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Jual Pagar Batu Bata di Bali Untuk Rumah dan 
Villa

Menemukan tempat yang jual pagar batu bata di Bali tidaklah sulit. Jasa pembuatan pagar batu bata untuk 



rumah ini bisa ditemukan dengan mudah di beberapa desa-desa seni di Kabupaten Gianyar.

Biaya pembuatan pagar batu bata yang ditawarkan pun sangat bervariasi. Mulai dari yang termurah hingga 
biaya yang termahal. Biaya ini umumnya sangat ditentukan oleh model dan ukuran pagar yang akan dibuat.

Proses Pembuatan Pagar Dengan Batu Bata

Pagar Rumah Dari Batu Bata Bali - sumber: www.pinterest.com

Sebenarnya dalam proses pembuatan pagar dengan bahan batu bata sangatlah sederhana, serta tidak perlu 
keahlian khusus untuk melakukannya.

Namun, dalam penyusunan batu bata agar untuk membentuk sebuah pagar tentunya harus dilakukan penuh 
konsentrasi agar polanya tercipta dengan rapi.

Penyusunan ini biasanya memakai campuran semen dan pasir sebagai bahan perekat antara satu batu bata 
dengan batu bata yang lainnya.

Pembuatan pagar dengan bahan batu bata umumnya memang sengaja tidak dilapisi di bagian luarnya (konsep 
unfinished). Ini bertujuan agar pola dan warna asli dari batu bata yang unik dapat terlihat jelas dari bagian luar.

Setelah proses penyusunan selesai, biasanya akan dilanjutkan dengan pemasangan ornamen-ornamen patung 
atau pahatan tradisional Bali yang biasanya terbuat dari batu alam.

Ornamen ini biasanya dipasang langsung di bagian sisi pagar ataupun di bagian atas pilar kokoh penghubung 
yang berada di setiap sudut pagar.



Daya Tahan Material Bahan Batu Bata

Harga Pagar Batu Bata Rumah Bali - sumber: www.pinterest.com

Selain memiliki warna yang unik, bahan batu bata juga memiliki daya tahan yang sangat baik terutama untuk 
menahan panas dari paparan sinar matahari maupun langsung dari api.

Dalam pembuatan material batu bata, dibutuhkan bahan cetakan tanah liat yang dijemur dan dibakar. Tujuannya 
tentu untuk membuatnya matang dengan baik.

Semakin lama bahan cetakan tanah liat di bakar maka akan semakin kuat juga batu bata yang akan dihasilkan. 
Dengan kata lain, bahan batu bata tidak akan cepat rusak bila terkena panas yang tinggi.

Daya tahannya yang baik terhadap panas membuat bangunan dengan batu bata cenderung lebih kuat, kokoh, dan 
tahan lama. Namun, hal ini tentunya juga harus ditunjang dengan kualitas batu bata yang baik pula.
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