
Datra Levelbond – ZAT ADITIF SEMENMORTAR 

 
 

Datra Levelbond adalah zat aditif dari getah sintetis yang dipakai dengansemen portland, 
thin-set mortar dan pasir mortar untukmeningkatkan fleksibilitas, kerapatan, tensile dan 
daya kompresif campuran yang dibuat. 
Material ini biasa digunakan untuk bagian interior atau eksterior bangunan dan biasanya 
dicampur dengan semen portland atau direkomendasikan dengan Datra Levelcrete. 
Datra Levelbond juga bisa digunakan sebagai agen pengikatperekat antara beton baru 
dengan beton tua, beton dengan plester atau sebagai pelapis akhirlapisan bagian akhir. 

 
 

Permukaan harus bersih dan bebas dari kontaminasi. Untuk memasang ubin, gunakan 
sendok semensekop tangang bertakik ukuran 6mm x 6mm. WaktuLama pemasangan akan 
bervariasi tergantung temperatur dan kelembaban udara.  Goyang searah dan 
berlawanan jarum jam saat ubin dipasang supaya ubin terpasang rapat 100% ke 
permukaan campuran semenPasang dengan rapat ubin dengan cara memutar-mutar agar 
diperoleh kontak 100% antara bagian belakang ubin dengan mortar. 

 
 

• Meningkatkan corak Datra Levelbond 
• Tahan terhadap enceran asam dan senyawa kimia sehinggamembuat lantai lebih awet 

sehingga menghemat biaya dalam jangka panjang 
• Meningkatkan tingkat kekedapan terhadapkekedapan terhadap air pada campuran 

mortarsemen dengan memberikan resin pada pori-pori campuran semenmortar saat 
mortar sudah kmengering, sehingga tingkat kekeroposan mortar berkurang. 

• Meningkatkan daya tarik dan ketegangankepadatan dan daya tegang, dengan cara 
menambahkan extra Datra Levelbond ke campuran mortar untuk membuat lapisan tipis, 
tebal, atau bagian tepi. hal ini bisa diperoleh dengan penambahan ekstra Datra 
Levelbond ke campuran semen tipis, campuran semen kental atau pengerjaan bagian 
ujung 

• Campur mortar menjadi lebih homogen sehingga mengurangi keretakan yang 
disebabkan oleh karbonasiDengan membuat campuran menjadi lebih homogen, 
campuran ini lebih tahan terhadap serangan karbonasi dibandingkan mortar biasa 
sehingga jarang terjadi keretakan dan pecahnya mortar. 

• Menghidrasi campuran mortar tanpa harus ditutup dengan terpal (ditutup agar cairan 
tak terevaporasi sehingga mortar bisa terhidrasi)Bisa menghidrasikan campuran semen 
tanpa melembabkan campuran dengan menutupinya dengan layar latex tipis sehingga 
cairan akan berhenti berevaporasi dan penghidrasian campuran semen selesai. 

 
 

Datra Levelbond ZAT ADITIF UNTUK CAMPURAN SEMENZat aditif mortar bisa digunakan 
untuk: 
• Perekat atau konsetrat bubur untuk perekat lapisan yang dicampur dengan/tanpa semen 

untuk menambah daya rekat pada mortar konvensional atau mortar untuk memperbaiki 
kerusakan pada beton dan lainnya.Sebagai agen pengikat atau campuran konsetrat bubur 
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ikatan pelapis dicampur dengan atau tanpa semen untuk memperbesar ikatan pada 
campuran semen konvensional atau campuran semen untuk perbaikan.  

• Sebagai zZat aditif untuk campuran semen kering pada pemasangan berbagai jenis ubin 
lantai atau dinding, baik yang mampu mengabsorbsi getaran atau tidak sama sekali pada 
bagian interior atau exterior bangunan. di galian, batu tulis, jalan beton, keramik, ubin 
mosaik dan ubin dinding atau lantai yang absorptif atau non-absorptif pada permukaan di 
bagian interior maupun eksterior 

• Sebagai Zzat aditif semen portland biasa dan ikatan pelapis tipis perekat pada campuran 
semen-pasir untuk lapisan tipis untukdan meningkatkan kemampuannya sebagai bantalan 
yang tipis. 

• Untuk mMeningkatkan kemampuan campuran mortar untuksemen menahan ubin yang lebih 
besar yang membutuhkan kekuatan ikatandaya rekat yang sangat tinggi. 

• Dipakai dengan semen konvensional untuk membuat bantalan tebalUntuk membuat 
bantalan semen konvensional yang tebal: dengan rasio campuran semen (1:3) untuk 
meningkatkan daya tahannya, flexibilitas, dan kekuatan selama memplaster atau meratakan 
plaster. Sangat membantu untuk mencegah keretakan dan meningkatkan daya 
rekatkekuatan ikatan. 

• Sebagai zat aditif untuk semen biasa dan ampas pasir. 

 
 

 
MATERIAL DASARBase Material  : Getah sintetis 
WARNAColour   : Putih Susu 
TEGANGAN IKATANShear Bond Strength  : > 35kg/cm2 (ANSI A118.4) 
KEKUATAN TEKANCompressive Strength  : > 220 KGKg/CmM2 
KOEFISIEN EKSPANSI THERMALCo-Efficient of Thermal Expansion  : Sama 
dengan beton 
FAKTOR KONTRIBUSI API DAN ASAPFlame and Smoke Contribuction Factor  : 0 
UMUR SIMPANShelf Life  : satu tahun saat disimpan di tempat yang kering dan 
dingin 
WAKTU PEMASANGANOpen Time  : 20-30 menit tergantung kondisi cuaca 
WAKTU DALAM POTPot Time: 1 hingga 2 jam tergantung kondisi cuaca 
 

 
 

Campurkan bubuk semen portland dan pasir lalu tambahkan untuksesuai  proporsi campuran 
berikutnya dengan Datra Levelbond 
 
Pemasangan bantalan tebal Semen PortlandThick-bed Installation Portland Cement: 50 kg 
Pasir Site Sand (BS 1881): 150 kg 
Datra Levelbond (1 : 1 pengenceran) : 18-19 liter 
JangkauanCoverage: 1 m2 dengan tebal 100mm. 
Pemasangan bantalan tipis Semen PortlandThin-bed Installation Portland Cement: 50kg 
Pasir SilikaSilica Sand (Mesh 60) : 50kg 
Datra Levelbond (1 : 1 pengenceran) : 17-19 liter 
JangkauanCoverage: 30-34 m2 dengan ketebalan 3 mm 
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ATAU alternatif lain, campurkan saja semen portlan dengan Datra Levelbond untuk membuat 
bantalan semen yang tipissemen portland saja dicampur dengan Datra Levelbond untuk 
pemasangan bantalan tipis 
Pemasangan Bantalan TipisThin-bed Intallation (Campuran Kering) 
 
Datra LEVELCRETELevelCrete: 25 kg 
Datra Levelbond: 4.5 hingga 5 liter 
JangkauanCoverage: 2.5 kg/m2 or 0.45 liter/m2 
CATATANNote: Datra Levelbond diencerkan dengan 3 bagian air untuk 1 bagian dari Datra 
Levelbond. Jika daya rekat kurang, tambahkan cairan pencampur.hanya bisa diencerkan 
dengan 3 bagian air dengan bandingan 1 bagian Datra Levelbond. Dimana ikatan lebih kritis, 
tambahkan cairan pencampur. 
 

 
 
 

Gunakan Datra Levelbond dalam bentuk konsetrat dan gunakan kuas atau roller di substrat 
yang sudah ada sebelum dipakai untuk meningkatkan daya rekat substrat tersebut.dan suplai 
dengan menggunakan kuas atau roller ke substrat yang sudah ada untuk menegangkan atau 
merender sebagai tambahan kekuatan ikatan. 
Untuk permukaan non-serap, berikan Datra Levelbond sebagai tanpa diencerkanpenyuplai 
(tanpa pengenceran) 
Untuk permukaan dengan daya serap, berikan Datra Levelbond dalam bentuk encer  
(1 : 1 pengenceran dengan air). 
Untuk merekatkan ubin berpori dan batu alam seperti marbel, batu tulis, gunakan Datra 
Levelbond dalam bentuk konstetrat sebelum ikatandirekatkan atau pemasangan. 
 

 
 

Kontainer dengan volume 20 liter atau drum metal dengan volume 208 liter 
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