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RAK DAN CERMIN
Rak di kamar mandi bisa berupa rak untuk meletakkan peralatan mandi hingga menggantung handuk dan pakaian. 

Sesuaikan ukuran rak dengan ukuran kamar mandi dan pilih material yang tahan air, misalnya plastik dan stainless steel. 
Begitu juga dengan cermin, sesuaikan ukuran cermin dengan luas ruangan dan kebutuhan. Anda bisa menggunakan cermin 
dengan bentuk dan bingkai sederhana. Tapi belakangan hadir pula cermin kamar mandi berbentuk bulat dengan bingkai 
dari kayu yang unik. Cermin berbentuk unik tentunya akan semakin mempercantik kamar mandi.

Jangan Lupa Aksesori!

Ini dia Smart Drain, saluran 
pembuangan air yang bisa 

disisipkan keramik sehingga tak 
tampak di lantai kamar mandi.

EXHAUST FAN
Exhaust fan atau kipas plafon akan membantu 

menghilangkan bau tidak sedap di kamar mandi. Kipas 
akan menarik udara ke plafon kemudian membuangnya 
ke loteng. Harga kipas plafon ini beragam tergantung 
ukurannya, yakni mulai dari Rp115.000.

FLOOR DRAIN
Jangan lupa untuk membeli floor drain atau saluran buangan 

air di lantai kamar mandi. Pilihan floor drain beragam, tergantung 
dari material pembuatnya. Yang termurah adalah floor drain plastik 

seharga Rp5.000, namun floor drain jenis ini 
mudah rusak dan berisiko digigit 
tikus. Selain itu ada floor drain 

berbahan stainless steel seharga 
mulai dari Rp30.000. Ada juga floor 

drain yang berpenampilan unik yang 
seolah menyatu dengan lantai kamar 

mandi. Floor drain bernama Smart Drain 
dari Austindo ini berbahan stainless steel. Pada 

bagian floor drain bisa disisipkan keramik, sehingga 
tampilannya akan menyatu dengan lantai kamar mandi. 

Floor drain ini dijual mulai dari Rp300.000.

Aksesori akan membuat kamar mandi makin lengkap dan fungsional.

TEKS EMILIA NURIANA
FOTO ADELINE KRISANTI

Cermin bulat seperti ini ditawarkan 
dengan harga mulai dari Rp450.000

Anda memiliki kamar mandi 
di lantai atas? Kamar mandi 
di lantai atas sering kali 

mengalami masalah kebocoran. Air 
merembes sehingga menimbulkan 
noda atau kerusakan pada plafon 
di lantai bawahnya. Pada kasus 
kebocoran yang parah, air bisa 
sampai menetes.

Hal ini bisa terjadi karena ada 
keretakan pada pelat lantai yang juga 
disertai keretakan pada bagian nat 
keramik. Menambal lubang-lubang 
pada nat dengan semen, hanya bisa 
menyelesaikan masalah sementara 
saja. Semen mudah retak sehingga 
bocor akan datang lagi. Cara paling 
baik mengatasi atau mencegah 
hal ini adalah dengan memberikan 
lapisan yang elastis 
pada lantai kamar mandi atas, 
seperti SikaTop® 107 Seal.

SikaTop® 107 Seal merupakan 
pelapis anti-bocor 2 kompenen untuk 
ruang dalam dan ruang luar yang 

dapat diaplikasikan pada beton, 
mortar, bata, dan lain-lain. Selain 
kamar mandi, produk ini dapat 
diaplikasikan pada atap dak, balkon, 
teras, atau kolam renang.

SikaTop® 107 Seal mudah 
digunakan, bersifat kedap air, tidak 
retak susut bila digunakan sesuai 
petunjuk, dan juga tidak beracun.

Sebelum mengaplikasikan 
SikaTop® 107 Seal, permukaan 
bidang harus dalam keadaan baik 
(tidak rusak) dan juga bersih. Selain 
itu, permukaan juga harus dalam 
keadaan lembap. Pelapis anti-bocor 
ini dapat diaplikasikan menggunakan 
kuas atau trowel. Selama proses 
pengeringan, hindari permukaan 
bidang dari percikan air. 

Aplikasi  ini 
dilakukan sebelum pemasangan ubin 
keramik. Produk ini akan menjaga 
lantai menjadi kedap, sehingga Anda 
pun terbebas dari masalah kamar 
mandi yang bocor.

Kamar Mandi 
BEBAS REMBES DAN BOCOR
Bocor di kamar mandi lantai atas, tentu 
mengganggu ruang di lantai bawahnya. 
Atasi kebocoran ini dengan segera!

ADVERTORIAL

BILA TERDAPAT RETAK
Bila lantai atau dinding sudah terlanjur mengalami keretakan, gunakan Sikadur® 20 Crack Seal. 

Sikadur® 20 Crack Seal merupakan resin epoxy yang dapat menutup dan merekatkan retakan/celah 
yang bersifat non struktur. Produk ini juga dapat memperbaiki celah pada nat keramik. Aplikasikan 
Sikadur® 20 Crack Seal sebelum lapisan waterproofing pada kamar mandi, atap dak, atau kolam renang. 
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Sikadur®-20 Crack Seal

Sika® Seal Tape B SikaTop® 107 Plus

Sika® TileFix 200 TA

Sika® Tile Grout

Sika® Seal Tape B
Adhesive Tape Pada Sudutan Lapisan Kedap Air

Sikadur®-20 Crack Seal
Resin Epoxy Untuk Menutup Keretakan Pada Pekerjaan
Waterproofing dan Perbaikan Kebocoran Pada Nat Keramik

SikaTop®-107 Plus
Pelapis Kedap Air 2 Komponen

Sika® TileFix-200 TA
Perekat Keramik Bermutu Tinggi

Sika® Tile Grout
Pengisi Nat Keramik

Keunggulan :
 � 1 Komponen Siap Pakai
 � Mudah Diaplikasikan
 � Sangat Elastis

 � Kedap Air
 � Daya rekat tinggi

 � Semi elastis
 � Untuk retak non-

struktur

Keunggulan :
 � Mudah dicampur
 � Mudah Diaplikasikan
 � Kedap Air

Keunggulan :
 � Elastis
 � Daya rekat yang sangat baik
 � Tidak beracun

Keunggulan :
 � Mencegah keramik popping / lepas
 � Daya rekat yang baik
 � Untuk area basah dan terendam air
 � Praktis dan mudah digunakan

Keunggulan :
 � Tidak susut dan tidak retak
 � Warna tidak mudah pudar
 � Praktis, cukup dicampur air
 � Tersedia dalam berbagai pilihan warna
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WETROOM SOLUTION

Kemasan :
1 Liter

Kemasan :
1 Roll / 20 m

Kemasan :
4 Kg dan 36 Kg

Kemasan :
5 Kg dan 25 Kg

Kemasan :
1 Kg

Aplikasi SikaTop® 107 Seal dan Sikadur® 20 
Crack Seal pada lantai kamar mandi. 
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