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BETON INSTAN STANDAR

K 175 
K 225
K 250
K 300
K 350
K 400
K 450
K 500
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Bangunan 1 Lantai
Bangunan 1 Lantai
Bangunan Hingga 3 Lantai
Bangunan Hingga 5 Lantai
Jalan Perumahan, Garasi, Dan Pabrik
Rigid Jalan Raya
Rigid Jalan Lalu Lintas Berat
Gedung Tingkat Tinggi

Variasi kekuatan dan kegunaannya, antara lain:

Beton berkualitas tinggi dengan variasi pilihan 
kekuatan yang sangat beragam mulai dari B-0 
sampai K-500. Mendukung renovasi dan 
konstruksi berbagai struktur bangunan, seperti 
pondasi rumah dan lantai atas pada gedung. 

SCG Beton Instan merupakan sebuah 
pilihan praktis untuk membangun atau 
merenovasi bangunan dengan beton 
berkualitas dan sesuai kebutuhan struktur. 
Hadir sejak tahun 2000 untuk mendukung 
struktur yang sulit dijangkau oleh truk mixer 
atau proyek di remote area. 

CARA PENGGUNAAN KEUNGGULAN

Praktis, hanya perlu menambahkan air
Mutu Terjamin dan Konsisten
Efisien, seluruh material yang dibutuhkan
tersedia didalam zak
Penyimpanan yang mudah
Ramah lingkungan, menjaga kebersihan
proyek dari sisi material

Campurkan agregat dan
semen hingga merata

Tambahkan 4 – 5 liter air secara bertahap
hingga mencapai konsistensi

Beton instan siap digunakan
Slump 12± 2 = Slump dengan
ketebalan 12-14 cm
1m = 1m3
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SCG Beton Instan

JUMBO BAG

DATA TEKNIS

Isi kemasan: 
± 1.1 ton (netto) kemasan 
Jumbo Bag 

Agregat dan bahan 
semen dikemas terpisah 
untuk kualitas terbaik dan 
penyimpanan lebih lama

Abu – abu muda

Semen Portland

- Screening maks. 15 mm, pasir silica (full screening)
- Campuran screening dan split maks. 25 mm, pasir silica

Bahan tambahan untuk semen sehingga mutunya lebih baik

- 1 Jumbo Bag = 0.5 m3
- 1 m3 = 2 Jumbo Bag

- 46% kekuatan beton setelah 3 hari
- 65% kekuatan beton setelah 7 hari
- 100% kekuatan beton setelah 28 hari

Warna

Bahan Pengikat

Agregat

Additive

Volume

Kuat Tekan
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Praktis, hanya perlu menambahkan air
Mutu, terjamin dan konsisten
Efisien, seluruh material yang dibutuhkan
tersedia dalam jumbo bag
Penyimpan yang mudah
Dapat menjangkau Construction Site
yang berada di Remote Area
Ramah lingkungan, menjaga kebersihan
proyek dari sisa material

Campurkan Agregat
dan semen hingga merata

Tambahkan air secara bertahap
hingga mencapai konsistensi

Beton Instan Jumbo Bag
siap digunakan

KEUNGGULAN: CARA PENGGUNAAN:

ASTM C39      SK SNI S-0401989-F      PBI 1971

STANDAR ACUAN PRODUK

Merupakan salah satu produk bahan bangunan yang  
dikembangkan oleh SCG melalui riset dan penelitian sehingga 
menghasilkan sebuah produk inovatif sebagai solusi dalam 
mendukung pekerjaan pengecoran di lokasi yang sulit 
dijangkau (Remote Area) oleh readymix concrete dengan 
material yang sudah terjamin kualitasnya dan komposisi mix 
design yang proporsional agar dapat memenuhi kebutuhan 
beton dalam konstruksi bangunan. Beton berkualitas 
tinggi dengan variasi pilihan dari B-0 hingga K-500.



SCG Beton instan

JUMBO BAG

SCG Beton instan

Pedoman Penyimpanan dan Keselamatan

Representative Office:

Graha Mobisel Lt. 5
Jl. Buncit Raya No. 139
Jakarta Selatan 12740

Tel: 021-798 3751
Fax: 021-7918 0919

Simpan di tempat rata dan kering.
Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab
yang menyebabkan pengerasan.
Maksimal penumpukan 16 tumpuk.
Hindari menghirup debu produk atau kontak langsung antara produk
dan kulit dengan memakai respirator debu standar, kacamata,
serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi beton instan basah
harus segera dicuci sebelum digunakan.
Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan produk
dan segera hubungi dokter.
Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
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