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Siaran Berita  

Solusi material BASF memungkinkan fleksibilitas desain, pantulan 
tinggi, dan lapisan yang sangat baik pada alas kaki keselamatan 
KAMU® yang baru 

 Sol alas kaki empat lapis inovatif yang didistribusikan oleh Berkat Safety 
dan dibuat seluruhnya dengan bahan BASF 

Sydney, Australia – 5 Desember 2022 – Penyedia alas kaki keselamatan terkemuka 

Berkat Safety telah meluncurkan sepatu keselamatan KAMU® yang dibuat dengan 

Elastollan® Thermoplastic Polyurethane (TPU) BASF, Elastopan® Polyurethane 

(PU) dan Infinergy® Expanded Thermoplastic Polyurethane (E-TPU). Solusi 

material yang inovatif memberikan kenyamanan jangka panjang, pengembalian 

energi, lapisan yang ringan, dan ketahanan slip yang unggul bagi pekerja. 

“Rangkaian KAMU dibuat untuk pemakai di tempat kerja dengan kondisi keras 

seperti pertambangan, konstruksi, teknik sipil, dan manufaktur, serta di iklim 

ekstrem di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Dengan berkolaborasi 

dengan BASF, kami dapat memanfaatkan berbagai solusi material berkinerja tinggi 

mereka untuk alas kaki pelindung dan memproduksi alas kaki keselamatan merek 

baru yang dioptimalkan untuk peningkatan kenyamanan menyeluruh dan daya 

tahan maksimal,” kata Lusy Hartanu, Komisaris Berkat Safety, desainer ternama, 

produsen, dan pemasar merek alas kaki keselamatan berkualitas premium seperti 

KRUSHERS® dan AETOS®. 

Inti dari alas kaki keselamatan KAMU adalah desain sepatu keselamatan unik yang 

terdiri dari Elastollan di outsole, Elastopan di midsole, dan Infinergy sebagai bagian 
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dari midsole tambahan. Ketika digunakan di midsole, Infinergy memberikan 

pengembalian energi yang disetujui atlet sambil menyerap dampak beban berat, 

meminimalkan kelelahan dan stres pada sendi dan otot. 

"Dengan menggabungkan bahan dinamis ini untuk sol KAMU, kami dapat 

meningkatkan sifat-sifat seperti kekuatan dan daya tahan, ketahanan slip 

berperingkat SRC, oli, dan ketahanan bahan bakar, sambil memastikan kepatuhan 

terhadap standar keselamatan Australia dan internasional. Sekali lagi, kami 

menunjukkan kemampuan kami untuk berinovasi dan bersama-sama menciptakan 

penawaran pasar baru dengan pelanggan kami," kata Minli Zhao, Vice President, 

Consumer Industry, BASF Performance Materials. 

Detail rangkaian alas kaki keselamatan KAMU tersedia di www.kamusafety.com.au  

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang bahan BASF apa yang dapat 

ditawarkan untuk alas kaki keselamatan. 

 
Tentang Berkat Safety 
Beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun, Berkat Safety mengembangkan dan 

memasarkan inovasi terdepan di industri alat pelindung diri dari ujung kepala hingga ujung kaki. 

Dengan merek KRUSHERS®, AETOS® dan INSERVICE®, Berkat Safety telah memelopori alas 

kaki keselamatan berkualitas untuk menjaga pekerja tetap terlindungi dan nyaman di seluruh Asia 

Tenggara. Sebagai produsen dan pemasok terkemuka, Berkat Safety menyediakan APD untuk 

berbagai pelanggan di bidang pertambangan, konstruksi, transportasi, manufaktur, minyak & gas, 

dan industri lainnya serta sektor pemerintah. Penambahan terbaru dalam portofolio, merek sepatu 

keselamatan KAMU®, secara khusus dikembangkan untuk pasar di Australia, Selandia Baru, dan 

PNG. 

 

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

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lebih dari 

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

pelanggan di 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 sekitar 78.6 miliar Euro di 

tahun 2021. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), dan sebagai 

American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai BASF 

tersedia di www.basf.com. 

Tentang Divisi Performance Materials BASF 

http://www.kamusafety.com.au/
https://plastics-rubber.basf.com/global/en/performance_polymers/industries/pp_footwear.html
https://www.basf.com/global/en/topics/climate-protection.html
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Divisi Performance Materials BASF memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai material, yakni 

tentang beragam plastik inovatif yang dapat disesuaikan di bawah satu atap. Aktif secara global di 

empat sektor industri utama – transportasi, konstruksi, aplikasi industri, dan barang-barang 

konsumen – divisi ini memiliki portofolio produk dan layanan yang kuat dikombinasikan dengan 

pemahaman mendalam tentang solusi sistem berorientasi aplikasi. Pendorong utama profitabilitas 

dan pertumbuhan adalah kolaborasi erat kami dengan pelanggan dan fokus yang jelas pada solusi. 

Kemampuan yang kuat dalam R&D memberikan dasar untuk mengembangkan produk dan aplikasi 

inovatif. Pada tahun 2021, divisi Performance Materials mencapai penjualan global sebesar 7,29 

miliar Euro. Informasi lebih lanjut: www.plastics.basf.com. 

 

http://www.plastics.basf.com/
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