


Rotak Abadi Sentosa berdiri pada tahun 2007 yang memfokuskan
pada pada produksi sambungan jembatan dan asphalt sealent
terbaik di Indonesia, kami memiliki jaminan bahwa produk-produk
kami yang sudah dipilih oleh customer harus berkualitas no.1.

Karena jaminan itulah kami sangat menjaga semua aspek kualitas
dalam produk kami, dari mulai riset, pemilihan bahan baku sampai
dengan uji kualitas agar memenuhi standar tertinggi untuk produk
sejenis.

Karena kami percaya kepuasaan customer dan para aplikator yang
menggunakan produk kami, akan membawa dampak dan dirasakan
masyarakat luas.
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OUR PRODUCT
Rotak Joint ( Asphaltic Plug Binder)
Rotak Joint adalah material binder atau siar muai yang
memiliki mutu tinggi yang kami riset dan mofifikasi sehingga
menghasilkan sambungan jembatan yang bersifat kuat, liat,
elastis, tidak keras / dense.

Rotak Sealent (Asphaltic Sealant)
Rotak Sealent adalah material penutup rekahan yang
bermutu tinggi. Roseal adalah hasil modifikasi dari aspal
minyak dan polymer.
Roseal bisa di alpikasikan pada aspal pavement atau beton
pavement untuk perawatan atau memperbaiki kerusakan /
retakan jalan tersebut untuk menambah umur jalan agar
lebih awet.



OUR PRODUCT
Kelebihan Rotak Joint dan Rotak Sealant :

• Liat dan elastis tidak kaku / getas sehingga mudah
dicairkan untuk aplikasi di lapangan.

• Titik lembek atau softnening point dan penetration value
yang sesuai persyaratan, baik untuk ASTM dan iklim
Indonesia.

• Dibuat dalam kemasan bar 10kg agar pengerjaan di
lapangan lebih efisien dan mudah diangkut serta
penyimpanan yang praktis dan tidak mudah
terkontaminasi oleh bahan bahan lain yang merubah sifat
produk.

• Penyimpanan dapat dilakukan dalam jangka waktu cukup
lama jika tempat penyimpanan memadai.
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Beberapa proyek yang telah menggunakan produk dari kami :
1. Sambungan jembatan Tol Wiyoto Wiyono
2. Jalan tol di Fillipina (PT CPI)
3. Jalan Tol Cawang – Slipi.
4. Jalan Tol Tomang – Cengkareng.
5. Jaln Tol Lingkar Luar Jakarta.
6. Jalan Tol Solo
7. Jalan Tol di Gorontalo
8. Jalan Tol MKTT – Perbaungan
9. Jalan Tol Trans Sumatera
10. Jalan Tol Tegal – Pemalang
11. Jalan Tol di Surabaya
12. Jalan Bandara (Angkasa Pura)
13. Jalan Tol Lingkar Barat
14. Jalan Tol – Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi)
15. Jalan Tol Cipali
16. Dll



CONTACT US:

Sales & Marketing 

Dian K : 08111367002

Amalia : 082125603630

Thank You


