
 

 
 

Digunakan untuk beton; hanya tambah air dan aduk dengan rata 
 

  
DRYMIX Beton K-400 adalah campuran semen, pasir, agregat dan additif yang sudah 
dikemas secara kering, hanya menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai 
material untuk beton dengan kekuatan K – 400. 
DRYMIX Beton K-400 direkomendasikan untuk kolom, balok, pelat, dinding dan 
pekerjaan beton lainnya dengan kekuatan karakteristik 400 kg/cm2. 
 

  

DRYMIX Beton memiliki keunggulan antara lain : 
 Aplikasi mudah dan praktis 
 Kuat tekan terukur 
 Konsistensi campuran tetap terjaga  

 

  

Kekuatan Tekan  : 400 kg/cm2 pada umur 28 hari  
Slump : 8 - 10 cm 
W/C ratio  : + 0,50 
Semen : Portland Cement 
Agregat halus : Pasir silika  
Agregat kasar : Screening 5 – 10 mm  
Density :  2,350 kg/m3 
Berat Kemasan : 50 kg/zak 
Kebutuhan air per zak : 4 - 5 liter untuk 1 zak (1 zak @ 50 kg) 
Kebutuhan per m3 beton : 43 zak @ 50 kg 
Consumption Rate per zak : 0,024 m3  
 

  

DRYMIX Beton K-400 dipergunakan untuk struktur beton. 
 Bersihkan permukaan bekisting yang akan dicor hingga terbebas dari debu, minyak, dan kotoran 

lainnya yang dapat merugikan.  
 Aplikasi DRYMIX Beton K-400 dapat dilaksanakan dengan cara pengecoran. Usahakan 

pencampuran dilakukan dengan menggunakan mesin mixer dengan takaran air yang sesuai. 
 Perawatan dapat dilakukan satu hari setelah pelaksanaan dengan cara membasahi DRYMIX Beton 

K-400 dengan air/Curing Compound.  
  Perawatan dilakukan hingga hari ke-tujuh. 
 

  

Simpan selalu di tempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 
kg kantong plastik polypropylene dengan inner polyethylene liner.  

BETON K-400  

Definisi dan Kegunaan Produk 

Keunggulan 

Spesifikasi dan Sifat Teknik 

Cara Penggunaan 

Penyimpanan dan Pengepakan 

Kunjungi situs kami :  www.drymix.co.id                                                                             Rev.XIX/Jan2012/MW 
Catatan : informasi ini sebagai petunjuk umum .                                                                                        
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