
 

 
 

Digunakan untuk pelapis permukaan beton; hanya tambah air dan aduk dengan rata 
 

   
DRYMIX Concrete Fill K-350 adalah campuran beton kering khusus yang dikemas, 
hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai :  
Perbaikan beton dengan kuat tekan karakteristik setara K-350  
   
DRYMIX Concrete Fill keunggulan antara lain : 

 Aplikasi mudah dan praktis 
 Daya rekat yang tinggi pada permukaan beton 
 

 
   

Kekuatan Tekan : 350 kg/cm
2

 pada umur 28 hari 
W/ C ratio  : 0,48 
Kebutuhan Air : 3 - 4 liter / 40 kg Concrete Fill K-350 

Consumption rate/ zak : 0,018 m
3

  
Density : 2,4 gr/cc 
 

   
Persiapan Bersihkan debu, minyak, lemak, lilin, cat dan partikel-partikel merugikan lainnya yang 

menempel pada permukaan beton. 
 
Pengolahan Pencampuran direkomendasikan mempergunakan mesin mixing. Apabila tidak ada, 

pencampuran dapat dilakukan secara manual. Satu kantong 40 kg dicampurkan dengan air 
sedikit demi sedikit hingga tercampur dengan rata. Aduk terus campuran secara merata 
selama 3 – 4 menit. Campuran siap digunakan. Pencampuran yang benar sangat penting 
untuk memperoleh hasil yang baik pada produk ini. 

 
Aplikasi Aplikasikan Concrete Fill K-350 dengan cara patching dan dengan tekanan yang cukup 

sehingga permukaan beton dapat terisi padat.  
 Untuk bagian yang memerlukan aplikasi yang tebal, patching dapat dilakukan beberapa 

tahap. Setiap tahap dilakukan setelah tahap sebelumnya mulai mengering    ( + 20 menit ). 
Hal ini dimaksudkan agar aplikasi dapat melekat dengan erat.  

 

   
Simpan selalu di tempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 40 
kg kantong plastik polypropylene dengan inner polyethylene liner.  
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