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ADVERTORIAL

Mengubah tampilan dapur bisa dilakukan salah satunya 
dengan mengganti penutup lantai dan backsplash. Sika® TileFix-200 TA tersedia 

dalam ukuran 5 kg dan 25 kg.

Saat ini, fungsi dapur bukan 
sekadar tempat memasak. Dapur 
bisa menjadi tempat berkumpul 

keluarga atau menerima teman 
yang berkunjung. Karena itu, sudah 
sepantasnya kita menjaga tampilan dapur 
agar senantiasa bersih dan indah. 

Sayangnya, aktivitas memasak 
membuat dapur mudah kotor dan 
lengket. Bila ubin lantai dan backsplash 
(panel belakang kompor) sudah demikian 
kusam, langkah paling tepat adalah 

menggantinya dengan yang baru. 
Penggantian ubin ini bisa sekaligus Anda 
manfaatkan untuk memperbarui tampilan 
dapur, dengan memilih motif-motif 
keramik yang lebih masa kini. Namun 
mengganti seluruh lantai membutuhkan 
waktu pengerjaan yang lama, belum lagi 
masalah debu yang mengganggu. 

Bila ingin lebih praktis, Anda dapat 
mengganti keramik 
lantai atau backsplash 
menggunakan metode 

Bila ingin lebih praktis, Anda dapat 

Memasang Hiasan dengan Mudah

tile on tile, yaitu memasang keramik baru 
langsung di atas keramik lama tanpa 
perlu membongkar keramik lama. Hal 
ini dimungkinkan dengan menggunakan 
perekat khusus, yaitu Sika® TileFix-200 
TA.

Sika® TileFix-200 TA adalah mortar 
siap pakai yang dapat digunakan untuk 
menempelkan keramik di atas keramik. 
Semen perekat ini dapat digunakan untuk 
permukaan horizontal (lantai) maupun 
vertikal (dinding). 

Dengan campuran yang tepat dan 
konsisten, Sika® TileFix-200 TA mudah 
digunakan. Cukup campurkan mortar 
dengan air, aplikasikan pada lantai lama, 
lalu pasang keramik baru. Posisi keramik 
masih bisa diperbaiki sampai 30 menit 
sejak pemasangan. 

Penggantian ubin lantai dengan Sika® 
TileFix-200 TA membuat pengerjaan 
lebih hemat waktu sekitar 25-50% karena 
Anda tidak perlu membongkar lantai 
lama. Dapur Anda pun bisa tampil baru 
dengan lebih cepat. •

Seperti ruang lainnya, dapur 
pun membutuhkan dekorasi. 
Untuk memasang elemen 
dekoratif ini, Anda dapat 
menggunakan Sika MaxTack®.

Sika MaxTack® adalah 
perekat multiguna Silane 
Terminated Polymer yang dapat 
digunakan di area indoor atau 
outdoor dengan pelindung atap, 

misalnya teras.
Sika MaxTack® bisa 

menempel di permukaan 
semen, fiber cement, kayu, 
atau permukaan benda yang 
sudah dicat. Anda dapat 
menggunakannya untuk 
menempelkan bingkai foto, 
lukisan, rak bumbu, atau cermin 
ke dinding dengan mudah. Sika MaxTack®
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