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Kratos Micro 12 mm
Lembar Data Teknis

Kratos Mikro 12 mm adalah perkuatan serat sintetis mikro monofilamen berbasis polimer 
kinerja tinggi yang memberikan kontrol retak yang efektif terhadap penyusutan plastik dalam 
jangka pendek dan penyusutan pengeringan jangka panjang dengan sifat distribusi homogen 
3 dimensi dalam beton.

DESKRIPSI

Kratos Mikro 12 mm diproduksi menurut EN 14889-2  Kelas 1 standar dengan teknik 
rekayasa Kordsa dari 100% perawan Poliamida 6.6.

Kratos Mikro 12 mm dapat digunakan pada semua beton siap pakai, aplikasi elemen 
beton screed dan pracetak.

AREA APLIKASI

Kratos Miko 12 mm diproduksi dalam kemasan khusus yang larut dalam air.  Jumlah dalam 
kemasan standar adalah 600 gr (±1.5 ). 300 kg produk dikirim dalam satu palet.

PENGEMASAN

Umur simpan yang sesuai untuk paket yang belum dibuka adalah 2 tahun. Dianjurkan 
untuk menyimpan produk dalam kemasan aslinya di lingkungan tertutup, terlindung dari 
kelembaban, air dan sinar matahari langsung.

UMUR SIMPAN DAN PENYIMPANAN

FITUR & MANFAAT

DOSIS
Kratos Mikro 12 mm digunakan di semua beton siap pakai, aplikasi elemen beton screed 
dan pracetak dengan dosis 600 gr/m3. Pada elemen beton pracetak, plester, aplikasi 
mortar dan bahan kimia konstruksi, dosis ditentukan secara spesifik sesuai dengan 
proyek atau area aplikasi.

Kratos Mikro 12 mm diproduksi dalam kemasan khusus yang larut dalam air. 
Pencampuran dengan beton bersama dengan kemasannya di pabrik dan pencampuran 
di tempat akan memberikan kecepatan dan kenyamanan pekerjaan. Kratos Mikrofibers 
kompatibel dengan semua jenis aditif dan kelas beton.

PETUNJUK PEMAKAIAN / PENCAMPURAN

• Mencegah retak susut pada beton hingga 98,3% dan membatasi lebar retak hingga 
95% pada penggunaan 600 gr / m3

• Memberikan perlindungan jangka panjang dan efektif terhadap terjadinya retak 
dengan kuat tarik 900 MPa

• Pencampuran yang mudah dan aplikasi yang cepat
• Memberikan keuntungan biaya tenaga kerja dan peralatan yang lebih sedikit
• Daya tahan tinggi terhadap lingkungan korosif, basa, dan asam
• Mudah disimpan. Memberikan keuntungan terhadap biaya logistik 
• Struktur polumernya tidak mempengaruhi medan magnet 
• Meningkatkan ketahanan beton terhadap efek freeze-thaw
• Mencegah terjadinya bleeding pada beton dengan meningkatkan property 

permukaan beton
• Mengurangi spalling beton dengan mengurangi tekanan internal selama kebakaran

Propertı Satuan Nilai Spesifikasi Teknik

Berat Jenis/Densitas gr/cm3 1.14

Panjang mm 12

EN 14889-2

Diameter Filamen micron 27

Kuat tarik MPa 900

Regangan putus % 17.55

Titik leleh °C 260

Resistensi Alkali Baik sekali

Resistensi Korosi Baik sekali

Jumlah. dSerat ~#/kg 111 Juta 

Jenis Serat Monofilamen

Jenis Bahan Baku 100% Poliamida 6.6

PROPERTI FISIK

Untuk performa mencegah retak susut; tes telah dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan 
DIN09A-B-C-D dan DIN11 Institut Penelitian Bahan Bangunan Universitas Aachen di 
Jerman dan ASTM C157/M-08 di Universitas Boğaziçi.

Sejalan dengan kebutuhan proyek, pengujian ASTM C1579-13 dapat dilakukan dan 
dilaporkan di Kordsa Technology Center dengan sampel yang diambil dari lokasi kerja 
proyek..

Untuk kinerja selama kebakaran; pengujian telah dilakukan dan dilaporkan di 
laboratorium V-S-H- Hagerbach sesuai dengan standar ISO 834-2: 2019.

KESESUAIAN / KEPATUHAN
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Rekomendasi terkait penggunaan produk Kratos Mikro 12 mm yang disampaikan oleh Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. dalam dokumen hanya  rekomendasi dan dapat bervariasi sesuai dengan 
tujuan pelanggan menggunakan produk dan data teknis. Karena pelanggan memiliki keahlian dan pengetahuan tentang tujuan penggunaan produk dan produk yang dibuat dari bahan 
tersebut, apakah produk tersebut digunakan sendiri atau dengan bahan lain, pelanggan menanggung semua risiko dan tanggung jawab atas spenggunaan produk. Kordsa Teknik Tekstil 
A.Ş. secara tegas menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau biaya yang mungkin timbul di mata pelanggan, tidak terkecuali apakah produk tersebut  digunakan 
sesuai dengan rekomendasi penggunaan yang ditawarkan kepada pelanggan.

PENAFIAN LEGAL

Tabel 1: Hasil Pengujian Pengurangan Penyusutan Plastik

Parameter Satuan
Campuran Beton

Beton Polos Beton perkuatan 600 gr/m3 Kratos 12 mm

1 2 3 4

Jumlah retakan - 12 40

Total Panjang retakan mm 3,132 869

Lebar retakan maksimum mm 2 0.1

Lebar retakan sedang mm 0.83 0.05

Total luasan retakan mm2 2596.6 43.9

Penguapan Air % by mass 1.22 1.61

GRAFIK DAN TABEL
Sebagai hasil dari uji susut yang dilakukan sesuai dengan standar DIN09A-B-C-D dan DIN11 
di Aachen University Building Material Research Institute di Jerman, Kratos Micro 12 mm 
mencegah retak susut pada beton sebesar 98,3% dan membatasi lebar retak hingga 95%.

Figure 1: Bentuk Retak pada Beton

*IIB: Beton Polos                  *IIA - Kratos: 600 gr/m3 Kratos 12 mm Beton Bertulang

 IIB IIA – Kratos 
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