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Siaran Berita 19 Maret 2019 

BASF meluncurkan aplikasi MyConcrete untuk akses langsung 

terhadap informasi beton di Asia Pasifik 

 Aplikasi seluler terbaru didesain untuk membantu produsen beton 

memproduksi beton berkualitas 

 Aplikasi yang mudah digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya keenceran, 

udara, perapihan dan waktu ikat beton 

 Termasuk kalkulator beton yang memberikan hasil akurat untuk 

pengambilan keputusan sehari-hari 

Singapura – 18 Maret 2018 – Aplikasi telepon seluler pintar terbaru dari BASF, 

MyConcrete saat ini telah tersedia di Asia Pasifik, memberikan akses langsung ke 

informasi tentang material beton. 

Ditujukan untuk para kontraktor, insinyur, arsitek dan produsen, aplikasi gratis 

MyConcrete berfungsi sebagai saluran untuk berbagi informasi tentang dasar-dasar 

penggunaan beton. Aplikasi ini termasuk konsep dan faktor desain, menyediakan 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang turunnya keenceran beton, 

udara, perapihan dan waktu ikat beton dan menawarkan informasi tentang produk-

produk BASF kepada para produsen beton.  

“MyConcrete seperti mempunyai buku panduan di tangan Anda,” ujar Viswanath 

Mahadevan, Direktur Manajemen Bisnis Sistem Admixture, divisi Kimia Konstruksi 

BASF Asia Pasifik. “Kami ingin para pelanggan kami mendapatkan informasi yang 
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mereka butuhkan, ketika mereka membutuhkan, di mana pun mereka berada. 

Dengan MyConcrete di telepon seluler, mereka akan selalu mendapatkan akses ke 

informasi tentang produk-produk kami dan bagaimana cara penggunaannya – 

sehingga mereka bisa menjadi lebih produktif.”  

Aplikasi MyConcrete termasuk kalkulator Penguapan Permukaan untuk 

menentukan risiko retak susut dan kalkulator Suhu Beton untuk beton yang baru 

dicampur, yang membantu para profesional memahami efek dari kondisi sekitar 

beton. Kondisi cuaca lokal dipertimbangkan dalam kalkulator berdasarkan GPS 

atau lokasi yang dipilih. 

MyConcrete dapat diunduh secara gratis dari Apple dan Google Play stores dengan 

mencari “MyConcrete.” Aplikasi ini tersedia dalam Bahasa Inggris, Jepang dan 

Vietnam. 

Untuk informasi selengkapnya tentang aplikasi MyConcrete, kinerja produk BASF, 

informasi teknis, atau untuk menemui perwakilan dari BASF, kunjungi www.master-

builders-solutions.asiapacific.basf.com/  

 

Tentang divisi Kimia Konstruksi  

Divisi Konstruksi Kimia BASF menawarkan solusi kimia terdepan di bawah merek Master Builders 

Solutions untuk konstruksi, perawatan, perbaikan dan renovasi struktur. Merek ini dirintis dengan 

pengalaman lebih dari 100 tahun di industri konstruksi. Portofolio lengkap kami mencakup aditif 

beton, aditif semen, solusi kimiawi untuk konstruksi bawah tanah, sistem kedap air, sealants, 

perbaikan beton & perlindungan sistem, grouts kinerja, sistem lantai kinerja, sistem perbaikan ubin, 

sendi ekspansi & sistem kontrol serta solusi perlindungan kayu.  

Divisi Kimia Konstruksi memiliki sekitar 7.000 karyawan dari komunitas ahli bangunan. Untuk 

menjawab tantangan spesifik pelanggan konstruksi dari mulai konsep hingga penyelesaian proyek, 

kami memiliki pengetahuan spesialis, keahlian regional dan pengalaman dari berbagai proyek 

konstruksi di seluruh dunia. Kami memanfaatkan teknologi global BASF dan pengetahuan yang 

mendalam akan kebutuhan bangunan setempat untuk mengembangkan inovasi yang dapat 

membuat para pelanggan kami menjadi lebih sukses sekaligus mendorong konstruksi yang 

berkelanjutan.  

Divisi ini mengoperasikan pabrik produksi dan kantor penjualan di lebih dari 60 negara dan mencapai 

penjualan hingga 2,5 miliar Euro di 2018.  

 

Tentang BASF  

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami memadukan 

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sekitar 115.000 

karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para pelanggan di 

http://www.master-builders-solutions.asiapacific.basf.com/
http://www.master-builders-solutions.asiapacific.basf.com/
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seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam enam segmen: 

Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi Industrial), Surface 

Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) dan Agricultural 

Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan lebih dari 60 miliar Euro di tahun 2017. 

Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), London (BFA), dan Zurich (AN). 

Informasi lebih lanjut mengenai BASF tersedia di www.basf.com.                         

http://www.basf.com/

