
Same old brand new. Istilah 
itu kerap digunakan 
untuk mengubah 
tampilan lama menjadi 

berbeda, tanpa harus melakukan 
perombakan yang banyak. Hal 
ini juga dapat Anda lakukan pada 
rumah yang baru Anda beli, 
terutama jika Anda membeli 
rumah yang bukan baru alias 
rumah seken.
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Pada rumah seken, banyak hal 
yang biasanya harus diperbaiki. 
Mulai dari dinding yang harus 
dicat kembali, lantai yang harus 
diganti karena warnanya tak cocok 
atau sudah bernoda di sana-sini, 
ataupun perbaikan-perbaikan 
kecil lain seperti membetulkan 
keretakan pada dinding, dan 
sebagainya.

Karena rumah ini merupakan 
rumah seken, tentu Anda ingin 
perbaikan berlangsung dengan 
cepat sehingga Anda bisa 
segera menempati rumah Anda. 
Beberapa material berikut dapat 
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Anda gunakan untuk membuat 
renovasi Anda menjadi lebih cepat 
dan efisien. 

peRbaikan Lantai
Lantai rumah seken Anda 

dapat diubah tanpa harus 
membongkar lantai yang lama. 
Anda bisa memasang keramik 
baru di atas keramik lama (tile on 
tile) tanpa membongkarnya. Hal 
ini bisa menghemat waktu dan 
biaya renovasi Anda. Selain itu, 
tak ada puing lantai lama yang 
berserakan, yang akan membuat 
rumah berantakan.
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keramik baru Anda dapat merekat 
dengan erat di atas permukaan 
lain. Pengerjaannya juga mudah, 
Anda tinggal menambahkan air 
sesuai ketentuan yang ada pada 
kemasan. Pemakaiannya sangat 
hemat, cukup 3 mm (tebal), 
sehingga hampir tidak mengubah 
ketinggian lantai. Selain efisien 
dan cepat, posisi keramik juga 
masih bisa diatur sampai dengan 
30 menit sesudah aplikasi.

Keramik sudah terpasang, 
celah antar keramik pun harus 
diperhatikan. Celah ini harus 
diisi dengan pengisi nat yang 
berkualitas, yang mampu 
mengikuti muai susut keramik.  
Anda dapat menggunakan sika® 
tile grout yang bermutu tinggi. 
sika® tile grout juga tidak 
mudah susut dan retak sehingga 
jika ada pergerakan, keramik 
tak mudah pecah. Soal warna, 
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jangan khawatir. sika® tile grout 
tersedia dalam berbagai warna 
yang dapat disesuaikan dengan 
warna keramik Anda. 

peRbaikan dinding
Untuk memperbaiki retak pada 

dinding, Anda dapat menggunakan 
sikaCoat® plus. Bahan ini dapat 
menutup keretakan untuk atap, 
dinding luar, pertemuan dinding 
dengan atap, sekaligus berfungsi 
sebagai waterproofing. sikaCoat® 
plus ini juga tahan terhadap 
alkali dan UV, sehingga dapat 
mengurangi pertumbuhan jamur 
dan lumut pada dinding luar 
rumah. 

sikaCoat® plus juga cocok 
diterapkan untuk Anda yang 
ingin rumah selesai dalam waktu 
cepat, karena dapat langsung 
diaplikasikan pada acian yang baru 
berumur 7 hari.  •
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Anda memerlukan 
perekat khusus untuk 
melakukan hal ini. sika® 
tile fix 200 ta adalah 
mortar bermutu tinggi 
dengan daya rekat yang 
baik, yang membuat 
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untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website sika indonesia di idn.sika.com 
atau hubungi sikacare : 0800-140-1236, senin - Jumat pukul 08.00-17.00.
dapatkan produk -produk sika di toko bahan bangunan dan supermarket bahan 
bangunan di kota anda. 
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