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Kawat Duri Baja Motto®
Kemasan baru, lebih panjang
Lebih ekonomis 
dan ramah lingkungan
Kawat Duri Baja dari Bekaert menggunakan bahan
baja karbon tinggi (High Carbon Steel)
sehingga memiliki kekuatan tinggi yang TAHAN POTONG.
Serta dilapisi oleh Bezinal® 2000
(Zinc 90% - Aluminium 10%) untuk TAHAN KARAT 1

Tahan Karat,
sampai 20
tahun*   
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Bekaert memproduksi kawat baja yang 
berikan solusi lebih dari 130 tahun, untuk 
pelanggan di lebih dari 120 negara. Sebagai 
perusahaan global yang mementingkan nilai 
kualitas yang tinggi, kami memastikan bahwa 
produk kami memenuhi standard 
internasional. Fasilitas produksi kami 
berlokasi strategis mengitari penjuru dunia 
dan kami memiliki jaringan luas terhadap 
perwakilan penjualan lokal yang senantiasa 
melayani anda setiap waktu.

Modifikasi dimungkinkan semua detail 
menggambarkan produk kami dalam bentuk umum 
saja. Untuk pemesanan dan design gunakan 
spesifikasi dan dokumen resmi. Kecuali dinyatakan 
lain, semua merek dagang terdaftar dari NV Bekaert 
SA atau anak perusahaannya.
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Ketahanan Luar Biasa terhadap karat

Kawat Duri Baja Bekaert dilapisi dengan Bezinal® 2000 dan 
Bezinal® 2000 Black Color , lapisan Seng dan Aluminium yang 
tahan 6x lipat dari lapisan seng biasa. Teknologi terdepan ini 
dikembangkan oleh Bekaert di Eropa untuk ketahanan karat 
sampai 20 tahun 
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Ketahanan tes 
saltspray (rata-rata) 
dalam jam sampai 
terjadi 5% karat atau 
DBR (dark brown rust)
(Lapisan kawat sesuai 
dengan EN-10244-2 
class A) 

60 g/m2 

180 g/m2

300 g/m2

* Berdasarkan hasil Uji Korosi Dipercepat dengan
 Pengujian Semprotan Garam (Salt Spray Test)
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Motto® Kawat Duri
1.80 mm

Bezinal®  2000

Black 
Bezinal®  2000

1.80 mm

1.50 mm 

1100/1350 MPa

400/500 MPa

Min 4” 

460 kg

250 m 

Pemasangan yang mudah dan Cepat 
Kawat Duri Baja Bekaert menggunakan proses puntir 
bolak-balik (reverse twist) yang berubah arah setiap 
puntiran durinya, sehingga mudah untuk dibuka 
gulungannya pada saat pemasangan. Diameter yang kecil 
membuat Kawat Duri Baja Bekaert lebih ringan tetapi 
sangat kuat karena menggunakan baja karbon tinggi yang 
tahan potong dan tahan gunting. Kawat Duri Baja Bekaert 
dapat ditarik secara tegang sehingga pemakaian tiangnya 
lebih sedikit, pemasangan pun lebih cepat dan mudah.

Kualitas yang konsisten dan terbukti 
Bekaert menggunakan sistem Total Quality Management 
(TQM) dalam membuat produk yang sesuai dengan 
kebutuhan anda. Kawat Duri Baja Bekaert memenuhi 
Standard International dan ASTM.

Pastikan warna durinya HITAM, ujungnya TAJAM untuk 
keaslian produk kami

Kemasan
Kemasan baru tanpa kayu untuk solusi ramah 
lingkungan, namun tetap disertai pegangan

Mengapa
memilih
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