Pemasangan

Persiapan Permukaan :

• Beton harus sudah berumur 28 hari atau plester harus sudah berumur 14 hari

• Kemiringan harus sudah menuju ke arah pembuangan dan bebas dari genangan air

• Pastikan permukaan aplikasi bersih, kering dan bebas dari debu dan partikel lainnya.

• Bagian sudut harus ditambahkan champer/fillet berukuran 25 x 25 mm

Batasan :

Datra Ultra Flex tidak tahan terhadap Ultraviolet, sehingga harus diproteksi dengan plester. Ketebalan lapisan 

plester min. 50 mm diperkuat dengan besi tulangan. Setelah pemasangan fiberglass, aplikasi Datra Ultra 0.5 

liter/m2.

 

Datra Ultra Flex
Aplikasi
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Prosedur Pemasangan

Prosedur Pemasangan :

• Pengecekan kemiringan permukaan

• Aplikasi Primer, konsumsi 8 - 10 m2/liter (berdasarkan area aplikasi), diamkan selama 2 jam

• Aplikasikan Datra Ultra Flex 2 @ 0,6 liter/m2 

• Pada bagian sudut, wajib ditambahkan fiberglass sebelum lapisan Datra Ultra Flex kedua

• Tes genangan dilakukan 24 jam setelah lapisan terakhir

Pekerjaan Plester Pelindung :

• Ketebalan plester pelindung minimal 50mm dan harus diperkuat dengan besi tulangan (ditentukan perencanaan)

• Kemiringan plester pelindung harus ideal menuju ke arah saluran pembangunan (ditentukan perencana).

 

Datra Ultra Flex
Aplikasi
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Datra Ultra Flex
Planter box
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Datra Ultra Flex
Bracket Treatment
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Datra Ultra Flex
Drainage Pipe
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Datra Ultra Flex
3D Section

1

2

3

4

Komposisi Lapisan
1. Concrete
2. Primer
3. Ultra Flex
4. Ultra Flex (2nd coating)
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Wall Solution

Datra Superwall Outdoor Detail Info

Topcoat semi-gloss 
berbahan dasar air

Datra Superwall
Indoor

Nett : @20 liter
Lapisan tahan air 
elastomerik

Datra 
Elastic

Topcoat semi-gloss 
berbahan dasar air

Datra Superwall
Outdoor

Nett : @20 liter Nett : @20 liter

Datra Superwall Indoor Detail Info
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Wall Solution

Datra Elascryl Detail Info

Sistem waterproofing double protection 
berbahan dasar air

Datra Elascryl
System

Nett : 20 liter



Datra

Datra Superwall Indoor berbahan dasar akrilik 
dengan lapisan atas bersifat semi-gloss. Produk ini 
digunakan terutama pada dinding sebagai lapisan 
terakhir di atas permukaan primer yang sesuai atau di 
atas permukaan yang telah dicat dengan integritas 
yang baik. Warna bisa dibikin sesuai permintaan. 

Areas of Usage :
Dinding bagian dalam bangunan.

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Superwall 
Indoor
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Datra Superwall Indoor
Data Teknis

• Warna : Sesuai permintaan

• Ukuran kemasan : Pail 20 liter

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : 34% dari volume

• Pengenceran & pembersihan : tidak perlu diencerkan dan dibersihkan dengan air

• Tahan alkali : TIdak menunjukkan pertumbuhan alga

• Penyerapan air : 129 g/m2/24 jam

• Transmisi uap air : 136 g/m2/24 jam

• Kekuatan penarikan : 3 N/mm2

• Tingkat elongasi saat diam : 129%



www.datra.id

Datra Superwall Indoor 
Aplikasi
Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton atau plester harus sudah berumur 28 hari.

• Pastikan permukaan aplikasi bersih, kering dan bebas dari debu dan partikel lainnya.

• Apabila dipasang di atas permukaan cat, pastikan tidak ada permukaan yang cacat dan terkelupas

Batasan :

Aplikasi harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman

Prosedur Pemasangan :

• Pengecekan dan pembersihan seluruh permukaan dari sisa – sisa bekas adukan semen

• Aplikasi material primer (jenis primer sesuai dengan permukaan).

• Aplikasi Datra Superwall Indoor sebanyak 5 m2/liter dan tunggu 4 jam, lalu lapiskan lagi sebanyak 5 m2/liter dan 

tunggu 24 jam sebelum permukaan digunakan.
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Datra Superwall Indoor
Parapet Wall
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Datra Superwall Indoor
3D Section

1

2

3

4

Komposisi Lapisan
1. Plester
2. Primer
3. Superwall Indoor
4. Superwall Indoor (2nd coating)



Datra

Datra Superwall Outdoor berbahan dasar air dan 
akrilik dengan hasil warna bersifat semi-gloss dekoratif. 
Produk ini digunakan pada lapisan atas sebagai 
pelindung dalam Datra Elascryl System. Warna bisa 
dibikin sesuai permintaan. 

Areas of Usage :
Dinding bagian luar bangunan & top coat Datra Elascryl 
System

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Superwall 
Outdoor
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Datra Superwall Outdoor 
Data Teknis

• Warna : Sesuai permintaan

• Ukuran kemasan : Pail 20 liter

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : 34% dari volume

• Pengenceran & pembersihan : Tidak perlu diencerkan dan dibersihkan dengan air

• Tahan alkali : TIdak menunjukkan pertumbuhan alga

• Ketahanan atas penyebaran kelembaban : 146 (R)/m, 0.83 (Sd)/m

(Equivalent air layer thickness)

• Fleksibilitas : Melewati tes mandrel hingga 3 mm

• Tingkat elongasi : 300%
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Datra Superwall Outdoor 
Aplikasi

Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton atau plester harus sudah berumur 28 hari.

• Pastikan permukaan aplikasi bersih, kering dan bebas dari debu dan partikel lainnya.

• Apabila dipasang di atas permukaan cat, pastikan tidak ada permukaan yang cacat dan terkelupas

Batasan :

Aplikasi harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman

Prosedur Pemasangan :

• Pengecekan dan pembersihan seluruh permukaan dari sisa – sisa bekas adukan semen

• Aplikasi material primer (jenis primer sesuai dengan permukaan).

• Aplikasi Datra Superwall Outdoor sebanyak 8 m2/liter dan tunggu 2 jam, lalu lapiskan lagi sebanyak 8 m2/liter 

dan tunggu 24 jam sebelum permukaan digunakan.
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Datra Superwall Outdoor 
Parapet Wall
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Datra Superwall Outdoor
3D Section

1

2

3

4

Komposisi Lapisan
1. Plester
2. Primer
3. Superwall Outdoor
4. Superwall Outdoor (2nd coating)



Datra

Datra Elastic berbahan lapisan elastomer berbahan 
dasar air yang digunakan sebagai Bodycoat pada 
Datra Elascryl System untuk dinding. 

Area Pemasangan :
Bagian dinding dengan retakan di bawah 2.00 mm 
dan dipakai sebagai Bodycoat pada Datra Elascryl 
System

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Elastic
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Datra Elastic
Data Teknis

• Warna : Putih & abu-abu muda, hasil akhir satin

• Ukuran kemasan : Pail 20 liter

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : 46% dari volume

• Pelapisan ulang : 4-16 jam pada kondisi suhu dan kelembaban normal

• Pengenceran & pembersihan : Biasanya tidak perlu diencerkan dan dibersihkan dengan air
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Datra Elastic
Aplikasi
Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton atau plester harus sudah berumur 28 hari

• Pastikan permukaan sudah bersih, kering, bebas debu dan minyak

• Area cat yang terkelupas harus dibuang dan tidak bolong

Batasan :

Aplikasi harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman

Prosedur Pemasangan :

• Aduk sebelum dipakai; apabila dibutuhkan, encerkan produk terlebih dahulu

• Apabila diaplikasikan dengan kuas atau roller, Datra Elastic dilapiskan 2 kali sebanyak 5.0 m2/liter, diamkan 

selama 4 jam sebelum dilapiskan kembali

• Apabila diaplikasikan dengan semprotan, Datra Elastic dilapiskan 1 kali sebanyak 2.5  m2/liter, diamkan 

selama 4 jam sebelum dilapiskan dengan lainnya.



Datra

Datra Elascryl System adalah sistem waterproofing 
seperti cat yang sangat kuat dan elastis serta 
memiliki toleransi tinggi terhadap pergerakan dan 
keretakan mikro pada permukaan dinding plester. 
Memiliki keunggulan terhadap perubahan cuaca, 
sehingga sangat tepat untuk dinding luar dan dapat 
digunakan sebagai lapisan anti karbonasi.

Area Pemasangan :
Bagian dinding luar bangunan tinggi dengan 
permukaan semen, hebel, batu bata dan batu alam. 

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id

Elascryl
System
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Datra Elascryl System
Data Teknis

• Warna : Putih & abu-abu muda, hasil akhir satin

• Ukuran kemasan : Pail 20 liter

• Usia Packing : 2 tahun dalam kontainer tertutup

• Kepadatan : 34 - 45% dari volume

• Pengenceran & pembersihan : Biasanya tidak perlu diencerkan dan dibersihkan dengan air

• Tebal lapisan setelah kering : sekitar 360 micron
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Datra Elascryl System
Data Teknis

• Kekuatan penarikan : 3.00 N/mm2

• Kekuatan peregangan : >300%

• Fleksibilitas : Lulus tes mandrel hingga 3 mm

• Transmisi uap air : 136 g/m2/24 jam 

• Tahan alkali : TIdak menunjukkan pertumbuhan alga

• Ketahanan atas penyebaran kelembaban : 146 (R)/m, 0.83 (Sd)/m

      (Equivalent air layer thickness)

• Kekuatan material : TIdak ada retak @ 2 mm

• Daya serap air : 129 ml/m2/24 jam
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Datra Elascryl System
Aplikasi

Ketentuan dan Persyaratan :

• Beton atau plester harus sudah berumur 28 hari

• Permukaan harus bersih, kering dan bebas debu serta minyak. Pastikan tidak ada lubang dan permukaan terkelupas, 

tambahkan sambungan apabila diperlukan

Batasan :

Aplikasi harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman
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Datra Elascryl System
Aplikasi

Prosedur Pemasangan :

• Pengecekan dan pembersihan seluruh permukaan dari sisa – sisa bekas adukan semen

• Aplikasikan primer (jenis primer sesuai permukaan) sebanyak; 6 - 10 m2/liter, biarkan kering hingga 2 jam 

• Aplikasikan Datra Elastic:

○ Apabila diaplikasikan dengan kuas atau roller, Datra Elastic dilapiskan 2 kali sebanyak 5.0 m2/liter, diamkan 

selama 4 jam sebelum dilapiskan kembali

○ Apabila diaplikasikan dengan semprotan, Datra Elastic dilapiskan 1 kali sebanyak 2.5  m2/liter, diamkan 

selama 4 jam sebelum dilapiskan dengan lainnya.

• Aplikasikan Datra Superwall Outdoor:

○ Apabila diaplikasikan dengan kuas atau roller, Datra Superwall Outdoor dilapiskan 2 kali sebanyak 8 m2/liter, 

diamkan selama 2 jam sebelum dilapiskan kembali

○ Apabila diaplikasikan dengan semprotan, Datra Superwall Outdoor dilapiskan 1 kali sebanyak 4  m2/liter, 

diamkan selama 2 jam.
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Datra Elascryl System
Parapet Wall
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Datra Elascryl System
3D Section

1

2

3

4

5

6

Komposisi Lapisan
1. Concrete
2. Primer
3. Elastic
4. Elastic (2nd coating)
5. Superwall Outdoor 
6. Superwall Outdoor (2nd coating)
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Pipe Solution

Mortar epoxy untuk retakan 
dan lubang

Datra Rock

Komponen A : 1 kg
Komponen B : 1 kg



Datra Rock

Datra Rock adalah dua komponen mortar yang 
bersifat keras dan padat, cepat kering, berfungsi 
mengisi retakan dan memiliki ketahanan 
terhadap benturan (cocok untuk area lalu lintas) 
serta memiliki daya rekat yang tinggi sehingga 
cocok di area lembab.

Area Aplikasi
Area retakan maupun lubang pada dinding dan 
lantai dan pada sekeliling pipa

Creating Inspiring Human Spaceswww.datra.id
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Datra Rock
Data Teknis

Item Component A Component B Mixed Component

Warna Putih HItam Abu-abu

Kemasan 1 kg 1 kg 2 kg

Usia packing 1 tahun 1 tahun

Massa jenis 1.94 kg/liter 1.43 kg/liter 1.68 kg/liter

Kepadatan 100% 100% 100%

Rasio campuran 1:1

Waktu maksimal produk setelah dicampur
(Pot life)

1 - 2 jam
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Datra Rock
Data Teknis

Item Component A Component B Mixed Component

Waktu bahan menjadi gel
(Gel life)

10 - 12 jam

Pengeringan aktual 3 hari

Kekuatan penarikan 29 N/mm2

Tingkat kelenturan 34.7 N/mm2

Tes Compressive Strength setelah 28 hari 102 N/mm2
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Datra Rock
Aplikasi

Prosedur Pemasangan

Ketentuan dan Persyaratan :

Permukaan dalam keadaan bersih dan kering. Apabila ada permukaan yang terlepas, sebaiknya dibuang 
sebelum diaplikasikan Datra Rock.

Aplikasi :

Campurkan komponen dengan perbandingan volume 1:1. Campurkan hanya material yang dibutuhkan 
dalam 1 jam. Untuk memudahkan aplikasi gunakan alat yang dibasahkan terlebih dahulu dengan air dan 
detergen.



www.datra.id

Datra Rock
Pipe Grouting Alternative 1
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Datra Rock
Pipe Grouting Alternative 2
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Datra Rock
Pipe Detail
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Datra Rock
Water Leakage
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Datra Rock
3D Section

Datra Rock 
dipasang di 
sekeliling pipa
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Primer

Primer acrylic 
polymer berbahan 
dasar air

Datra 
Water Based
Primer

Nett : @20 liter
Primer berbahan 
solvent dengan 
campuran thinner 

Datra 
Solvent Based
Primer

Nett : @20 liter
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Datra Water Based Primer adalah primer acrylic 
polymer berbahan dasar air sebagai cat dasar dan 
lapisan penutup sebelum dilapisi waterproofing pada 
dinding interior maupun eksterior.

 
Area Aplikasi
Permukaan tembok beton, berbahan gypsum

Datra
Water Based
Primer
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Datra Water Based Primer
Data Teknis

• Bahan Dasar : acrylic polymer

• Bentuk/ kesamaan : Cairan, 20 liter/ pail

• Warna : putih

• Daya sebar : 5-10 m2/liter
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Datra Water Based Primer
Aplikasi

Prosedur Pemasangan :

• Aplikasikan sebanyak 5-10 m2/liter tergantung permukaannya (permukaan kasar menyerap lebih banyak primer)

• Diaplikasikan dengan roll atau kuas dan harus ditunggu kering selama 3 jam sebelum pengaplikasian body coat.
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Datra Solvent Based Primer adalah Primer 
berbahan dasar solvent ini memiliki warna 
transparan dan dapat menahan alkali sangat 
baik sehingga cocok digunakan pada 
permukaan yang akan ditimpa dengan cat. 
Primer ini juga menjadi pilihan untuk primer 
untuk waterproofing pada atap dan dak.

Area Aplikasi
Permukaan GRC/beton padat/asbes yang agak 
licin, permukaan logam

Datra
Solvent Based
Primer
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Datra Solvent Based Primer
Data Teknis

• Bahan Dasar : Solvent

• Bentuk/ kesamaan : Cairan, 20 liter/ pail

• Warna : Transparan

• Daya sebar : 5-8 m2/liter
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Datra Solvent Based Primer
Aplikasi

Prosedur Pemasangan :

•  Aplikasikan sebanyak 5-8 m2/liter tergantung permukaannya (permukaan kasar menyerap lebih banyak primer) 

•  Diaplikasikan dengan roll atau kuas dan harus ditunggu kering selama 3 jam sebelum pengaplikasian body coat.




