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Tentang Beton

Tentang BarChip

Dalam pengerjaan, beberapa hal dapat dilakukan 
untuk meningkatkan tensile strength beton, 
tanpa mengurangi compressive strength. Hal 
yang paling sering dilakukan untuk memperkuat 
beton (concrete reinforcement) adalah 
menggunakan rebar yang berbahan dasar besi.

Keuntungan menggunakan rebar adalah 
peningkatan tensile strength berlipat, tanpa 
mengurangi compressive strength, tapi dalam 
pelaksanaannya membutuhkan waktu dan biaya 
yang tidak sedikit.

Selain penguatan/ reinforcement dengan 
menggunakan besi rebar, kami mengusulkan 
Anda menggunakan Barchip sebagai penguat 
untuk membuat FRC atau Fiber Reinforced 
Concrete.

Apa itu beton? Beton (concrete) adalah campuran 
semen, granular, agregat, dan air. Beton memiliki 
kekuatan tekan (compressive strength) yang besar, 
dan kekuatan tari (tensile strength) yang kecil.

Penguatan beton serat sintetis BarChip adalah metode penguatan beton menggunakan serat 
polipropilen berkinerja tinggi, yang digunakan sebagai penguat pada struktur beton. Sistem 
perkuatan BarChip bekerja dengan mendistribusikan ratusan ribu serat berkekuatan tensil 
tinggi ke seluruh campuran beton. Serat-serat tersebut memperkuat setiap bagian dari 
struktur beton, dari depan ke belakang dan dari atas ke bawah,  tanpa meninggalkan pondasi 
beton yang tidak memiliki perkuatan.

Kemajuan terbaru dalam teknologi kopolimer, desain teknik, dan teknik manufaktur telah 
digabungkan ke dalam serat BarChip untuk menghasilkan serat yang tak tertandingi dalam 
kegunaan, daya tahan, dan kinerja layanan.

Fiber BarChip



   Industri Sipil (Biaya rendah dan penguatan beton ramah lingkungan)
   - Mengurangi waktu konstruksi
   - Mengurangi biaya tenaga kerja dan material
   - Mengurangi biaya perawatan yang berkelanjutan     
   Tunnelling (Performa yang dapat Anda percayai)
   - Memperkuat lebih dari 5.000 km struktur bawah tanah
   - Memperkuat lapisan beton yang disemprotkan di terowongan sipil
   Mining/Pertambangan (Dukungan tanah lebih aman, tahan lama 
   dan lebih ulet)
   - Beton paling ulet
   - Produk bekerja di defleksi 5mm, 40mm, bahkan 100mm saat berada 
      jauh di bawah tanah
   Paving/Trotoar (Penguatan Beton Tahan Lama, Biaya Rendah)
   - Mengurangi perambatan retak akibat cuaca dan pergerakan tanah
   Precast/Pracetak (Sudah dicetak dipabrik)
   - Hemat waktu
   - Peningkatan produktifitas hingga 50% 
   - Praktis dan efisien dengan penghematan biaya hampir 40%
   - Ramah lingkungan
   - Terjamin dengan mutu yang sesuai standar
   Flooring
   - Menghilangkan korosi pada mesh kontrol retak
   - Menghilangkan risiko kanker beton
   - Mengurangi perambatan retak
   - Meningkatkan kecepatan produksi sebanyak 50%
   - Meningkatkan ketangguhan lentur

Benefit dalam pekerjaan Industri

Road Work

Flooring

Mining &
Tunneling

Paving

Pre-cast

Barchip menawarkan produk yang akan 
menurunkan biaya pekerjaan secara 
keseluruhan

Barchip membuat Sebagian produk 
berdasar plastik recycle yang lebih 
ramah lingkungan

Barchip menurunkan waktu kerja 
secara signifikan dengan mengurangi 
penggunakan besi rebar

Barchip akan meningkatkan tensile 
strength produk jadi, dan mengurangi 
keretakan secara signifikan

Penggunaan Barchip akan mengurangi 
jumlah pekerja untuk satu jenis 
pekerjaan



- Desain yang komprehensif dan dukungan teknis 
- Lebih aman dan ringan untuk ditangani dari pada baja 
- Kemasan tahan cuaca pada palet HDPE multi-stack 
- Serat BarChip adalah UV yang distabilkan untuk 
   menahan kerusakan akibat sinar matahari
- Mengurangi keausan pada pompa dan selang beton
- Mendistribusikan kembali beban - meningkatkan 
   keuletan / ketangguhan

- Menghilangkan pemasangan jaring baja

- Menghilangkan korosi - ketahanan jangka panjang 
- Meningkatkan kecepatan produksi pracetak hingga 50% 

Produk yang kami tawarkan:

Manfaat Fiber Beton BarChip 48

Product

Time

Cost

Go Green

BarChip 48

BarChip 48 adalah tulangan beton serat sintetis struktural kinerja tinggi,
dioptimalkan untuk perkerasan, lantai industri dan elemen pracetak.

BarChip 48 
Dioptimalkan untuk
pekerjaan pracetak,
pengerasan jalan,

dan pengerjaan lantai.

Kenaikan Tarif
Penyelesaian Lantai

Harian

Peningkatan
Kecepatan Produksi

Pracetak

Pengurangan Korosi

50% 50% 100%

- Meningkatkan perlindungan abrasi dan benturan
- 70% pengurangan jejak karbon dibandingkan baja

BarChip 48 memiliki kinerja tinggi beton serat sintetis struktural penguatan, dioptimalkan 
untuk trotoar, lantai industri dan elemen pracetak. Bekerja dengan BarChip dan kita akan 
bersama-sama membuka potensi penuh beton campuran Anda.



- Klik link berikut untuk informasi Safety Data Sheet (SDS) BarChip 48:
   https://barchip.com/wp-content/uploads/2019/09/SDS_BarChip-48_2019.pdf

Karakteristik

Serat Kelas II

Kekuatan Tarik

Modulus Muda

Panjang

Anchorage

Bahan Dasar

Resistensi Alkali

Sertifikasi CE

Sertifikasi ISO 9001: 2008 0044943

Untuk penggunaan struktural
dibeton, mortar, dan nat

640 MPa

12 GPa

48 mm

Pengembosan Berkelanjutan

Polypropylene perawan

Luar Biasa

EN 14889-2

JIS L 1013 / ISO 2062

JIS L 1013 / ISO 2062

0120-GB10/79678

0044943

BarChip Standard

BarChip R65

BarChip R65
Memasukkan bahan

daur ulang
Peningkatan

Kecepatan Aplikasi
Beton Semprot

Pengurangan Biaya
Penanganan Serat

Pengurangan Korosi

25% 80% 100%

BarChip R adalah tulangan serat beton ramah lingkungan dari BarChip 
Inc. Dibuat dengan bahan daur ulang, seri BarChip R memberikan 
penghematan karbon yang besar untuk pekerjaan beton Anda, tanpa 
mengorbankan kinerjanya

BarChip R65 adalah ramah lingkungan penguatan serat shotcrete ramahdari BarChip Inc. 
Dibuat dengan bahan daur ulang, BarChip R65 memberikan penghematan karbon yang 
sangat besar ke pekerjaan beton Anda, tanpa mengorbankan kinerja. Berapa banyak 
karbon yang bisa Anda hemat?



- Desain yang komprehensif dan dukungan teknis 
- Mengurangi keausan pada pompa dan selang beton 
- Kemasan tahan cuaca pada palet UPVC multi-task
- Lebih aman dan ringan untuk ditangani dari pada baja 
- Mendistribusikan kembali beban - meningkatkan keuletan 
   / ketangguhan 
- Menghilangkan korosi - ketahanan jangka panjang 

- Klik link berikut untuk informasi Safety Data Sheet (SDS) BarChip R65:
   https://barchip.com/wp-content/uploads/2019/09/SDS_BarChip-R65_2019.pdf

- Menghilangkan pemasangan jaring baja

- Mengurangi waktu siklus dan penutupan perawatan 

Manfaat Fiber Beton BarChip R65

Fitur BarChip R65

Product

Time

Cost

Go Green

- Serat BarChip adalah UV yang distabilkan untuk 
  menahan kerusakan akibat sinar matahari 
- 85% pengurangan jejak karbon dibandingkan baja

Karakteristik

Serat Kelas II

Kekuatan Tarik

Modulus Muda

Panjang

Anchorage

Bahan Dasar

Resistensi Alkali

Sertifikasi CE

Sertifikasi ISO 9001: 2008 0044943

Untuk penggunaan struktural
dibeton, mortar, dan nat

610 MPa

10 GPa

65 mm

Pengembosan Berkelanjutan

Polypropylene

Luar Biasa

EN 14889-2

JIS L 1013 / ISO 2062

JIS L 1013 / ISO 2062

JKT0402914

BarChip Standard



Cara Penggunaan

Contoh

1. Fiber Beton BarChip

2. Masukkan Fiber Barchip yang sudah
diolah kedalam adukan beton

3. Cetak campuran beton dan Fiber Barchip

Contoh penggunaan Fiber Barchip 
pada pembuatan terowongan

Gambar diatas merupakan beton
hasil gabungan dengan Fiber Barchip
yang telah mengeras



Mengapa HDPE

Aplikasi
Salah satu tantangan dari pipa HDPE Solid saat ini 
adalah ketebalan pipa nya yang cukup tebal. Untuk 
aplikasi drainage ini sangat menjadi tantang dengan 
pipa tradisional PVC. Namun PT. Abel Indonesia dapat 
memfabrikasi solusi untuk tantangan ini. Produk kami 
bernama Pipa HDPE-DWP Corrugated with sock filter.

HDPE-DWP Corrugated with sock filter adalah pipa yang 5x bahkan 10x lebih tipis untuk 
beberapa size dan class dari hdpe solid konvensional namun memiliki kekuatan external load 
yang 2 kali lebih kuat dari hdpe solid konvensional. Cocok untuk di gunakan pada aplikasi 
underground tanpa pemadatan tanah.

Dengan system DWP, air dapat resapan dapat masuk dengan mudah ke dalam pipa dan 
mengalir ke dalam intenal diameter pipa tanpa hambatan. Dengan sock filter, pasir dan tanah 
dapat di filter dengan mudah dimana air tetap dapat masuk ke dalam pipa.

Dengan system sambungan rubber joint membuat penyambungan sangat mudah dilakukan 
tanpa power tools. Dengan system sambungan rubber joint, pipa dapat di bongkar pasang 
dengan mudah untuk system temporary.

Material HDPE saat ini banyak digunakan di berbagai market segment dari hulu sampai hilir, 
dan berbagai macam aplikasi baik indoor maupun outdoor. Untuk pipa HDPE sendiri bisa 
digunakan untuk instalasi upper ground maupun underground tanpa masalah. Hal ini karena 
performa dan karakteristik HDPE yang unggul, berikut adalah diantara nya:

Durable
& Reliable

Corrosion Free 
& Chemical Resistant

Lightweight 
& Flexible

Superior Flow & 
Good Characteristics

Pipa HDPE



Description

PVC Drainage HDPE low pressure
HDPE-DWP Corrugated with

sock filter

Ukuran DN100-DN500

uPVC

Orange/Brown

> 1.4

20-45

Rubber Joint

20-30

4m

SNI

No

No

DN100-DN1200

HDPE

Hitam

> 0.95

-10-60

Fusion

800 sd 1000

12m

ISO

No

No

DN100-DN600

HDPE

Hitam

> 0.95

5-45

Rubber Joint

800

5.8m

DIN 16961

Yes

Yes

Material

Warna

Density (g/cm3)

Operating Temperature (Deg C)

Connection

E-Modulus (Mpa)

Pipe Length

Standard

Perforated

Sock Filtered

Material HDPE
DWFP

HITAM

Length FilteredPerforated
Design

5.8 m/LN
or

11.8/LN

Full 
or

Half Full

Non Filtered
or

Sock filtered

Type
Warna

DN
(mm)

OD
(mm)

100
150
200
225
250
300
375
450
600

118
173
235
262
292
346
435
522
701



Tentang Quaker

Digunakan Dalam Industri :

Quaker Chemical adalah penyedia global terkemuka untuk cairan proses, spesialisasi kimia, 
dan keahlian teknis untuk berbagai industri, termasuk baja, aluminium, otomotif, 
pertambangan, dirgantara, tabung dan pipa, kaleng, dan lainnya.

Tube dan Pipa

Baja

Pabrik Pertambangan

Manufaktur

Dirgantara

Alumunium

Otomotif Die Casting

Velg

Quaker Chemicals



Quaker adalah perusahaan pertama yang menawarkan cairan HFD-U dan telah menjadi 
pemimpin pasar untuk jenis teknologi ini.
Cairan HFD-U Quaker saat ini didasarkan pada senyawa organik sintetik dan terjadi ester 
alami. 
Seri QUINTOLUBRIC® 888 ester poliol sintetik adalah pemimpin industri dalam ester 
berbasis teknologi
Cairan Quaker HFD-U sudah biodegradable dan memiliki toksisitas air yang rendah, 
membuat mereka ideal untuk digunakan di mana berada pada lingkungan yang 
membutuhkan perlindungan lingkungan
Cairan Quaker HFD-U tersedia secara global dan memberikan kinerja luar biasa dalam 
ketahanan api, pelumasan dan umur Panjang
Cairan dengan kinerja tertinggi tanpa kompromi dan mempertajam keunggulan 
kompetitif Anda

Quaker Quintolubric Series 888, Sintetis Bebas Air Cairan Hidraulik Tahan Api (HFD-U) 
(888-46)

Produk yang kami tawarkan:

Fitur & Kelebihan Quaker Quintolubric 888-46

Dirancang untuk 
menggantikan cairan 
hidraulik berbasis oli mineral 
anti-aus yang digunakan 
dalam aplikasi di mana 
terdapat bahaya kebakaran 

Cairan hidrolik tahan api 
poliester sintetis ISO VG 46

Digunakan dalam aplikasi 
hidraulik yang sensitif 
terhadap lingkungan tanpa 
mengorbankan operasi 
sistem hidraulik secara 
keseluruhan

Factory Mutual Disetujui 
sebagai cairan yang tidak 
terlalu berbahaya



Manfaat

Cara Penggunaan

- Cairan tipe HFD-U tahan api
- Tersedia secara global
- Terdepan dalam industri yang berbasis teknologi ester 
- Bebas dari bahan dasar mineral, air & ester fosfat
- Dapat digunakan pada peralatan yang tidak tahan api
- Kinerja yang lebih baik (masalah perawatan)

- Biodegradable
- Toksisitas air yang rendah

- Dapat digunakan dalam jangka panjang
  (dari 30 hingga 0 katup)

Product

Go Green

- Tahan api
- Temperatur penyalaan tinggi 
- Pelepasan panas rendah
- Penyebaran api yang dapat dikontrol
- Stabilitas geser yang sangat baik
- Disetujui oleh Persetujuan Bersama Pabrik
- Tidak menyebabkan iritasi
- Stabilitas oksidasi terbaik dikelasnya

- Tidak beracun 
- Dapat terurai sepenuhnya
- Pengolahan limbah sederhana
- Ramah lingkungan

1. Tuangkan cairan Quintolubric 
    ke area kerja 

2. Setelah dituangkan, 
    cairan Quintolubric akan 
    mengeluarkan asap

3. Cairan Quintolubric 
    mengontrol api agar tidak 
    membesar

Product

Go Green

Time



Contoh

Contoh penggunaan cairan Quintolubric pada industri pengecoran logam


