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SOLUSI MASALAH 

DINDING
TEKS EMILIA NURIANA

Dinding bisa dibilang sebagai area yang paling menentukan 
keindahan rumah. Karena dengan mengecat dinding saja, 
rumah akan terlihat baru dan pastinya jadi lebih indah. Tetapi, 

dinding juga jadi area yang paling sering mengalami masalah. Terlebih 
saat memasuki musim hujan seperti saat ini. Dinding rembes hingga 
retak rambut jadi masalah yang sering muncul. Karena itu, kali ini 
RUMAH berikan solusi dari beberapa masalah dinding di musim hujan. 
Semoga bermanfaat!

DINDING BERJAMUR
Dinding kamar yang menempel dengan kamar mandi di rumah saya 
tampak kotor dan ditumbuhi jamur. Bagaimana solusinya?

Masalah ini bisa jadi karena ada rembesan air dari celah-celah dinding 
keramik kamar mandi akibat perekat di belakang keramik yang tidak 
penuh. Solusinya, apabila dinding kamar mandi sudah terpasang 

keramik, maka kupas kembali keramik seluas dinding yang lembap serta 
berjamur tersebut, kemudian aplikasikan perekat keramik dengan penuh agar 
tidak terjadi lubang-lubang yang akan menjadi celah masuknya air. 

Cara lain, lapisi dinding menggunakan larutan fungisida. Kemudian 
bersihkan dinding menggunakan sikat lalu bilas dengan air. Setelah dinding 
kering, lapisi dengan  Dinding kini sudah siap untuk dicat ulang.

DINDING 
MENGOMPOL

Dinding di rumah saya 
terdapat noda air di 
beberapa tempat. Ini 

membuat dinding jadi lembap dan 
cat ikut mengelupas. Bagaimana 
solusinya?

Ini bisa terjadi karena 
lapisan aci dinding rumah 
dilakukan hanya pada 

dinding interior. Solusinya, berikan 
lapisan  pada dinding. 
Namun cara ini hanya mengatasi 
masalah untuk sementara waktu 
dan harus selalu diulang kembali 
proses pelapisannya ketika dinding 
mengalami rembesan kembali. Cara 
lain, lakukan plester ulang pada 
dinding lalu cat kembali dinding.
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DESAINER PUTU DECOR

Lantai adalah salah satu bagian 
paling penting di rumah. 
Sebagai tempat berpijak, di 

sinilah semua aktivitas berlangsung. 
Begitu juga soal tampilan ruang.

 Bila lantai tampil cantik, maka 
keseluruhan tampilan ruang pun 
akan turut tampil menarik. Cara 
mengubah tampilan lantai pun cukup 
mudah. Kuncinya, pilih penutup 
lantai dengan tampilan yang sesuai 
tema ruang dan jangan lupa, 
gunakan material pemasangan yang 

Cara Praktis Percantik Lantai
Tak perlu bingung untuk mengubah tampilan 
lantai. Dengan material praktis ini, lantai 
akan tampil baru dan tahan lama 
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khusus dari bahan semen, bahan pewarna, 
dan kandungan lainnya yang berkualitas 
tinggi untuk mengisi  nat antar keramik. 
Dengan pengisi nat ini akan membuat nat 

dapat mengikuti muai susut keramik, tidak 
mudah retak, warna tahan lama dan tampil 
lebih indah karena pilihan warnanya bisa 
disesuaikan dengan warna keramiknya.

Sika® Tile Fix 200 TA Sika® Tile Grout®

tepat. Hal ini akan membuat tampilan 
lantai tak sekadar cantik, tapi juga 
tahan lama.

Jangan membayangkan hal ini 
akan sulit dilakukan dan memakan 
waktu lama. SIKA punya solusinya 
dengan produknya berupa Sika® 
TileFix-200TA, mortar siap pakai 
yang dapat digunakan sebagai 
perekat keramik, mozaik, marmer, 
atau granit. Dengan daya rekat 
yang sangat baik, produk ini selain 
dapat merekatkan keramik pada 
permukaan lantai (horizontal) juga 
dapat digunakan sebagai perekat di 
atas keramik lama ( ). Tentu 
ini akan mempercepat pengerjaan 
dan menghemat biaya. Anda tak perlu 
membongkar keramik atau penutup 
lantai yang lama. Langsung saja 
lekatkan keramik baru di atas lantai 
lama dengan Sika® TileFix-200TA. 

Langkah berikutnya, tambahkan 
nat antar keramik dengan pilihan 
warna yang sesuai dan menarik. Anda 
bisa mengaplikasikan Sika® Tile 
Grout yang merupakan campuran 
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