
KalsiPlank 8 adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding 
plank) dan listplank dengan ketebalan 8 mm, yang digunakan 
untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat 
digunakan juga untuk dinding dalam. Untuk penyelesaian akhir 
gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air 
dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar) 

Tebal        Lebar                Panjang                Berat

   8         200                   3000                      7.01
  
   8         300                   3000                    10.51
 
 

Ukuran Standar

Keunggulan

Aksesoris

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air

Ukuran Standar

Aksesoris

Keunggulan

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air

KalsiPlank 8 Jati adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip 
(siding plank) dan listplank dengan ketebalan 8 mm, yang digunakan
untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat 
digunakan juga untuk dinding dalam. Didesain dengan guratan kayu 
jati yang otentik pada permukaannya untuk menambah keindahan 
eksterior bangunan Anda. 

Tebal        Lebar                Panjang                Berat

   8         200                   3000                      7.01
   
   8          300   3000                10.51
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Ukuran Standar

Aksesoris

Keunggulan

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air

KalsiPlank 9 adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding 
plank) dan listplank dengan ketebalan 9 mm dan panjang 4 m, yang
digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, 
serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. Untuk penyelesaian
akhir (finishing) gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat
berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk
 aplikasi luar)

Tebal        Lebar                Panjang                Berat

   9         200                   4000                      11.2
 

KalsiPlank 9 Cedar adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip 
(siding plank) dan listplank dengan ketebalan 9 mm dan panjang 4 
m, yang digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan 
bagian luar, serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. 
Didesain dengan guratan kayu Cedar yang Elegan pada 
permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan 
Anda.

Ukuran Standar

Keunggulan

Aksesoris

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air
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Tebal        Lebar                Panjang                Berat

   9         200                    4000                     11.2
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KalsiPlank 10-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar 
dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan dinding luar dan dekorasi 
dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik 
dan berfungsi juga sebagai tali air. KalsiPlank 10-IL diaplikasikan 
dengan memasang sekrup KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk 
penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat 
berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk 
aplikasi luar). Keuntungannya adalah kuat, handal, sistem 
pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel dan 100% bebas asbes. 

Ukuran Standar

Keunggulan

Aksesoris

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air

Tebal        Lebar                Panjang                Berat

   10         200                    3000                     8.75
 

Ukuran Standar

Aksesoris

Keunggulan

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air
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KalsiPlank 10 Jati-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar 
dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan dinding luar dan dekorasi 
dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik dan 
berfungsi juga sebagai tali air. Didesain dengan guratan kayu jati yang 
otentik pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior 
bangunan Anda. KalsiPlank 10 Jati -IL diaplikasikan dengan memasang 
sekrup KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk penyelesaian akhir 
gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air 
dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar). Keuntungannya 
adalah kuat, handal, sistem pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel 
dan 100% bebas asbes.

Tebal        Lebar                Panjang                Berat

  10         200                    3000                     8.75 
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KalsiPlank 10 Meranti-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan 
dinding luar dan dekorasi dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik dan berfungsi juga 
sebagai tali air. Didesain dengan guratan kayu Cedar yang Elegan pada permukaannya untuk menambah keindahan 
eksterior bangunan Anda. Didesain dengan guratan kayu Meranti yang berkarakter pada permukaannya untuk 
menambah keindahan eksterior bangunan Anda. KalsiPlank 10 Meranti -IL diaplikasikan dengan memasang sekrup 
KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat 
berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar). Keuntungannya adalah kuat, handal, 
sistem pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel dan 100% bebas asbes.

Ukuran Standar

Keunggulan

Aksesoris

100% Bebas 
Asbes

Tahan Rayap Tahan Api

Tahan Air
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Tebal        Lebar                Panjang                Berat

  10         200                    3000                     8.75
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