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Rumah Jadi Ajang 
Kreasi & Ruang Pamer

Kamar Tidur 
di Ruang Attic

Cerdas Memilih 
Pelapis Dinding

Garasi Jadi Rumah
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ADVERTORIAL

Memberi tampilan berbeda pada ruang yang sering 
digunakan sehari-hari, akan menciptakan suasana baru. 
Ini adalah cara agar ruang jadi tak membosankan. 

Sika® TileFix-200 TA tersedia 
dalam ukuran 5 kg dan 25 kg.

Kebiasaan berkumpul bersama 
keluarga akan sangat baik jika 
terus dipelihara agar selalu 

menjadi momen yang menyenangkan dan 
ditunggu-tunggu. Suasana yang berbeda 
harus terus diciptakan agar tak membuat 
bosan. 

Bagaimana jika ruang yang digunakan 
itu-itu saja? Ya, harus ada cara untuk 
membuatnya berbeda meski berada 
di ruang yang sama. Ini bisa dilakukan 
dengan mengubah penataan furnitur, 
mengganti dekorasi, ataupun menciptakan 
kejutan baru pada ruang. Misalnya, 
dengan mengubah tampilan lantai keramik 
Anda. Tarbayang kan bagaimana suasana 
akan berubah drastis dengan pelapis 

lantai yang berbeda? Ruangnya sama tapi 
rasa dan suasananya berbeda. 

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 (tile 
on tile). Wow, 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 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. •
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