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Bersama  ini  kami bermaksud   memperkenalkan profil 
perusahaan kami  yaitu PT.LAUTAN VIKTORI INDONESIA 
yang   berkedudukan di Tangerang secara singkat profil 
perusahaan ini berisi mengenai sejarah singkat, visi dan 
misi, strategi bisnis, bidang dan pengembangan usaha, 
serta produk-produk berkualitas perusahaan kami.

PT.  LAUTAN  VIKTORI  INDONESIA       adalah     sebuah 
perusahaan  bidang  manufaktur  dan  distributor yang 
memfokuskan   pada  bidang  material bangunan  yaitu 
Mortar (Perekat Ringan) dengan merek
LV MORTAR® dan CK PREMIUM INSTANT CEMENT®

Komitmen   kami   dalam  penyediaan  produk  adalah 
memberikan   kualitas   produk   yang    prima  kepada 
setiap  mitra  kerja maupun pelanggan dengan tingkat 
kesiapan   dan   ketersediaan  (availibity)  produk yang 
tinggi,   profesionalisme  sumberdaya   manusia   yang 
mendukung hasil  produk  yang  berkualitas. 

Akhir    kata    kami    Manajemen  PT. LAUTAN VIKTORI  
INDONESIA   mengucapkan   terimakasih    atas   setiap 
dukungan maupun masukan demi meningkatnya kinerja  
usaha  perusahaan.  Semoga  Tuhan Yang  Maha  Kuasa  
memberikan  rahmat  dan  karunia  kepada  kita  semua, 
sehingga   keberadaan PT. LAUTAN VIKTORI INDONESIA 
memberikan manfaat kepada kita 

semua.

Salam hormat kami,

 
PT. LVINDO

KATA PENGANTAR



VISI
Menjadi   perusahaan   penyedia    bahan  material   bangunan  
berkualitas  dengan  memberi  solusi  material bangunan  yang 
handal melalui  produk  inovatif  dan  ramah  lingkungan tanpa 
melupakan kewajiban sosial masyarakat.

MISI
  Menyediakan  berbagai   macam   material  dengan   kualitas  
  terbaik.
  Memenuhi  kebutuhan  pelanggan   dan  memberikan solusi-
  solusi yang inovatif.
  Membangun kerjasama yang baik antara perusahaan dengan 
  distributor, agen dan konsumen.
  Menyediakan produk berkualitas yang ramah lingkungan
  Meningkatkan penetrasi produk semen mortar  di  Indonesia 
  dengan memberikan edukasi dan  memastikan  ketersediaan 
  produk
  Memberikan   pelayanan   yang   terpadu  kepada  kontraktor  
  mulai     dari     pemberian    pengetahuan   teknis    material, 
  pengedukasian pekerja dan pengawasan dalam pemasangan
  Menyediakan  solusi  yang menyeluruh kepada owner dalam 
  penggunaan bahan bangunan.

PT. LAUTAN  VIKTORI  INDONESIA  adalah  perusahan 
general  trading,  manufaktur  dan supplier material.  
Kami      berdiri  sejak    awal     tahun     2013,    yang  
berkompetisi   dengan   cerdas,  cermat  dan inovatif 
sehingga  dapat   bersaing dalam  bisnis.  Upaya  dan  
usaha kami  menjalankan roda   perusahaan   adalah    
merupakan   perpaduan   terbaik  dari  semua  unsur  
yang kami miliki berharap bisa    mempersembahkan     
yang  terbaik  untuk pelanggan dan para mitra kerja.

Didukung     oleh    fasilitas      pabrik      dan     mesin 
berteknologi   modern   yang  berlokasi di Tangerang 
Banten, dan didukung  oleh  SDM  yang   terlatih dan  
profesional dibidangnya kami  yakin produk - produk  
buatan  kami  dapat  memenuhi   seluruh   keinginan 
konsumen kami.

TENTANG KAMI



PT. Lautan Viktori Indonesia merupakan salah  
satu  perusahaan nasional yang memproduksi   

semen   instan   siap  pakai  (premixed mortar)  dengan 
menggunakan  teknologi  modern  dari  Jerman.  Produk  

semen instan tersebut dikenal  dengan  merek 
LV MORTAR® dan CK PREMIUM INSTANT CEMENT® 

yang mengedepankan solusi 
inovatif untuk menyediakan produk yang peduli dan ramah lingkungan. 

Bagi Anda yang saat ini sudah memiliki market.  
Kami juga menerima jasa makloon dengan konsep 

One Stop Solution. 
Persyaratan sangat mudah, cepat dan

tidak membebani customer yang
ingin memiliki produk dengan

merk sendiri.
Segera hubungi kami untuk

informasi lengkapnya.

INFO PERUSAHAAN



1.   PROYEK KAMPUS GUNADARMA - KARAWACI
2.   PROYEK MABES - AD / PEJAMBON, STASIUN GAMBIR
3.   PROYEK LEMHANNAS RI / PEJAMBON, STASIUN GAMBIR
4.   PROYEK KODIM - DAAN MOGOT BARU
5.   PROYEK HOTEL VILLA PANCAWATI - BOGOR
6.   PROYEK THE PALM  RESIDENCE - TAMBUN BEKASI
7.   PROYEK PERMATA ICON CADAS - TANGERANG
8.   PROYEK BINTARO RESIDENCE - TANGERANG
9.   PROYEK GREEN CITAYEM RESIDENCE - DEPOK CITAYEM
10. PROYEK FONTANA LAKE RESIDENCE - CIBUBUR, JONGGOL
11. PROYEK CEMPAKA RESIDENCE - TANGERANG
12. PROYEK PANORAMA SEPATAN - TANGERANG
13. PROYEK PERMATA CIKARANG - CIKARANG
14. PROYEK BUKIT CIMANGGUN CITY - BOGOR
15. PROYEK SMK PELAYARAN ANGTUA - KELAPA GADING
16. PROYEK DOMUS - JAWA
17. PROYEK PERUM GRIYA NUSANTARA - PARUNG BOGOR
18. PROYEK SINAR MALIMPING - MALIMPING
19. PROYEK MABES TNI AL - CILANGKAP
20. PROYEK KRAKATAU STEEL - CILEGON
21. PROYEK PLTU - MUARA KARANG, JAKARTA UTARA
22. PROYEK HARMONI RESIDENCE - TAMBUN, BEKASI
23. PROYEK KOMPLEK LUCKY PARK RESIDENCE - KAPUK, JAKARTA BARAT
24. PROYEK BISPOINT - CIKUPA
25. PROYEK RESTORAN SAMBADA - BEKASI
26. PROYEK KAMPUS MUHAMMADIYAH - CIPUTAT
27. PROYEK PT. ALEXCORP - CIKOPO, JAWA BARAT
28. PROYEK KERAWANG KAWASAN SURYA CIPTA - KERAWANG
29. TOKO-TOKO MATERIAL DAN PROYEK - PROYEK SEJABOTABEK, JAWA TENGAH, 
      JAWA TIMUR, SUMATERA, SULAWESI DAN KALIMANTAN.
30. DAN MASIH BANYAK PROYEK - PROYEK  DAN TOKO - TOKO  MATERIAL YANG 
      TERUS AKAN DIJANGKAU KEDEPANNYA.

Dibawah ini daftar pelanggan yang menggunakan produk kami:

DAFTAR PELANGGAN



SEMEN INSTAN

Manufactured By:

LV INDO
Tangerang, Banten

MORTAR

www.lvindo.com

SEMEN INSTAN



Definisi Produk:
LV-100 Acian Putih  adalah  campuran semen  putih, filler,  additive   yang dikemas   secara    kering  
dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk    diaplikasikan 
sebagai pekerjaaan Acian Dinding Plester.  Hasil yang didapat lebih rapi, keras dan lebih  halus serta 
berwarna putih sempurna sehingga menghemat pemakaian cat.  Tidak memerlukan plamir sebagai  
dasar pengecatan. Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari. Mencegah terjadinya retak rambut 
pada dinding akibat  penyusutan. Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna  : Putih
Bahan Pengikat� : White Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer

2
Compressive Strenght         : >7,0 N/mm , BS 4550
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 20 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 9-10 liter untuk 40 kg

2
Daya sebar                             : 15 -20 m   (per zak 40 kg , tebal 1-3 mm)

Definisi Produk:
LV-125 Acian Putih  adalah  campuran semen  putih, filler,  additive   yang dikemas   secara    kering  
dalam kemasan 25Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk    diaplikasikan 
sebagai pekerjaaan Acian Dinding Plester.  Hasil yang didapat lebih rapi, keras dan lebih  halus serta 
berwarna putih sempurna sehingga menghemat pemakaian cat.  Tidak memerlukan plamir sebagai  
dasar pengecatan. Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari. Mencegah terjadinya retak rambut 
pada dinding akibat  penyusutan. Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna  : Putih
Bahan Pengikat� : White Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer

2Compressive Strenght         : >7,0 N/mm , BS 4550
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 20 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 6-7 liter untuk 25 kg

2Daya sebar                             : 10 -13 m   (per zak 25 kg , tebal 1-3 mm)

Definisi Produk:
LV-200 Skimcoat Putih     adalah  campuran  semen putih,  filler,  additive   yang dikemas secara    
kering   dalam   kemasan    40Kg,    hanya  menambah  air   dan   mengaduknya   hingga   merata  
untuk  diaplikasikan sebagai pekerjaaan Acian pada dinding beton. Hasil acian profil lebih keras,
lebih halus dan berwarna putih. Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan dan dapat
dicat setelah berumur 7 hari. Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian bahan
cat. Dapat diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna                                    : Putih
Bahan Pengikat                    : White Portland Cement
Filler                                       : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer

2
Compressive Strenght        : > 10 N/mm , BS 4550
Dry and Wet Density          : 1,2 gr/cc dan 1,8 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak         : 9-10 liter untuk 40 kg

2Real Coverage perzak         : ± 15 m ; dengan ketebalan 2 mm
2Potential Coverage perzak�: ± 15-20 m ;  (per zak 40 kg , tebal 1-3 mm)



Definisi Produk:
LV-500 (Perekat Bata Ringan) adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silica 

 yang dikemas  secara kering  dalam kemasan  40Kg,  hanya  menambah air dan 
mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai perekat bata ringan bata 
presisi dan sejenisnya.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna : Abu-abu
Bahan Pengikat : Portland Cement
Filler         : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif             : Polymer
Agregat   : Pasir Silika dengan gradasi maksimal 2,3 mm

2Compressive Strenght � : 16 N/mm , BS 4551:1980 / ASTM C109
Dry and Wet Density       : 1,4 gr/cc dan 1,9 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak      : 7-8 liter untuk 40 kg

2Daya sebar               : 10-13 m  perzak 40 kg

Definisi Produk:
LV-680 Plester dan Pasangan Bata  adalah campuran semen, filler, additive dan pasir 
silica  yang  dikemas  secara  kering  dalam  kemasan 40 kg, hanya menambah air dan 
mengaduknya  hingga  merata  untuk  diaplikasikan   sebagai   pekerjaan  plester  dan 
pasangan bata.   Sebagai  adukan  dalam pekerjaan plester dan  pasangan bata:  Bata 
Ringan (AAC, CLC, dll), Batako Presisi, Bata Merah, dll. 

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna                                     : Abu-abu
Bahan Pengikat                     : Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                     : Polymer
Agregat                                   : Pasir Silika dengan gradasi maksimal 2,3 mm

2Compressive Strenght����� �����: > 7,0 N/mm , BS 4450
Dry and Wet Density�������������: 1,9 gr/cc dan 2,0 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak����       : 5 liter untuk 40 kg

2Daya sebar (T : 10 mm)��      : 2- 2.5 m  (Plester) (per zak 40Kg, tebal 10mm)
2                                                   1,8 – 2 m  (Pasangan Bata) 

2                                                   ±3 m  (Pasangan Bata Presisi) 

Definisi Produk:
LV-650 Render  adalah  campuran semen, filler, additive dan pasir silika dalam  keadaan 
kering yang dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air & mengaduknya hingga merata 
untuk diaplikasikan sebagai pengganti Plester Dinding & Acian pada dinding bata ringan.
(AAC,  ALC block),  d apat   diaplikasikan untuk eksterior dan interior
Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna  : Abu-abu
Bahan Pengikat� : Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer
Agregat                                   : Pasir Silika dengan gradasi maks. 2,3 mm

2Compressive Strenght         : >7,0 N/mm
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 2,0 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 7-8 liter untuk 40 kg

2Daya sebar                             : 6 -7 m   (per zak 40 kg , tebal 5 mm)



Definisi Produk:
LV-700 Acian  adalah  campuran semen, filler, additive yang dikemas   secara  kering  
dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk 
diaplikasikan   sebagai   pekerjaaan Acian Dinding Pleste, Bata Ringan  (AAC, CLC dll),  
Batako Presisi ,  Bata Merah, dll.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna  : Abu-abu
Bahan Pengikat� : Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer

2Compressive Strenght         : >7,0 N/mm , BS 4550
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 20 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 9-10 liter untuk 40 kg

2Daya sebar                             : 15 -20 m   (per zak 40 kg , tebal 2-3 mm)

LV-800 Perekat  Keramik  Lantai  adalah  campuran semen, filler, additive dan pasir 
silica yang  dikemas  secara kering dalam kemasan  40Kg,  hanya menambah air dan 
mengaduknya  hingga  merata  untuk  diaplikasikan   sebagai  adukan   pemasangan 
keramik dan sejenisnya pada lantai dan dinding.

Kegunaan:
Sebagai perekat dalam pemasangan keramik lantai.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna                                   : Abu-abu
Bahan Pengikat                   : Portland Cement
Filler                                      : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                   : Polymer
Agregat                                 : Pasir Silika dengan gradasi maksimum 2,3 mm

2 Compressive Strenght��     : > 17 N/mm , BS 5980 : 1980
Dry and Wet Density          : 1,6 gr/cc dan 1,9 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak         : 7,5 -8 liter untuk 40 kg

2Daya sebar                           : 8,3 m  perzak 40 kg (tebal 3 mm)

Definisi Produk:
LV-710 Skimcoat  adalah  campuran  semen,  filler,  additive   yang dikemas   secara    
kering    dalam    kemasan  40Kg,  hanya   menambah  air dan mengaduknya  hingga  
merata  untuk   diaplikasikan sebagai pekerjaaan Acian pada permukaan plester  LV 
Semen Instan baik  interior dan  eksterior, beton ringan (ALC, AAC Block dan Paton)
atap/dak lantai beton.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna                                    : Abu-abu
Bahan Pengikat                    : Portland Cement
Filler                                       : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer

2
Compressive Strenght        : > 10 N/mm , BS 4550
Dry and Wet Density          : 1,2 gr/cc dan 1,8 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak         : 9-10 liter untuk 40 kg

2Real Coverage perzak         : ± 15 m ; dengan ketebalan 2 mm
2Potential Coverage perzak�: ± 15-20 m ;  (per zak 40 kg , tebal 2-3 mm)



PREMIUM
INSTANT CEMENT



®
Mengapa Memilih CK PREMIUM INSTANT CEMENT ?

DAYA REKAT LEBIH KUAT
Perekat dan pelapis CK PREMIUM INSTANT CEMENT telah melalui 
pencampuran       secara    komputerisasi    yang     akurat   sehingga  
kandungan di  dalam terjamin  komposisinya,   kinerja  setiap  produk 
sudah teruji melalui laboratorium dan terbukti handal di banyak 
proyek.

PENGGUNAAN LEBIH PRAKTIS
Dengan komposisi lengkap, pemakaian semen instan 

®CK PREMIUM INSTANT CEMENT    sangat    praktis. 
Hanya memerlukan air bersih kemudian tinggal diaduk 
dan langsung siap digunakan.

RAMAH LINGKUNGAN
Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku pilihan yang bukan
hanya saja menghasilkan produk yang bermutu namun juga produk
yang ramah lingkungan. Karena itu merupakan salah satu tanggung

®jawab CK PREMIUM INSTANT CEMENT  dalam pelestarian lingkungan.

1. Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu tambahan air.
2. Kualitas produk yang konsisten dan terjamin
3. Material dan anggaran terkontrol
4. Bahan baku kandungan pasir silika 97% berkualitas dan komposisi 
    tepat
5. Mencegah lepasnya pasangan keramik
6. Dijamin terhindar dari retak rambut pada dinding
7. Waktu pengerjaan bangunan lebih cepat & efisien
8. Bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi dan supervisi
9. Hemat biaya pemeliharaan bangunan
10. Nilai investasi bangunan tetap tinggi.

Manfaat dari penggunaan CK PREMIUM INSTANT CEMENT



CK-500 Perekat Bata Ringan Premium adalah campuran semen, filler, addi�ve dan pasir
silica  yang  dikemas  secara  kering  dalam  kemasan  40kg,   hanya  menambah  air  dan 
mengaduknya  hingga   merata  untuk   diaplikasikan   sebagai  perekat bata ringan (bata 
presisi).

CK-200 Skimcoat Pu�h Premium  adalah  campuran semen pu�h, filler, addi�ve yang   
dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya  
hingga  merata   untuk  diaplikasikan   sebagai  pekerjaan   Acian  pada   dinding   dan 
plesteran beton. Hasil  acian profil lebih keras, lebih halus dan berwarna pu�h. Tidak 
memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan dan dapat dicat setelah berumur 7 hari. 
Tidak menyerap  bahan   cat   sehingga   menghemat   pemakaian   bahan  cat. Dapat 
diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.

CK-100, 125 Acian Pu�h Premium adalah  campuran  semen pu�h,  filler, addi�ve 
yang dikemas  secara  kering dalam kemasan 40kg dan 25kg, hanya menambah air   
dan mengaduknya  hingga merata  untuk    diaplikasikan  sebagai  pekerjaan  Acian 
Dinding  Plester.    Hasil  yang  didapat  lebih  rapi,  keras   dan  lebih   halus    serta 
berwarna     pu�h    sempurna    sehingga    menghemat    pemakaian  cat.     Tidak 
memerlukan   plamir   sebagai  dasar  pengecatan.   Dapat  langsung di cat setelah 
berumur 7  hari.    Mencegah    terjadinya    retak    rambut   pada   dinding   akibat 
penyusutan.   Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.

dan 6-7 liter untuk 25 kg

10-13 m² (per zak 25 kg, tebal 1-3mm)



CK-550, 552  Premium  3 in 1   Wall   Mix  adalah   campuran  semen,  filler, additive dan 
agregat yang  dikemas secara  kering  dalam kemasan 40kg dan 20kg,  hanya  menambah 
air  dan mengaduknya  hingga  merata  untuk  diaplikasikan  sebagai  perekat bata ringan 
(bata presisi) Plester dan Aci.

Definisi Produk:
CK-650 Plester Acian Premium  adalah  campuran semen, filler, additive dan  pasir 
silika dalam  keadaan   kering  yang  dalam  kemasan 40Kg,  hanya menambah air & 
mengaduknya  hingga   merata   untuk   diaplikasikan   sebagai   pengganti   Plester 
Dinding  &  Acian  pada dinding bata ringan.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna  : Abu-abu
Bahan Pengikat� : Portland Cement
Filler                                        : Calsium Carbonat / Lime Powder
Additif                                    : Polymer
Agregat                                   : Pasir Silika dengan gradasi maks. 2,3 mm

2
Compressive Strenght         : >7,0 N/mm
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 2,0 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 

2Daya sebar                             : 6 -7 m   (per zak 40 kg , tebal 5 mm)

CK-680 Premium CK 3in1 Adhesive  adalah  campuran  semen, filler, addi�ve 
dan  pasir  silica  yang  dikemas   secara   kering  dalam kemasan 40kg,  hanya 
menambah    air    dan   mengaduknya   hingga   merata diaplikasikan sebagai  
pekerjaan plesteran, pasangan bata dan perata lantai.

±2 m² (Perata Lantai)

:
:
:

7-8 liter untuk /40 kg

7-8 liter untuk /40 kg dan 3-4 liter untuk / 20kg
10-13 m² per zak 40 kg
6-7 m² per zak 20 kg



CK-700 Acian Premium  adalah  campuran semen, filler dan  addi�ve  yang  dikemas 
secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan  mengaduknya  hingga 
merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan Acian Dinding Plester.

CK-710 Premium  Skimcoat  adalah  campuran  semen,  filler,  addi�ve yang dikemas 
secara kering dalam kemasan 40kg,  hanya menambah air  dan mengaduknya hingga 
merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan Acian pada dinding & plesteran beton.

CK-750,752,755 Premium 3 in 1 Compound adalah  campuran  semen pu�h,  filler, 
addi�ve yang dikemas  secara  kering  dalam  kemasan  40kg, 20kg  dan 5kg, hanya
menambah   air  dan  mengaduknya   hingga   merata  untuk  diaplikasikan  sebagai 
Compound Precast beton, GRC dan Gypsum Board.

, 5 liter / 20 kg dan 1,25 liter / 5kg

15 m² (per zak 20 kg, tebal 0,5mm)
4 m² (per zak 5 kg, tebal 0,5mm)



Definisi Produk
CK-850,852 Premium Tile on Tile adalah campuran semen, filler, additive dan pasir   
silica yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg dan 20kg, hanya menambah 
air   dan  mengaduknya   hingga    merata    untuk    diaplikasikan    sebagai    adukan   
pemasangan keramik,  granit, homogeneus tile,   marmer,  mosaik,   batu  alam  dan  
sejenisnya pada lantai serta  keramik diatas keramik (Tile on Tile)

Spesifikasi dan Sifat Teknik:

Daya sebar                           :   7 m   per

Definisi Produk
CK-800  Premium Tile & Granite Adhesive  adalah campuran semen, filler, addi�ve dan 
pasir silica  yang  dikemas  secara  kering  dalam  kemasan  40kg,   hanya menambah air  
dan  mengaduknya  hingga  merata  untuk   diaplikasikan  sebagai  adukan  pemasangan 
keramik,  granit,  homogeneus  �le,  marmer,  mosaik,  batu  alam  dan  sejenisnya pada 
lantai dan dinding

Spesifikasi dan Sifat Teknik:

9-10 liter / 40 kg, 4-5 liter / 20 kg dan 1 liter / 5kg
2 m² (per zak 40 kg, tebal 1cm)
1 m² (per zak 20 kg, tebal 1cm)
0,25 m² (per zak 5 kg, tebal 1cm)

7,5-8 liter / 40 kg, 3,5-4 liter / 20 kg 

4 m² per zak 20 kg (tebal 3 mm)

CK-780,782,785 Perbaikan Dinding Beton (Premium Concrete Repair) merupakan 
campuran semen,  filler,  pasir  silika  dan addi�f yang dikemas secara kering dalam 
kemasan 40kg,  20kg dan 5kg,  hanya  perlu  air  dan  mengaduknya  untuk  dipakai 
sebagai perbaikan pada permukaan beton.



CK-880,  882,  885,  881  Pengisi  Nat  Lantai  Premium  (Premium Tile Grout)   adalah   
campuran  semen,  filler, addi�ve  yang  dikemas  secara  kering  dalam kemasan 40kg, 
20kg, 5kg, 1kg,    hanya    menambah    air   dan  mengaduknya   hingga  merata  untuk  
diaplikasikan   sebagai   pekerjaan  untuk   mengisi  nat/celah  antara keramik, marmer, 
granit, homogenous �le, mosaik, batu alam dan lainnya.

Warna                            : Beragam
Kemasan                        : 40Kg, 20Kg, 5Kg, 1Kg
Dry & Wet Density       : 1,2gr/cc dan 1,8gr/cc
Kebutuhan Air perzak  : 9-10 lt/ 40kg
                                           4,5-5lt/ 20kg
                                           1-1,5lt/ 5kg
                                           250ml/ 1kg

2Real Coverage Perzak   :    120m /40kg dengan lebar nat 4mm
2                                              60m /20kg dengan lebar nat 4mm
2                                              15m /5kg dengan lebar nat 4mm

2                                              3m /1kg dengan lebar nat 4mm

Definisi Produk:
CK-890, 892, 895 Premium Multi Tile Adhesive  adalah  campuran  semen, pasir silika   
dan additive yang dikemas  menjadi  satu  dalam kemasan 40kg, 20kg dan 5kg.  Hanya 
tambah air dan siap digunakan  untuk pemasangan keramik, homogenous  tile, marmer, 
granit, mosaik dan beragam   batu  alam   pada  daerah  basah  maupun  kering, dinding 
maupun lantai, di dalam maupun luar ruangan dan di segala media permukaan.

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Berat Kemasan                     : 40Kg, 20kg, 5kg
Bahan Pengikat� : Portland Cement
Agregat                                   : Pasir Silika dengan Agregat max 0.6 mm

2 
Pull Out Strenght                  : >1,0 N/mm (28 hari)
Water Ingress Value             : 0.047 ml/menit/3 cm² ⁽��� ⁴¹¹⁷, ¹⁹⁶⁰⁾
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc 
Kebutuhan Air Per zak�        : 9 liter untuk 1 zak / 40 kg
                                                  4,5 liter untuk 1 zak / 20 kg
                                                  1,25 liter untuk 1 zak / 5 kg
Potential Coverage Per Zak : 40 kg ±8m² dengan ketebalan 3mm
                                                   20 kg ±4m² dengan ketebalan 3mm
                                                   5 kg ±1m² dengan ketebalan 3mm

CK-900, 902 Pengeras  Permukaan  Lantai  Beton (Premium Floor Hardener) adalah 
campuran semen, pasir  silika, addi�ve yang dikemas  secara kering dalam  kemasan 
40kg dan 20kg,  diaplikasikan  untuk  pekerjaan  pelapis   akhir  pada  lantai  terbuka 
dengan bahan pengeras dan dengan cara ditabur

8-10m²; (per zak 20kg, tebal 2-3 mm)



CK-950 Pelapis  Dinding  Basah (Premium Grano Floor)  merupakan  pelapis dinding  
dan lantai. Membuat lantai bermotif dan sebagai pengganti keramik dan marmer

Warna                            : Beragam
Bahan Pengikat             : Semen Portland
Filler                                : Kalsium Karbonat / Lime Powder
Additif                             : Polimer
Agregat                           : Pasir Silica 2-5mm
Kemasan                        : 40Kg
Dry & Wet Density       : 1,9gr/cc dan 2gr/cc
Kebutuhan Air perzak  : 10 Liter/40kg

2Real Coverage Perzak   :    1.3m /40kg dengan ketebalan 20mm

Definisi Produk:
CK-980, 982, 985 Premium   Non   Shrink  Grout  adalah   campuran  semen,   agregat, 
additive  dan  pasir  silika dalam  keadaan  kering yang dalam kemasan 40Kg, 20kg, 5kg 
hanya  menambah  air  dan  mengaduknya  hingga merata untuk diaplikasikan sebagai 
material beton. 

Spesifikasi dan Sifat Teknik:
Warna                                    : Abu-abu
Berat Kemasan                     : 40Kg, 20kg dan 5kg
Kekuatan Tekan  : Umur 28 hari >55N/mm² *⁽��� ¹⁸⁵⁵⁵ �����ⁿ ³⁾

oPengaturan Inisial Waktu    : ±4-8 jam (pada suhu 27  C)

Bahan Pengikat� : Portland Cement
Agregat                                   : Pasir Silika
Dry and Wet Density           : 1,9 gr/cc dan 2,2 gr/cc
Kebutuhan Air Perzak�         : 7-8 lt untuk 1 zak / 40 kg
                                                   4-4,5 lt untuk 1 zak /20kg
                                                   1-1,25 lt untuk 1 zak /5kg
Jumlah Konsumsi/zak:         : ± 0,013 m³ (40kg)
                                                   ± 0,0065 m³ (20kg)
                                                   ± 0,00163 m³ (5kg)

www.lvindo.com



For detail informa�on 
Visit our website : www.lvindo.com

email : ptlvindo@gmail.com

PT. LAUTAN VIKTORI INDONESIA
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