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Didirikan pada tahun 1973 sebagai anak perusahaan 
Sabancı Holding, Kordsa pemimpin global di 
sektornya, menyediakan material perkuatan kepada 
perusahaan-perusahaan ban terkemuka dunia 
selama lebih dari 40 tahun. Selama bertahun-tahun 
Kordsa juga memperluas area material perkuatan 
ke pasar komposit dan konstruksi. 

“Saat ini Kordsa memperkuat setiap 1 dari 2 ban 
mobil dan setiap 2 dari 3 ban pesawat di seluruh 
dunia.” 

Kordsa memberikan pelayanan berkualitas tinggi 
dan solusi dari awal hingga akhir dengan kemampuan 
teknis tingkat tinggi. Tujuan utama dari perusahaan 
adalah untuk “maju dengan teknologi bernilai tambah 
yang inovatif” dengan berinvestasi pada pelanggan, 
pemegang saham, dan karyawannya secara terus-
menerus. 

Kordsa merupakan pemegang gelar “The 
Reinforcer” yang diakui di seluruh dunia, berkat 
posisinya sebagai pemimpin pasar, rekam jejak 
global yang kuat, kepemimpinan akan teknologi dan 
pengalaman dalam teknologi perkuatan. 

Kordsa telah menggabungkan pengalamannya dalam 
teknologi industri serat dengan misi perkuatanya 
dengan memperkenalkan Kratos, produk pertama 
dari Unit Bisnis Perkuatan Konstruksi, dan terus 
melanjutkan aktivitas R&D terhadap material 
perkuatan inovatif lainnya. Menawarkan kecepatan, 
hemat biaya tenaga kerja, efisiensi peralatan 
dan energi, serta durabilitas jangka panjang 
dan emisi karbon rendah demi keberhasilan dan 
keberlangsungan konstruksi, Kratos hadir sebagai 
material serat sintetis untuk perkuatan beton baru 
untuk industri konstruksi. 

Bersama dengan Akçansa dan Çimsa, Kratos 
mendapat anugerah Hadiah Utama untuk sub-
kategori Sinergi Korporat Golden Collar Awards 
Grup Sabanci pada April 2013, dan juga menjadi 
produk Turki pertama untuk material perkuatan 
serat di pasar global. Kenaikan pertumbuhan 
dan kesadaran di pasar konstruksi menyebabkan 
pemilihan produk perkuatan serat sintetis sebagai 
salah satu solusi paling inovatif. 

Produk-produk Perkuatan Serat Sintetis Kratos 
yang bersertifikat CE tidak hanya memberikan 
penghematan biaya tenaga kerja dan perkuatan 
beton berdasarkan daya tahan dan keawetan 
jangka panjang melalui peningkatan kapasitas 
bebannya saja, tetapi juga mencegah terjadinya 
retak, yang menjadikan Kratos Macro sebagai 
material pilihan dalam proyek infrastruktur dan 
superstruktur daripada wiremesh atau anchoring. 
Berkat penanganannya yang mudah dan sifat curing 
internalnya, Kratos Micro berbeda dari produk yang 
saat ini ada di pasaran dan memberikan solusi yang 
efektif. Produk Kratos Macro dan Kratos Micro 
sekarang lebih disukai pada proyek-proyek besar di 
pasar domestik karena kemudahan penanganannya 
dan performanya. Kegiatan kami di pasar dimana 
kami telah memiliki rekam jejak global berjalan 
dengan baik.
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Solusi Khusus 
Proyek Konstruksi 

Kordsa menyediakan solusi khusus untuk proyek-proyek dengan melakukan test ASTM C 1609 - uji lentur 
3 titik, EN 14651 - CMOD (Crack Mouth Opening Displacement) uji lentur 1 titik di laboratorium beton 
yang dibangun khusus sesuai kebutuhan proyek konstruksi. 

Laporan desain statis perkuatan Serat Sintetis Kratos Macro, yang dibuat dengan program desain 
khusus berdasarkan standar dan spesifikasi internasional, dimana menjadi dasar perhitungan statis 
proyek infrastruktur dan superstruktur global, disiapkan khusus sesuai detail dan kebutuhan proyek.
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eksterior, pembuatan bahan kimia konstruksi, mortar 
untuk perbaikan dan aplikasi teknis mortar lainnya. 

Dosis 

Hasil pengujian terakreditasi yang dilakukan di 
Universitas Aachen Jerman membuktikan bahwa 
aplikasi dengan dosis 600 g/m3 beton akan 
mencegah 99% retak akibat susut beton.  

Kemasan
Serat Sintetis Kratos Micro dapat dikemas dalam 
kemasan yang larut dalam air dan juga dapat dikemas 
dalam kantung besar, yang disesuaikan dengan  
      kebutuhan proyek.
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Kratos Micro
Material perkuatan Serat Sintetis Kratos Micro 
diproduksi dari bahan baku Poliamida 6.6 sesuai dengan 
standar EN 14889-2 Kelas I dan memiliki keunggulan 
dalam hal mencegah terjadinya retak akibat early age 
plastic shrinkage dan drying shrinkage jangka panjang 
jika dibanding dengan serat polypropylene dan serat 
basalt. Berbeda dengan serat sintetis lainnya, Kratos 
Micro mampu menyerap hingga 5% kelembaban. 
Kelembaban yang ditahan oleh serat ketika beton baru 
dituangkan dikeluarkan kembali pada beton saat beton 
mengeras, memberikan efek internal curing. Hal ini 
akan meminimalkan terjadinya retak karena panas dan 
penyusutan dan meningkatkan keutuhan struktur.

Area Penggunaan 

Terlepas dari penggunannya pada ready mix dan 
shotcrete, Kratos Micro dapat digunakan pada semua 
bahan komposit berbahan semen, termasuk aplikasi 
screed lantai semi-kering, aplikasi plester interior dan 
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Polymer	  type Polyamide	  6.6

Class	  II

length 54	  mm

Diameter 55	  mm

Shape twisted

Tensile	  strength

Elastik	  modulus	  

Polymer	  fiber	  for	  structural	  use	  in	  concrete,	  mortar	  and	  grout
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900  𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚'

10,5 k𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚'

Kratos Micro Characteristic Properties

Kelas Serat     EN 14889-2 Kelas I 

Bahan Baku Polyamide 6.6 

Berat Jenis (gr/cm3) 1,14 

Panjang (mm) 6 -12 (0.24 -0.48) 

Kuat Tarik (MPa) 900

Ketahanan Alkali Tinggi

Ketahahan terhadap Korosi Tinggi

Titik Leleh [°C] 260

Jumlah serat/kg 222 Juta (6 mm) 
111 Juta (12 mm)
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Kratos Macro

Prinsip Kerja Kratos Macro 

Kratos Macro 
• Dengan distribusi homogen 3D nya, 

menghasilkan kinerja crack bridging yang efektif 
pada setiap area beton. 

• Tidak memiliki konduktivitas listrik dan tahan 
terhadap korosi. Menghasilkan daya tahan jangka 
panjang. 

Wiremesh

Kratos Macro Serat Sintetis diproduksi dari bahan 
baku Polypropylene sesuai standar EN 14889-2 Kelas 
II dan ASTM C 1116. Desain serat dioptimalkan melalui 
rekayasa yang tinggi untuk memastikan distribusi 3 
dimensi yang homogen dalam beton dan Kratos Macro 
juga mengontrol semua retak dengan meningkatkan 
kapasitas daya dukung beton saat servis dan beban 
desain struktur.

Kratos Macro menawarkan solusi yang paling efektif 
terhadap terjadinya retak yang dianggap sebagai 
kekurangan dari semua aplikasi beton. Selain sifat 
ketangguhannya yang unggul, pencampuran dan aplikasi 
yang mudah memungkinkan pemakaian di berbagai 
macam aplikasi konstruksi termasuk slab lantai industri, 
beton screed dan topping, slab track khusus, lining 
terowongan, shotcrete, pekerjaan airport, pekerjaan 
dermaga dan komponen beton pracetak. 

Dipersembahkan untuk pasar konstruksi dengan 
teknologi produksi Kordsa sendiri, Kratos Macro yang 
bersertifikasi CE, memberikan perkuatan maksimal dan 
keamanan yang berkelanjutan dengan desain uniknya 
untuk menunjukan kinerja tertinggi pada beton. 

Dosis 

Dosis optimal Kratos Macro tergantung pada 
persyaratan khusu proyek. Umumnya dosis pemakaian 
pada rentang antara 2 sampai 10 kg/m3 beton.
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K R ATOS 	  MAC R O	  (54/55)

Polymer	  type Polyamide	  6.6

Class	  II

length 54	  mm

Diameter 55	  mm

Shape twisted

Tensile	  strength

Elastik	  modulus	  

Polymer	  fiber	  for	  structural	  use	  in	  concrete,	  mortar	  and	  grout
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900  𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚'

10,5 k𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚'

Kratos Macro Characteristic Properties

Kelas Serat EN 14889-2 Kelas II 

Bahan Baku Polypropylene 

Berat Jenis (gr/cm3) 0,91 

Panjang (mm) 54 

Diameter (mm)  0,70 

Kuat Tarik (MPa) 550 

Titik Leleh (°C) 160

Ketahanan Alkali Baik

Ketahahan terhadap 
Korosi Baik

Jumlah Serat/Kg 50.000
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Pencampuran dan Aplikasi 

Kratos Macro dengan kemasan 
larut dalam air dimasukan ke 
dalam mixer beton. Setelah semua 
kemasan dimasukan, mixer beton 
harus diputar dengan kecepatan 
maksimal selama 7 menit sampai 
maksimal 10 menit. 

Sesuai dengan kondisi proyek 
dan tempat kerja, Kratos Macro 
dapat dituangkan langsung dari 
mixer beton atau melalui pompa 
beton dan diratakan menggunakan 
tangan atau dengan laser screed. 
Penggunaan serat Kratos Macro 
tidak akan merusak pompa atau 
peralatan beton lainnya. 

Pencampuran dengan kecepatan 
tinggi memungkinkan distribusi 
Kratos Macro yang homogen 3 
dimensi

Beberapa jam setelah pengecoran 
beton, finishing permukaan 
dan pekerjaan power troweling 
dimulai. Kratos Macro menjamin 
permukaan yang sempurna dalam 
aplikasinya.

Kratos Macro yang disuplai dalam 
kantong besar ke RMC plant, 
ditambahkan ke dalam campuran 
dengan kecepatan konstan dengan 
bantuan mesin takar

Kratos Macro meningkatkan 
pelekatan shotcrete dan 
meminimalkan terjadinya loncatan 
material.

Solusi Pengemasan yang Efektif untuk Semua Aplikasi Proyek 
1. Untuk aplikasi mixer beton dan RMC plant, serat Kratos Macro dikirim dalam kemasan yang larut dalam air 

dalam bentuk palet. Ukuran kemasan dapat disesuaikan dengan spesifikasi proyek. 

2. Untuk aplikasi mesin takar pada RMC plant, serat Kratos Macro dikemas dalam kantong besar. 

3. Baik dalam kemasan individual maupun kantong besar, Kratos Macro dipasok dalam kemasan bundel PVA 
yang larut dalam air untuk pencampuran yang homogen dan aplikasi yang mudah.
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Kratos Macro menawarkan 
kemudahan dalam pengaplikasian 
dan dapat digunakan pada semua 
kelas dan slump beton. Kratos Macro 
dirancang untuk meminimalkan 
hilangnya slump beton dan kepastian 
distribusi yang cepat dan homogen 
dalam campuran beton. 
Kratos Macro dapat menghilangkan 
penggunaan wiremesh dan anchoring 
sepenuhnya untuk perkuatan beton. 
Aplikasi perkuatan Kratos Macro 
akan menghemat waktu hingga 40% 
dan akan mengurangi total biaya 
kepemilikan. Kratos Macro dapat 
mencegah terjadinya kesalahan 
pengananan, meningkatkan kualitas 
aplikasi perkuatan dan meningkatkan 
keselamatan kerja dengan mencegah 
kecelakaan kerja yang biasanya terjadi 
pada aplikasi wiremesh. 
Fakta bahwa Kratos Macro lebih 
mudah dipompa atau disemprotkan, 
dibandingkan dengan pesaingnya, 
menghasilkan kualitas pekerjaan 
yang lebih baik dan mencegah 
kesalahan seperti penambahan air 
pada campuran beton. Kemudahan 
melewati pompa beton atau jeruji 
mesin pompa memastikan aplikasi 
yang efektif. Kratos Macro tidak 
muncul di permukaan slab, sehingga 
akan menghemat biaya tenaga 
kerja finishing dan menambah 
penghematan waktu.

KEUNTUNGAN
TENAGA KERJA 

BIAYA

WAKTU

+

+



Memenuhi Harapan: 
Kratos Macro 

Struktur yang Kuat dan Tahan Lama

Korosi, yang juga dikenal sebagai kanker pada beton, 
merupakan musuh terburuk struktur apa pun. Korosi 
mempengaruhi daya tahan beton dan kinerja jangka 
panjangnya. Berkat struktur polimernya, Kratos Macro 
tahan terhadap korosi, yang berkontribusi kepada 
durabilitas jangka panjang beton. 

Selain struktur yang tahan korosi, Kratos Macro 
memberikan keamanan jangka panjang dan durabilitas tinggi 
pada struktur yang diinginkan menjamin keberlangsungan 
sistem elektromagnetik dengan struktur non-konduktifnya.

Kualitas Tinggi, Performa Tinggi 
Kratos Macro meningkatkan kapasitas dukung beban dan 
ketangguhan beton, mengontrol retak secara efektif dan 
meningkatkan daktilitas beton terhadap beban berulang. 
Perilaku residual pada pengujian pembebanan balok 
ditunjukkan pada gambar berikut: 

ASTM C 1609: Uji Lentur Tiga Titik 
Uji laboratorium dilakukan dengan Beton C 30/37

10

Pemindahan, mm

ASTM C 1609

0 0,5 1,5 2,52 31

M
ua

ta
n,

 N

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000
0

Kratos

Pesaing A

Beton Polos

Pesaing B

Pesaing C

Pesaing D

Mereduksi

Tipe perkuatan
beton

Tulangan Serat Sintetis
Kratos Macro

Serat Baja

Wiremesh -

-

+

+ = Pengaruh Positif, 0 =Tidak ada Pengaruh, - = Pengaruh Negatif, (1) Hanya jika Diposisikan di Sepertiga Atas Lempeng Lantai, (2) Hanya jika Diposisikan di Sepertiga Bawah Lempeng Lantai.

-

-

+

-

-

+

0

-

+

-

+

+

-

+

+

+(2)

+

+

-

-

+

+(1)

+

+

Retak
susut

jangka
panjang

Penyusu
tan

Plastik

Resiko
Pengaruh

Medan
Magnet

Pekerjaan
yang cepat 

Aplikasi
yang mudah

Memberi

Keuntungan
Logistik

Kapasitas
Dukung

Beban Pasca 
Retak 

Resiko
Kerusakan

pada Mesin dan
Peralatan

Resiko
Korosi



STRUKTUR AMAN, KUAT DAN BERKELANJUTAN 
Kualitas Tinggi, 

Tahan Lama, Keamanan 
• Durabilitas jangka panjang, 

tahan terhadap korosi. 
• Mengontrol keretakan secara 

efektif. 
• Tidak konduktif dan aman 

terhadap listrik. 
• Tidak menyebabkan kerusakan 

pada mesin atau peralatan. 
• Kapasitas penyerapan energi 

yang tinggi memberikan 
ketangguhan. 

Meningkatkan Efisiensi, Irit 
Sumber Daya 

• Efisiensi struktur yang 
menghasilkan penghematan 
biaya proyek. 

• Menghemat waktu konstruksi 
hingga 40%. 

• Menghilangkan biaya tenaga 
kerja wiremesh 

• Lebih ringan dan lebih aman 
dikerjakan dibandingkan 
tulangan konvensional. 

• Menghemat 60% biaya 
penyimpanan, pengangkutan, 
dan inventaris. 

Efesiensi Energi, Ramah 
Lingkungan

• Membutuhkan proses 
pekerjaan yang lebih sedikit, 
dapat diaplikasikan tanpa 
merubah komposisi semen

• 40% lebih sedikit emisi carbon 
dibandingkan dengan besi 
konvensional 

• Kemudahan aplikasi. 
pemompaan dan penyemprotan 
yang akan menghemat energy

11
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Perkerasan Jalan Beton
Jalan beton dibangun dengan memberikan slab beton di atas tanah. 
Fungsi beton sebagai perkerasan jalan adalah untuk mengurangi 
beban lalu lintas pada tingkat tertentu yang tidak akan menyebabkan 
deformasi sebelum meneruskannya ke tanah. Faktor-faktor proyek 
yang harus dipertimbangkan ketika merancang perkerasan jalan 
beton yaitu meliputi data lalu lintas, cuaca, daya dukung tanah, 
karakteristik slab, umur layanan ekonomis, dan kualitas layanan jalan 
yang diharapkan. Penggunaan Kratos Macro di perkerasan jalan 
beton akan meningkatkan ketahanan fatigue slab terhadap beban 
berulang, mencegah terjadinya retak dan patah longitudinal dan 
memperpanjang masa layanan dengan meningkatkan ketahanan 
terhadap bahan kimia. Distribusi fiber yang homogen pada  beton 
juga menyebabkan beton lebih tahan terhadap efek dari pembekuan 
dan pencairan pada suhu dingin.

Lantai Industri 
ILantai industri adalah suatu sistem 
lantai beton yang bertujuan untuk 
mencegah keausan dengan menggunakan 
perlindungan khusus atau coating, dan 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna dengan pertimbangan estetika 
khusus (seperti warna permukaan, 
pelapisan, curing, dll). Penggunaan 
Kratos Macro pada lantai industri akan 
memberikan kekuatan 3 dimensi dan 
kontrol retak yang efektif. Pengecoran 
slab dengan pompa dan pekerjaan 
pemasangan tulangan atau wiremesh 
dapat sepenuhnya ditiadakan. Kratos 
Macro yang didistribusikan secara 
homogen dalam beton, dapat dengan 
mudah dituang menggunakan mixer dan 
siap digunakan pada setiap konsistensi. 
Pada akhirnya penggunaan Kratos Macro 
akan menghemat biaya langsung dan 
tidak langsung proyek.

APLIKASI
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Lining Shotcrete 
Aplikasi perkuatan serat sintetis Kratos Macro pada shotcrete 
sebagai pengganti wiremesh dapat membantu mempersingkat 
waktu pekerjaan hingga 40%, tergantung pada kelas permukaan. 
Memasang wiremesh pada pekerjaan terowongan adalah pekerjaan 
yang sangat menantang yang beresiko menyebabkan kecelakaan. 
Karena tebal lining yang heterogen, wiremesh mungkin tidak dapat 
ditata sedemikian rupa sehingga melingkupi beton secara merata, 
yang mengakibatkan penggunaan shotcrete 50% lebih banyak dan 
meninbulkan gangguan aplikasi. Menggunakan perkuatan shotcrete 
dengan serat Kratos Macro yang tidak korosif akan meningkatkan 
keselamatan kerja, meningkatkan durabilitas struktur serta 
menghemat waktu dan biaya proyek.

Lining Terowongan 
Dalam pekerjaan lining terowongan, waktu dan keamanan adalah dua 
parameter yang sangat penting. Penggunaan lining beton dengan Kratos 
Macro akan menambah daktilitas dan mencegah keruntuhan yang tiba-
tiba. Kratos Macro dapat menghilangkan penggunaan tulangan baja 
konvensional dan menghemat waktu pekerjaan terowongan. Tulangan 
baja konvensional bisa mengalami penyusutan sebagian penampang 
jika terkena air tanah oleh karena terjadi beberapa reaksi, oleh karena 
itu perkuatan yang tahan terhadap korosi akan memperpanjang masa 
layan beton. Ketahanan terhadap api adalah masalah keamanan 
sangat penting dalam setiap konstruksi terowongan. Serat sintetis 
Kratos Macro tidak memiliki konduktivitas termal, sehingga tidak akan 
menyebabkan pemanasan semen seperti pada kabel baja atau tulangan 
lainnya jika terjadi kebakaran. Sama seperti serat polypropylene lainnya, 
Kratos Macro memiliki titik leleh yang tinggi, yang membantu menjaga 
keutuhan struktur lining terowongan setelah terjadinya kebakaran.



Struktur Hidraulik 
Struktur hidraulik diharapkan memiliki masa layanan 
yang panjang. Beton yang diberi penulangan 
konvensional akan mengalami degradasi dan korosi 
yang cepat oleh karena tanah dan air permukaan. 
Struktur beton yang diberi perkuatan Kratos Macro 
tidak terdampak dari efek merusak korosi dan 
memberikan masa pelayanan yang lama sebagaimana 
direncanakan. Aplikasi yang efektif dan mudah selama 
pekerjaan akan mempercepat penyelesaian proyek.

APPLICATIONS
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Slab Jalan Rel 
Penggunaan perkuatan serat Kratos Macro dalam 
pembangunan sistem kereta api akan menghilangkan 
pekerjaan pemasangan tulangan, aplikasi yang 
mudah dan menghemat waktu pekerjaan setidaknya 
30%. Masalah terpenting sehubungan dengan 
keselamatan terkait dengan sistem kereta api dan 
khususnya slab jalan rel adalah konduktivitas listrik. 
Serat sintetis non-konduktif Kratos Macro akan 
memberikan keamanan yang maksimal. Kekuatan 
dan resistansi 3 dimensinya menghasilkan kinerja 
tinggi setelah terjadi retak dengan cara menahan 
beton tetap utuh.

Proyek Pelabuhan 
Struktur pelabuhan sangat rentan 
terhadap efek kelembaban, angin, 
dan air laut. Mengganti tulangan 
konvensional dengan Kratos Macro 
akan menghindari terjadinya korosi, 
kontrol retak yang efektif melalui 
perkuatan serat 3 dimensinya dan 
dengan demikian memperpanjang 
masa pakai struktur dan meningkatkan 
ketahanan terhadap dampak merugikan 
yang timbul. Dibandingkan dengan 
metode konvensional, menuangkan 
beton dengan perkuatan Kratos akan 
menghemat waktu hingga 40% dan juga 
menghilangkan pekerjaan pemasangan 
tulangan, sehingga memberikan 
keuntungan terhadap biaya proyek.



Screed, Topping dan Slab on ground 
Screed harus bekerja dengan baik pada 
tebal slab terbatas mengingat level dari 
bangunan. Ketebalan beton yang tidak 
mencukupi atau pengeringan terlalu 
cepat dapat menyebabkan curling pada 
screed. Curling ini dapat menyebabkan 
terjadinya retak kapan saja. Distribusi 3 
dimensi Kratos Macro dalam beton akan 
meminimalkan terjadinya curling sehingga 
mencegah terjadinya retak. Aplikasi Kratos 
Macro juga dapat mencegah terjadinya 
patah pada sambungan dan sudut slab. 
Penanganan material yang mudah akan 
mempercepat penyelesaian pekerjaan dan 
memberikan keuntungan secara ekonomi. 
Sama halnya dengan screed, topping beton 
juga membutuhkan kinerja yang tinggi pada 
tebal yang terbatas. Aplikasi Kratos Macro 
padatopping beton akan meningkatkan 
ketahanan terhadap benturan, mencegah 
penambahan beban pada struktur dan 
menawarkan aplikasi yang cepat dan bebas 
retak.
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Beton Pracetak 
Penggunaan perkuatan serat pada beton 
pracetak menghasilkan durabilitas yang 
tinggi pada setipa aplikasinya. Dibandingkan 
dengan penggunaan wiremesh, aplikasinya 
yang mudah akan menghemat waktu dan 
biaya tenaga kerja. Sifat tahan korosinya 
akan melindungi struktur dalam jangka 
panjang terhadap faktor-faktor eksternal 
yang tidak menguntungkan, seperti air 
tanah.



Struktur Yang Aman, Kuat dan Berkelanjutan! 
Dengan Kratos macro dan micro generasi baru, 
kami menghadirkan kualitas Kordsa pada sektor 
konstruksi dan memberikan solusi yang efektif.

• Dengan aplikasi yang mudah dan cepat, menghilangkan pekerjaan penulangan wiremesh dan menghemat waktu hingga 40%. 
• Mengontrol retak secara efektif dengan distribusi homogen pada beton dengan sistem pengemasan yang optimal. 
• Memberikan kekuatan beton dengan kapasitas penyerapan energi yang tinggi. 
• Tahan korosi dan noda. Menghasilkan durabilitas jangka panjang pada beton. 
• Tidak menimbulkan konduktivitas listrik. Memastikan pengoperasian sistem elektromagnetik yang efisien. 
• Perkuatan Serat Sintetis Kratos Micro mencegah hingga 99% terjadinya retak susut plastik dan retak susut jangka panjang 
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• Dengan aplikasi yang mudah dan cepat, menghilangkan pekerjaan penulangan wiremesh dan menghemat waktu hingga 40%.

• Mengontrol retak secara efektif dengan distribusi homogen pada beton dengan sistem pengemasan yang optimal.

• Memberikan perkuatan pada beton dengan kapasitas penyerapan energi yang tinggi.

• Tahan korosi dan noda. Memberikan durabilitas jangka panjang pada beton.

• Tidak menimbulkan konduktivitas listrik. Memastikan pengoperasian sistem elektromagnetik yang efisien.

• Perkuatan Serat Sintetis Kratos Micro mencegah hingga %98.3 terjadinya retak susut plastik dan retak susut jangka panjang

For further information:
kratos@kordsa.com

www.kordsa.com
www.kratosreinforcement.com

PT GLOBAL PRO ASIA
The Plaza Office Tower, 41st Floor

Jl. M.H. Thamrin No:28-30
Jakarta, 10350 INDONESIA

Tel : +62 21 2992 6999
Fax : +62 21 2992 6888

E-Mail : info@globalproasia.com


