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Siaran pers

Holcim Luncurkan PowerMax dan WallMax Untuk Kekuatan
dan Ketahanan Bangunan
Jakarta (14/12) - Pertumbuhan ekonomi yang ditunjang dengan pengembangan sarana dan
prasarana yang memadai, memberikan kesempatan bagi industri bahan bangunan untuk turut
ambil bagian di dalamnya. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah,
diharapkan dapat mengkatrol pembangunan dari sektor lain seperti perumahan dan
perniagaan. Tak tanggung-tanggung, di tengah situasi penuh tantangan dalam pasar semen
saat ini, Holcim Indonesia meluncurkan dua produk baru sekaligus; PowerMax dan WallMax
untuk menangkap peluang dari pembangunan-pembangunan yang ada. Kedua inovasi terbaru
tersebut, diperkenalkan kepada para pelanggan dari segmen kontraktor dan developer di Hotel
Sheraton Gandaria City, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017. Bertajuk “Konstruksi dalam Era
Digital”, Holcim juga mengajak pelanggan untuk melihat tantangan dan kesempatan di sektor
konstruksi serta tren pembangunan ke depan.
“Bukan hanya keindahan, tapi kekuatan dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang
menjadi kebutuhan pemilik rumah yang utama. PowerMax dan WallMax adalah wujud
komitmen Holcim untuk berinovasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
pelanggan; seperti tingginya biaya pemeliharaan karena kerusakan yang disebabkan oleh
performa bahan bangunan dan ketahanan yang kurang optimal dalam waktu lama”, ungkap
Dhamayanti Suhita, Marketing Director Holcim Indonesia.
Dalam sesi dengan para kontraktor hari ini, Dhamayanti Suhita juga menggaris bawahi peran
kontraktor dalam menentukan material yang tepat untuk menghasilkan bangunan yang kuat
dan tahan lama. “Membangun atau merenovasi rumah kini semakin mudah dengan banyaknya
pilihan produk. Tetapi kita perlu ingat bahwa kemudahan dalam aplikasi untuk pengerjaan
yang lebih efisien, kualitas dan mutu dari sebuah bangunan harus tetap dijaga agar dapat
bertahan lama. Itulah mengapa, sangat penting untuk mulai menggunakan produk
berdasarkan aplikasi seperti untuk struktur dan dinding agar hasil lebih maksimal”, sambung
Dhamayanti.
Tentang PowerMax dan WallMax
PowerMax, merupakan produk yang dikhususkan untuk pembangunan struktur bangunan.
Formula Micro Filler Particle dan Strength Agent pada produk ini, membantu adukan menjadi
lebih pulen sehingga memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan hasil yang lebih kuat
dan tahan lama. WallMax, merupakan produk yang dikhususkan untuk pembangunan dinding.
Produk ini diformulasikan dengan Micro Filler Particle dan Smoothing Agent untuk dinding lebih
halus dan minim retak. Saat ini produk WallMax, PowerMax dan Holcim Mortar telah tersedia
di beberapa area di Jakarta, Jawa Barat, dan akan terus ditingkatkan distribusinya hingga
merata di seluruh pulau Jawa.

Tentang PT Holcim Indonesia Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk (Holcim Indonesia) adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana
mayoritas sahamnya (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh LafargeHolcim Group, yang berbasis di Swiss,
produsen semen terbesar di dunia dengan total lebih dari 90,000 karyawan dan beroperasi di lebih dari
80 negara di seluruh benua.
Sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk menjalankan
usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Perusahaan
mengoperasikan empat pabrik semen masing-masing di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah,
Tuban di Jawa Timur dan Lhoknga, Aceh dengan total kapasitas gabungan per tahun 15 juta ton
semen, dan mempekerjakan lebih dari 2,500 orang.PT Holcim Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan
jaringan penyedia bahan bangunan terbesar di dalam negeri, yang mencakup distributor khusus, toko
bangunan, ahli bangunan binaan Holcim dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya.
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