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TENTANG KAMI
Keterlibatan DENKA dalam bisnis khusus semen dan produk aditif 
beton dimulai pada awal tahun 1915 di Jepang. Sebagai tanggapan 
atas potensi pertumbuhan infrastruktur di Indonesia dan untuk mening-
katkan posisi DENKA di pasar kimia konstruksi, maka Denka  menga-
kuisisi PT. ESTOP Indonesia pada tahun 2016.  

Menemukan dan mengembangkan produk inovatif untuk kebutuhan 
industri kimia konstruksi merupakan inti dari visi dan misi DENKA yang 
berpusat di Jepang. Menghasilkan produk yang berkualitas yang 
didukung tenaga ahli profesional di industri bahan bangunan dan mem-
berikan nilai tambah bagi pengguna secara jangka panjang serta turut 
berperan aktif dalam pembangunan fisik di Indonesia.

Produk dari DENKA pun telah diproduksi dengan sistem mutu ISO 
9001: 2008, yang dikontrol dengan ketat. Selain itu DENKA berkomit-
men untuk terus berupaya menghasilkan produk ramah lingkungan 
demi keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik, 
beberapa produk kami telah mendapat sertifikat green label produk.

PT Hissan Trading Indonesia adalah distributor resmi untuk produk 
DENKA dan ESTOP di Indonesia dan masih merupakan bagian dari 
DENKA Group yang berpusat di Jepang.
Varian produk yang kami supply antara lain: admixture untuk beton, 
waterproofing, waterstop, grouting, flooring, surface treatment, 
concrete repair mortar, strengthening material, sealant, protective coat-
ing dan produk unggulan lainnya.

Perhatian :

Informasi yang terkandung dalam brosur ini adalah petunjuk umum untuk calon pelanggan DENKA & Estop tentang sifat dasar dan 
karakteristik berbagai Produk DENKA & Estop 

Tidak ada dalam brosur ini yang dianggap menciptakan jaminan tersurat maupun tersirat atau kewajiban DENKA & Estop sehubungan 
dengan Informasi Produk atau penggunaan, termasuk, namun tidak terbatas pada jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan, 
kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual apa pun.

Setiap pengguna Informasi Produk dan produk DENKA & Estop bertanggung jawab untuk secara tepat menentukan cara dan kesesuaian 
penggunaan Informasi Produk dan produk DENKA & Estop dalam pengoperasiannya sendiri. 

Penggunaan harus berhati-hati dengan mempertimbangkan Lembar Data Keselamatan Bahan, Informasi Produk dan informasi teknis 
lainnya yang disediakan oleh DENKA & Estop termasuk deskripsi kondisi penggunaan, peringatan, dan petunjuk kehati-hatian.

PT Hissan Trading Indonesia 
18 Office Park, 15F Suite A
Jl. TB Simatupang Kav. 18
Jakarta Selatan 12520, INDONESIA
Telp   : (021) 2278-4182
Fax    : (021) 2278-4186
Email   : support@hissan.co.id
Website  : http://hissan.co.id



Estoproof 3P Sanded / Granule
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Waterproofing  membran bakar  dalam bentuk lembaran yang terbuat dari modified 
bitumen,                                                             
- Kuat terhadap cuaca ekstrim.
- Kelenturan material serta kesetabilan dimensinya yang baik.
- Tidak mudah robek, tahan terhadap tekanan, benturan mekanik, 
  atau gesekan keras.
- Mudah dan cepat di aplikasikan untuk lokasi yang luas.
Kegunaan :
Dak beton
Kemasan :
Estoproof 3p Sand : 10m2/roll (harus ditutup lapisan beton/non exposed Waterproofing)                                                           
Estoproof 3p Granule : 10m2/roll (mengandung mineral bisa exposed)

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi. bersih dari debu juga kotoran matrial seperti kerikil, paku dan lain lain. Lapisi permukaan 
dengan Estoproof Primer WB dengan dosis 1L/3 m2 dengan menggunakan kuas. Siapkan alat torch gas untuk membakar. Buka roll 
membran dan bakar sedikit demi sedikit, sambil ditekan guna memastikan permukan membran menempel sempurna. Pastikan overlap 
skitar 10 cm.

Estokote Flexi/ Estokote Grey
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Pelapis anti bocor 2 komponen berbahan dasar semen dan polimer. 
Dengan keunggulan : 
- Daya lekat kuat
- Menahan retak rambut
- Mudah diaplikasi dengan menggunakan kuas,
- Cepat kering dan tidak beracun
- Kuat dan tahan lama
Kegunaan :
Kolam renang, atap dak, tangki air, bak penampungan air, basement,
Kemasan :
Estokote Flexi : 30 kg set (13 - 15m2/2 lapis)                                                           
Estokote Grey : 20 kg set (8 - 10m2/2 lapis)

Cara Aplikasi :
Bersihkan dan lembapkan permukaan yang akan diaplikasi dengan air. Campur dan aduk komponen cair dan bubuk hingga merata. 
Lapisi permukaan berpori dengan dosis 1kg/m2 dengan menggunakan kuas/roll. Untuk area yang retak atau sambungan gunakan serat 
polyester pada lapisan pertama yang masih basah. Lalu setelah kering segera aplikasi lapisan kedua dengan arah yang berbeda. 
Lindungi permukaan sampai benar-benar kering (6 jam)

Estop EasyProof
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Pelapis Anti Bocor Estop Easyproof adalah salah satu komponen waterborne dual action 
yang dapat melakukan penyegelan permukaan dan bagian dalam dengan cara pembentu-
kan film dan kristalisasi. Tanpa harus membongkar lantai atau permukaan yang bocor.
Kegunaan :
Toilet dan dapur, dinding basement dan lantai
Kemasan :
20 L/pail

Cara Aplikasi :
Bersihkan lantai dan dinding toilet setinggi 1 meter. Tutup lubang air, pastikan semua drainase sudah tertutup. Basahi dahulu permukaan, 
lalu genangi dengan Estop Easyproof selama selama 8 jam. setelah 8 jam sedot cairan estop Easyproof lalu lap permukaan lantai 
dengan lap basah atau sponge. Jangan dialiri dengan air bersih. Toilet baru bisa digunakan setelah 1x24 jam. Cairan Estop easyproof 
dapat digunakan 2x.

Waterproofing (Material Pelapis Anti Bocor)



Kemasan :
Estoproof 3p Sand : 10m2/roll (harus ditutup lapisan beton/non exposed Waterproofing)                                                           
Estoproof 3p Granule : 10m2/roll (mengandung mineral bisa exposed)

Estokote Crystaline
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Pelapis Anti Bocor Estokote Crystaline adalah komponen waterproofing yang menembus 
beton dan bereaksi secara kimia dengan kapur bebas untuk menghasilkan kristal yang 
tidak larut. Mengisi retakan non-struktural garis rambut (hingga 0,5 mm lebar)
Kegunaan :
Terowongan kereta bawah tanah & kolam renang, pondasi gedung, lapangan parkir, base-
ment

Kemasan :
20 kg/pail (12.5 – 14.5 m²/pail)

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi. Mixing produk Estokote Crystalline dengan air perbandingan 3:1 menggunakan mixer 
kecepatan rendah. Aplikaskan Estokote Crystalline dengan menggunakan kuas/ sprayer dengan dosis 1 kg/m2. Setelah 1 jam, baru 
aplikasi lapisan kedua dengan dosis 0,6 kg/m2

Estoflex GP
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Cat Pelapis anti bocor yang berasal dari bitumen aspal,  yg kental. Dengan keunggulan : 
daya rekat yang kuat, kedap air, elastis, mudah aplikasinya.

Kegunaan :
Basement slab dan dinding, pondasi air tanah dan basah, talang/ dak beton

Kemasan :
20 kg/pail

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi, lapisi dengan material Estoflex GP yang diberi air 1:1 sebagai primer, lalu setelah kering 
lapisi permukaan dengan Estoflex GP menggunakan kuas dengan dosis 0,75 kg/m2. Pada sambungan dapat menggunakan serat 
polyester untuk mencegah retakan. Tunggu hingga kering, lalu berikan lapisan ke dua dengan arah yang berbeda. 

Estoflex Dymeric
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Cat pelapis anti bocor berbentuk cairan yg agak kental yang terbuat dari polymer high 
quality. Dengan keunggulan : daya rekat yang kuat, kedap air, elastis, anti retak, mudah 
aplikasinya dan tersedia beberapa macam warna, serta dapat digunakan untuk mengatasi 
masalah ngompol/ "seep" pada dinding.
Kegunaan :
Talang/ dak beton, genteng, atap seng, asbes, dinding luar.
Kemasan :
20 L/pail (3-4 m2/L/coat)

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi. Lapisi dengan material Estoflex Dymeric yang diberi air 1: 1 sebagai primer, lalu setelah 
kering lapisi permukaan dengan Estoflex Dymeric menggunakan roll/ kuas. Pada sambungan dapat menggunakan serat polyester untuk 
mencegak retakan. Tunggu hingga kering, lalu berikan lapisan ke dua dengan arah yang berbeda. 

Waterproofing (Material Pelapis Anti Bocor)



Waterstop
Estopper CJ/EJ Series
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Waterstop PVC berbahan dasar Polyvinyl, untuk melindungi kebocoran air pada sambun-
gan beton, dengan keunggulan, lentur sehingga dapat mengakomodir gerakan struktur 
beton. CJ series : construction joint. EJ series : expansion joint.

Kegunaan :
Terowongan, gorong-gorong, sambungan beton, struktur gedung, bendungan, waduk, dll

Kemasan :
CJ/EJ 150 (150 mm x 20 m) roll
CJ/EJ 200 (200 mm x 15 m) roll
CJ/EJ 250 (250 mm x 12 m) roll

Cara Aplikasi :
Siapkan area yang akan diaplikasi, potong material Estopper CJ/EJ Series sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pasang Estopper 
CJ/EJ Series di tempatnya. Ikat dengan menggunakan kawat. Lalu corr

Hydrophylic S10/S20
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Swellable waterstop material polymer rubber modified yang berfungsi sebagai penyumbat 
pada sambungan beton yang melindungi struktur beton terhadap kebocoran, mampu 
mengembang setelah terendam air, pada saat material mengembang maka akan menut-
up celah pada joint sehingga beton akan tahan air.
Kegunaan :
Sambungan lantai, dinding basement, kolam, GWT, panel dinding pra cetak, sambungan 
pipa beton, joint box vulverts, construction joint pada saluran air, tangki air dari beton. 

Kemasan :
S 10 : 20 m/roll
S 20 : (10 mm x 20 mm )  6 m/roll

Cara Aplikasi :
Pasang Estopper Hydrophilic pada alur yang sudah dibentuk sebelumnya di beton atau langsung ke permukaan beton. Pemasangan 
harus Pasang Estopper Hydrophilic minimal 70mm dari pinggir beton.  Pemasangan Estopper Hydrophilic Waterstop harus sejajar 
dengan benar di sepanjang sambungan konstruksi.

Flooring (Material Aplikasi Untuk Lantai)
Estopatch FSR
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Screed mortar semen nonstruktural, dicampur dengan jumlah air yang ditentukan untuk 
repair lantai dan juga membuat mortar lantai yang mudah dikerjakan untuk memberikan 
permukaan yang rata dan siap untuk topping berikutnya, diatasnya dapat diberi Estotop 
SQ (Floor Hardener).
Kegunaan :
Lantai pabrik, gudang, tempat parkir, gudang, jalan trotoar
Kemasan :
25 kg/sak

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi, mixing produk Estopatch FSR dengan ditambahkan air 4 - 5 L/25 kg. Lalu aplikasi produk. 
Finishing dengan menggunakan trowel. Ketebalan sekitar 5 - 50 mm. Jika ketebalan yang diinginkan lebih maka dapat menggunakan 
Estopatch FSR Premix



Estotop SQ 
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Semen Floor Hardener untuk lantai tersedia berbagai warna (natural, green)  yang 
meningkatkan abrasi dan ketahanan aus.
Estotop SQ secara monolitik menghasilkan permukaan yang padat, tidak berpori, yang 
sangat keras dipakai dan tahan abrasi.

Kegunaan :
Lantai pabrik, gudang, tempat parkir, gudang, jalan trotoar
Kemasan :
30 kg/sak (Estotop SQ natural) 25 kg/sak (Estotop SQ color)  

Cara Aplikasi :
Aplikasi slab beton dengan kondisi slump  75 – 100 mm, ratakan permukaan slab. Biarkan beton segar menjadi kaku hingga lalu lintas 
pejalan kaki yang ringan meninggalkan jejak kira-kira 5 mm tabur material Estotop SQ dengan dosis 4 - 6 kg/m2. lalu ratakan dengan 
trowell.

Estopatch RSR
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Material polymer yang digunakan untuk perbaikan darurat yang tidak memakan waktu 
banyak, dimana membutuhkan material yang cepat kering dan pada saat pengerjaan tidak 
perlu dibongkar, ketebalan perbaikan yang dapat dilakukan adalan perbaikan 2 - 10 mm. 
Kegunaan :
Lantai pabrik, jalan aspal, loading bay, lapangan parkir 
Kemasan :
1 carton box : 4 sets @ 6 kg sets coverage 0,37 m2 (tebal 5 mm)

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi, basahi permukaan dengan menggunakan air agar lembap, lalu campurkan material 
Estopatch RSR liquid ke powder aduk rata, lalu ratakan ke atas permukaan yang akan direpair, aplikasi dengan menggunakan trowell. 
Material akan set < 1 jam dan bisa dilewati orang jalan sekitar 4 jam setelahnya, untuk beban yang lebih berat sebaiknya ditunggu 1x24 
jam.

Flooring (Material Aplikasi Untuk Lantai)

Grouting
Estogrout MP 50/ MP 50 Premix
Estogrout MP 70/ MP 70 Premix
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Semen non-shrink grout diformulasikan untuk memberikan kinerja kekuatan lentur dan 
tekan yang baik. Ini adalah produk siap pakai dalam bentuk bubuk dan membutuhkan 
penambahan air untuk diproduksi sebagai kinerja nat non-shrink, kegunaan perbaikan 
umum, grouting pelat dasar, mengisi celah.
Untuk MP 50 kekuatan > 50 Mpa, sedangkan untuk MP 70 kekuatan > 70 Mpa.

Kegunaan :
Bearing pad, anchor bolt, steam turbine, craine rails, formwork grouting

Kemasan :
Estogrout MP 70/50 : 25 kg/sak
Estogrout MP 70/50 Premix : 30 kg/sak (ketebalan > 10 cm). 
Air yang digunakan :
MP 50 = 3,8 - 3,9 L/sak
MP 70 = 4 - 4,5 L/sak

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi, lalu campurkan material Estogrout MP 70/MP 50 dengan menggunakan air, lalu aduk rata 
menggunakan mixer. Aplikasi produk.



Patching 
Estopatch MP
Penjelasan dan Keunggulan Produk:
Semen mortar yang siap pakai, hanya tinggal ditambahkan air untuk perbaikan beton 
yang tahan lama, yang memungkinkan ketebalan aplikasi vertikal 40 mm dan soffit 25 mm 
tanpa bekisting.

Kegunaan :
Sangat cocok untuk memperbaiki dinding, bearing pad, pekerjaan balok, tembok dan 
pasangan bata.
Kemasan :
Estopatch MP : 25 kg/sak

Cara Aplikasi :
Bersihkan permukaan yang akan diaplikasi, basahi permukaan yang akan direpair dengan mencampurkan material Estopatch MP + air 
(slurry) digunakan sebagai primer, lalu campurkan material Estopatch MP dengan menggunakan air 4 L, lalu aduk rata menggunakan 
mixer. Aplikasi produk ke permukaan yang akan direpair dengan menggunakan trowel, ratakan.

Strengthening (Material Perkuatan Struktur)

EstoWrap Series 
Type Material:
Carbon Fiber
Kemasan:
EstoWrap 300 = 0.5 m (W) x 100 m (L)/roll
Penjelasan:
Lembar Serat Karbon berkuatan Tinggi untuk Sistem Penguatan 
Struktur pada Beton
Kegunaan :
Perkuatan struktur gedung tinggi, jembatan, terowongan, pipa, 
gorong-gorong, pembangkit listrik dll.

Kegunaan :
Perkuatan struktur gedung tinggi, jembatan, terowongan, pipa, 
gorong-gorong, pembangkit listrik dll.

EstoGlass 450 & 900
Type Material:
Glass Fiber
Kemasan:
EstoGlass 450 = 50 cm (W) X 80 m (L)/roll
EstoGlass 900 = 50 cm (W) X 40 m (L)/roll
Penjelasan:
Lembar Fiber Glass berKekuatan Tinggi Untuk Penguatan Struktural 
Beton

Type Material:
Epoxy Resin
Kemasan:
Hardener (5 kg), Base Resin (10 kg) 
Dosis Pemakaian 0,6 kg/m2

Penjelasan:
Resin Epoksi untuk Aplikasi Carbon dan Glass Wrap

EstoWrap Resin

Cara Aplikasi :
1. Pastikan kondisi permukaan dalam kondisi yang siap untuk 
diperkuat, lakukan perbaikan lebih dahulu
2. Aplikasi EstoWrap Primer dengan dosis 0,3 kg/m2

3. Pastikan permukaan beton/ struktur tertutupi seluruhnya 
oleh primer
4. Aplikasi resin dengan dosis 0,6 kg/m2 

5. Pasang dan aplikasi EstoWrap Series/ EstoGlass Series ke 
area yang sudah diberi resin
6. Ratakan dengan menggunakan roll, pastikan semua 
permukaan tertutupi dan kontak dengan resin
7. Beri kembali resin diatasnya

Type Material:
Epoxy Primer
Kemasan:
Hardener (5 kg), Base Resin (10 kg)
Dosis Pemakaian 0,3 kg/m2

Penjelasan:
Primer Epoxy untuk Aplikasi Carbon dan Glass Wrap

EstoWrap Primer

Cara Aplikasi :
1. Pastikan kondisi permukaan dalam kondisi yang siap untuk 
diperkuat, lakukan perbaikan lebih dahulu
2. Aplikasi EstoWrap Primer dengan dosis 0,3 kg/m2

3. Pastikan permukaan beton/ struktur tertutupi seluruhnya 
oleh primer
4. Aplikasi resin dengan dosis 0,6 kg/m2 

5. Pasang dan aplikasi EstoWrap Series/ EstoGlass Series ke 
area yang sudah diberi resin
6. Ratakan dengan menggunakan roll, pastikan semua 
permukaan tertutupi dan kontak dengan resin
7. Beri kembali resin diatasnya



Strengthening (Material Perkuatan Struktur)

Type Material:
Epoxy Resin 
Kemasan:
Base (5 kg) ; Hardener (10 kg)
Dosis Pemakaian 0,6 kg/m2

Penjelasan:
Resin Epoksi untuk Aplikasi Pelat Karbon

Estoplate Adhesive
Type Material:
Carbon Laminated
Kemasan:
Estoplate CLS1012 = 1.2 mm (thickness) x 50 mm (width) : 
100 m/roll   
Penjelasan:
Sistem Penguatan Struktural Berbentuk Lempengan Laminate untuk 
Struktur Beton

Estoplate Series

Cara Aplikasi :
1. Pastikan kondisi permukaan dalam kondisi yang siap untuk 
diperkuat, lakukan perbaikan terbaikan dahulu
2. Aplikasi Estoplate Adhesive dengan dosis 0.6 kg/m2

3. Pastikan permukaan struktur beton tertutupi seluruhnya 
4. Pasang Estoplate Series diatas permukaan Estoplate Adhesive
5. Ratakan

Produk Unggulan Lainnya
Denka Products

Crack Resistant Tunnel (Shotcrete & Others) Soil Stabilization Quick Hardening

Repair Non-Shrink Grout Precast

Estop Product

Admixtures Grouts Flooring Waterstop & Joint Filler

Surface Treatment Sealants Protective Coating Strengthening

Repair Waterproofing


