
Datra LevelCrete L-240 

Deskripsi 

DatraCrete L-240 adalah 1 komponen material yang mudah digunakan untuk 

semen pelapis permukaan untuk berbagai jenis permukaan beton dsb, baik 

bidangnya horizontal maupun vertikal. 

Material ini hanya perlu ditambahkan air untuk membuat pasta homogen yang 

bisa diaplikasikan dengan bagus sehingga melapisi permukaan setipis bulu atau 

ketebalan kurang lebih 1mm. 

Fungsi 

DatraCrete L-240 didesain untuk melapisi permukaan beton atau bahan bangunan 

lainnya dengan lapisan setipis mungkin. Bisa digunakan untuk bidang vertikal 

ataupun horizontal. 

Kelebihan 

- Mudah digunakan, tinggal ditambahkan air 

- Pengaplikasiaan yang bagus dan mudah di lap 

- Substrak adhesi yang bagus 

- Ekonomis 

- Cocok untuk bagian interior dan exterior bangunan 

Ciri-ciri 
Bentuk Fisik    : Bubuk pasir berwarna abu-abu 
Hasil     : 30 liter setiap karung isi 25 kg 
Konsistensi    : Pasta Homogen 
Ketebalan yang direkomendasikan : Kurang lebih 3 mm 
 
 
  



Pencampuran dan Pemakaian 

MEMPERSIAPKAN SUBSTRAK 

Permukaan yang akan dilapisi dengan DatraCrete L-240 harus bebas dan bersih 

dari kontaminasi seperti debu, minyak, oli, dan benda asing harus disingkirkan. 

Permukaan dibasahi terlebih dahulu (tetapi tidak sampai membuat permukaan 

menjadi becek) sebelum memulai pelapisan permukaan. 

 

CAMPURAN 

Campurkan air ke DatraCrete L-240 yang ada di dalam mesin pengaduk atau 

kontainer yang bersih yang memiliki mixer mekanis, lalu aduk dengan pelan. Aduk 

hingga diperoleh campuran dengan konsistensi yang baik (sebaiknya diaduk 

selama 1-2 menit). Tambahkan air jika campuran masih terlalu kaku. Rasio antara 

bubuk dengan air sekitar 5-6 : 1 (3 sampai 5 liter air per karung 25 kg) 

 

PENGGUNAAN 

Untuk melapisi permukaan bagian atas, vertikal, dan horizontal, gunakan substrak 

DatraCrete L-240 dengan sekop kecil hingga diperoleh ketebalan yang diperlukan. 

 

Jika perlu, berikan lapisan kedua DatraCrete L240 untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Sebelum memberikan lapisan kedua, lapisan pertama haruslah sudah mengeras 

dan stabil untuk diberi lapisan kedua. 

 

Pembungkusan 

Satu karung berisi 25 kg DatraCrete L-240 

 

 

 

UNTUK INFORMASI TEKNIS LEBIH LANJUT, HUBUNGI PT. DATRA INTERNUSA DI 

WWW.DATRA.ID 

 

 

 


