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Jelang Hari Raya adalah saatnya bebenah untuk 
mempersiapkan rumah menyambut tamu agar terlihat 
lebih cantik. Banyak cara dapat dilakukan, salah 

satunya adalah dengan mengganti tampilan dinding foyer, 
area penyambut tamu. 

Wajah baru untuk foyer ini bisa dengan cepat diciptakan 
dengan memberi aksen pada dindingnya. Mengaplikasikan 
cat dengan pilihan warna baru, adalah cara paling mudah 
yang banyak dilakukan untuk menciptakan aksen. Namun, 
ada cara lain yang tak kalah menarik, yaitu memberi lapisan 
dinding dengan keramik di bagian tertentu agar mencuri 
perhatian. 

Tak ingin repot dan hanya punya waktu terbatas untuk 
melakukan pekerjaan ini? Jangan takut. PT Sika Indonesia, 
memiliki solusi untuk hal ini. Dengan menggunakan produk 
Sika® TileFix dan Sika® Tile Grout Anda akan dapat 
menyelesaikan “proyek” makeover dinding ini dengan cepat 
dan praktis. 

Focal Point di Foyer
Tak sulit mengaplikasikan susunan keramik yang 

digunakan sebagai aksen ini. Gunakan Sika® TileFix-200 
TA untuk merekatkan keramik dengan permukaan dinding. 
Sika® TileFix-200 TA ini adalah mortar siap pakai yang 
dapat digunakan sebagai perekat keramik, mozaik, marmer, 
ataupun granit. Daya rekat produk ini sangat baik sehingga 
keramik akan menempel dengan sempurna. Produk ini juga 

merekatkan keramik baru di atas keramik lama (tile on tile). 
Bahkan, jika ada kesalahan dalam pemasangan, posisi 
keramik pun masih bisa diatur sampai 30 menit sesudah 
aplikasi. Produk ini tersedia dalam 2 warna yaitu abu-abu 
dan putih dengan kemasan seberat 5 kg/sak atau 25 kg/
sak. Abu-abu untuk keramik, homogeneous tile, marmer, 
granit, dan batu alam. Sedangkan warna putih untuk 
mozaik kaca dan membuat warnanya tampil lebih cerah.

Untuk mempercantik aksen ini, Anda bisa 
mengaplikasikan Sika® Tile Grout yang merupakan 
campuran 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 
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bisa digunakan sebagai 
perekat keramik dengan 
keramik, jika sebelumnya 
sudah ada keramik lama 
di area ini. Tak perlu harus 
membongkar keramik 
lama, Anda bisa langsung 

retak, warna tahan lama dan tampil lebih indah 
karena pilihan warnanya bisa disesuaikan 
dengan warna keramiknya. •

Inilah cara menciptakan focal point 
pada foyer dengan cara cepat dan 
praktis.

Sika®TileFix-200TA


