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APA ITU PRODUK VINYL DAN BAGAIMANA SIFAT DAN 
KARAKTERISTIKNYA? 

APA ITU PRODUK VINYL DAN BAGAIMANA SIFAT DAN 
KARAKTERISTIKNYA? 

Vinyl adalah material penutup lantai lunak yang 
memiliki karakterisitik lentur namun kuat. 

  

Sifat dan Karakteristik Vinyl : 

•  Ringan
•  Elastis ( Lentur)
•  Mudah Menyerap Suara
•  Tahan Guncangan Dan Gerakan
•  Tahan Terhadap Cuaca
•  Mudah Untuk Perawatannya
•  Tahan Rayap dan Jamur
•  Mudah Untuk Direnovasi Ulang
• Memiliki banyak corak 
• Memiliki jenis roll dan tile 



KEUNGGULAN PRODUK VINYL KEUNGGULAN PRODUK VINYL 

1. Anti Microbakterial
Yaitu mempunyai ketahanan dari bakteri, sehingga bakteri tidak akan bisa tumbuh di 
permukaan vinyl sehingga menghambat pertumbuhan bakteri  dan  kebutuhan ini biasanya 
digunakan di Rumah Sakit. 
2. Anti Static
Yaitu melindungi suatu area agar terbebas dari adanya listrik statis, dengan demikian material 
yang berada diatasnya akan aman dari bahaya listrik statis.
3. Anti Chemical
Yaitu mempunyai ketahanan pada berbagai macam cairan – cairan kimia sehingga tidak mudah 
rusak apabila ketumpahan chemical karena pori – pori dalam vinyl sangat kecil. fungsi ini biasa 
digunakan dilaboratorium dan pabrik chemical atau ruang operasi. 
4. Moving Load Resistant
Yaitu mempunyai ketahanan pada beban berat yang bergerak seperti lintasan forklift trolley dan 
juga mempunyai heavy resistance dan biasa digunakan di pabrik dan gudang.
5. Anti Slip
Yaitu mempunyai daya resistance yang tinggi dan mempunyai permukaan yang tidak licin 
sehingga tidak menimbulkan slip atau terpeleset biasa digunakan pada jalan yang miring atau 
tangga datar ( untuk kaum difable / keterbatasan Fisik dan Aktivitas ).



JENIS – JENIS PRODUK VINYL JENIS – JENIS PRODUK VINYL 

Jenis Homogeneous Berdasarkan Preference Backing Terdiri Dari : 
•  HOMOGENEOUS COMPACT VINYL : Merupakan jenis Vinyl yang tidak 

memiliki campuran apapun jadi pure unsur vinyl saja mulai layer atas 
sampai bawah dan bersifat padat sehingga fisik dari produk ini keras, 

•  HOMOGENEOUS ACOUSTIC VINYL :  Merupakan jenis Vinyl yang 
memiliki foam dibagian layer bawah vinyl sebagai fungsi impact sound 
reduction (kedap suara), yang bermacam – macam ukurannya. 
Sehingga fisik dari jenis ini sedikit lebih lentur dikarenakan adanaya 
lapisan foam dibawahnya. 

 

JENIS HOMOGENEOUS yang merupakan jenis vinyl yang lapisan atas 
sampai bawah mengandung material vinyl tanpa adanya campuran lain 
jadi sifatnya lebih keras dan lebih kuat, coraknya tidak terlalu vareatif 
dan bersifat natural, banyak digunakan di Rumah Sakit dan heavy traffic 
area, perkantoran atau perumahan, indoor sport, sekolah, mall, dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. 





JENIS – JENIS VINYL HOMOGENUS 



What does Vinyl Requirement for Hospital ???

1. Scratch Resistant
2. Chemical Resistant
3. Non Phorus
4. Easy to clean
5. Antistatic 
6. Bright color (LRV high value)
7. Non toxic
8. Non carcinogenic agent
9. Fire resistant.
10.TVOC low 
11. not supporting growth of bacteria







JENIS HETEROGENEOUS TERDIRI DARI : 
•  HETEROGENEOUS COMPACT  VINYL : Merupakan jenis vinyl yang memiliki 

beberapa layer yang mengandung beberapa unsur campuran PUR sifatnya lebih 
lentur dibandingkan homogeneous dan memiliki tingkat ketebalan / wear layer 
tertentu  dan memiliki banyak motif. 

•  HETEROGENEOUS ACOUSTIC  VINYL : Merupakan jenis  vinyl yang memiliki foam 
akustik sebagai impact sound reduction (peredam suara), dan dari bentuk fisik 
produk lebih lentur dikarenakan ada lapisan akustik dibawahnya. Biasanya dipakai 
di studio musik atau bangunan bertingkat. 

 

JENIS HETEROGENEOUS yang merupakan jenis vinyl yang setiap 
lapisannya memiliki unsur yang berbeda dikarenakan memiliki campuran 
Poly Urethan Reimforce (PUR), selain itu jenis vinyl heterogeneous 
memiliki tingkat ketebalan yang berfungsi sebagai kekuatan vinyl itu 
sendiri, atau disebut dengan wear layer (tingkat ketebalan), semakin tinggi 
tingkat wear layernya maka akan semakin kuat, ukuran wearlayer mulai 
dari 0,1 mm – 1 mm, dan dapat disesuikan dengan kebutuhan, corak design 
sangat beragam dan lebih variatif, dapat digunakan di heavy traffic area 
dengan kekuatan 0,7 mm PVC wear layer, juga bisa digunakan di 
perkantoran atau perumahan, indoor sport, sekolah, mall disesuikan 
dengan kebutuhan. 



Product

Main Raw Materials
 
  PVC: Polyvinylchloride polymer 

    (crude oil =43%,  natural salt= 57%)
  Plasticizer: Mostly DINCH made from  
    crude oil 
  Fillers: Minerals, for example Calcium 
    carbonate
  Stabilizers
  Glass fiber
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 Construction 

Polyurethane 
treatment on top

PVC transparent 
wear-layer 

(0,15 – 1,00 mm)

Design film

PVC core layer & 
backing layer

Fiber glass 
reinforcement
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HOME HEALTHCARE
&  AGED CARE

EDUCATION STORES & SHOPS,
HOSPITALITY

& LEISURE

WORKPLACE SPORTS
& WELLNESS

M ARINE, AVIATION 
& TRANSPORT / 

INDUSTRY
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CARA UNTUK MENGECEK JENIS PRODUK VINYL 
HETEROGENUS 

1. Cek ketebalan (Ware layer)
2. Material ware layer PUR (Pure Urethan Reinforse)
3. Kemurnian wearlayer (Abrassive Resistance) yang memiliki beberapa type : 

 
TYPE 

T 75 - 100% I

P 50 - 75% II

M 25 - 50%

F <25% III

4. Modul (Roll / Modular)
5. Preference Backing : 
-  Jenis Compact  teksturnya lebih keras 
-  Jenis Acoustic , untuk ukuran type acoustic biasanya lebih tebal > 2,5 mm dan dengan 

ukuran 10 – 25 db tapi  biasanya  yang sering dipakai sekitar ukuran 15 – 19 db dan 
teksturnya lebih lentur dikarenakan adanya penambahan puff dari acoustic. 

6. Special properties : Antibacterial, anti slip, wet floor
7. Design (jadi penentuan design bukan diawal namun diakhir setelah melihat spesifikasi 
dari vinyl yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan.  

 

 

Komponen yang menentukan harga adalah : 
•  Wear layer (ketebalan kekuatan)
•  Acoustik atau tidak 
•  Waranty 

 



Sebelum dipasang / instal ada hal yang harus 
diperhatikan adalah sebagai berikut : 

Sebelum dipasang / instal ada hal yang harus 
diperhatikan adalah sebagai berikut : 

•  Kondisi Lantai harus padat, kuat, dan harus diperhatikan 
mengenai kelembaban dan kerataannya, 

•  Kondisi plafond harus sudah terpasang 
•  Kondisi dinding acian dan pengecetan sudah harus 

selesai 
•  Keamanan lokasi harus dapat diperhatikan, lokasi yang 

akan dipasang harus dapat dikunci, dan untuk kemanaan 
lebih baik dapat dipasang partisi 

•  Akses masuk barang 
•  Kondisi penerangan harus sudah ada dan adanya 

sumber air yang dibutuhkan untuk pemasangan laveling 



RS. CAROLUS SALEMBA – JAKARTA

RUANGAN 
THERAPY 



RUANGAN 
POLY ANAK 



RUANGAN 
UGD 



RUANGAN 
POLY KEBIDANAN (OBGYN)



RUANGAN 
POLY KEBIDANAN (OBGYN)



THANK YOU
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