


"Kami bekerjasama dengan BioIndustries 
untuk pemenuhan kebutuhan bahan 
�nishing water base. Dengan Kualitas 
memadai dan harga bersaing membuat 
kami bisa memenuhi permintaan buyer 
sesuai dengan standard yang diharapkan.
Ketersediaan produk yang terjamin, dan 
adanya kantor cabang di Jepara menjadi 
nilai lebih baik untuk bioIndustries"

- Suroto Saban -

"Bioindustries adalah solusi terbaik untuk 
treatment kayu dan material �nishing 
specialist waterbase. Proses aplikasi tidak 
memerlukan sinar matahari secara 
langsung. Jika musim hujan kecepatan 
kering dan hasil akhir tetap bagus 
sehingga jadwal produksi tetap tepat 
waktu."

- Abdullah -

"Perusahaan kami memiliki produk yang 
terbuat dari berbagai macam jenis bahan 
baku, salah satu diantaranya adalah 
eceng gondok. Masalah jamur, waktu 
produksi yang singkat serta masalah 
e�siensi biaya menjadi focus utama kami. 
Pada awalnya kami kurang percaya diri 
untuk menyatukan produk kami dengan 
produk �nishing berjenis waterbase, akan 
tetapi produk �nishing waterbase 
bioindustries  yang mudah aplikasinya, 
e�sien dan cepat kering sangat 
membantu dalam masalah produksi 
yang kami hadapi."

- M. Hidjrah Saputra -
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About BIO
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 The Indonesian manufacture of water based paint,
coating and green chemicals products specialist

: Visi
“Good chemicals Good life”

: Misi
 Menjadi perusahaan bahan kimia yang aman dan”
“ramah lingkungan terbaik di Indonesia

 Bio Industries merupakan perusahaan manufaktur di
 indonesia yang kusus mengembangkan produk water
 based paint and coating (cat air), lem (glue adhesive)
 serta berbagai bahan kimia industri aman dan ramah
         lingkungan (green chemicals) untuk mendukung
 kebutuhan industri wood working, furniture, handicraft,
Toys, building dan arsitekture, dll

 Bio Industries mengawali aktifitas bisnisnya sejak
    tahun 2002,dan terus berkembang seiring dengan
 meningkatnya kesadaran masyarakat konsumen,
              perkembangan teknologi bahan kimia ramah
lingkungan serta kebutuhan industri hilir

 Berbagai sisi kehidupan manusia tidak pernah lepas”
dari bahan kimia, ilmu pengetahuan telah menyadar-
 kan diri kita tentang bahaya dan dampaknya bagi
 kehidupan dan lingkungan, Bio Industries hadir untuk
“mengambil bagian dari solusi

 Berawal dari kesadaran dan tekat kuat inilah, hingga
mendorong Bio Industries memfokuskan aktifitas bisnis-
 nya untuk terus menerus mengembangkan qualitas
produk barang dan layanan seiring dengan perkemban-
gan teknologi ramah lingkungan

semoga bermanfaat bagi kehidupan
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We are the green products manufacturer specialist
Kami adalah perusahaan yang didirikan khusus 
untuk mengembangkan produk yang aman dan 
ramah lingkungan.

We are healthy and environmental concern
Setiap produk dikembangkan dengan mengikuti 
standard keamanan bahan sebagaimana tercan-
tum dalam substance very high concern (SVHC) 
list dari ECHA serta dikembangkan dengan 
memperhatikan standard keamanan lingkungan 
sesuai dengan US-EPA regulation 8. tentang 
Volatile organic compound (VOC).

Available at a complete range of product types
Setiap produk dikembangkan dengan teknologi 
terbaru dengan rangkaian produk yang sangat 
lengkap untuk memenuhi kebutuhan industri 
woodworking, industri furniture, industri archi-
tecture, industri toys, industri handicraft, dll

We have know how about product and industrial needs
Listen, understand and try to provide solutions
Bio Industri didukung tenaga ahli berpengala-
man pada bidang masing-masing. dengan se-
lalu mendengar kami berusaha memahami dan 
menyelami setiap tantangan masing masing 
costumers agar dapat menjadi mitra kerja yang 
mampu memberi solusi sejauh yang kami mam-
pu, bukan sekedar menjadi suplyer penyedia 
barang.
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MENGAPA BIOINDUSTRIES?

5
Sebagai pelopor perusahaan cat, coating dan 
bahan kimia yang aman dan ramah lingkungan 
di Indonesia, Bio Industries sangat memperhatikan
standard qualitas dan keamanan bahan
mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi 
sampai dengan produk jadi yang akan
dilepas di pasar. Setiap produk diformulasikan 
dengan memperhatikan standard regulasi Euro
pean Chemicals Agency (ECHA) REACH Regula
tion serta US – Environmental Protection Agency 
(EPA) yang mengatur standard keamanan bahan 
kimia terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
Kami telah telah bekerjasama dengan lembaga 
analisa dan sertifikasi TUV Rheinland German
dan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu
(LPPT) UGM untuk menguji dan memastikan
produk Bio Industries aman dan ramah lingkungan
berdasarkan standard regulasi nasional 
maupun internasional.

European Chemical Agency (ECHA) Reach
Regulation merupakan regulasi yang mengatur,
mengawasi dan membatasi bahan kimia berbahaya 
yang terkandung didalam produk barang yang 
beredar di UNI EROPA baik dalam bentuk bahan 
baku (substance), barang setengah jadi (preparation)
maupun barang jadi (articles).

bebas bahan kimia beracun dan berbahaya untuk
Bioindustries telah mendapat sertifikat produk

kesehatan dan lingkungan sesuai standard ECHA 
REACH Regulation. Pengujian dan sertifikasi

diberikan oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium
Analisa TUV Rheinland German.
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Sertifikasi Produk Halaman 6

United States Environmental Protection Agency (US-EPA)merupakan 
lembaga pemerintah federal AS yang dibentuk dengan tujuan untuk 
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan kewenangan 
untuk membuat dan menegakkan peraturan berdasarkan hukum yang 
disahkan oleh Kongres.

US-EPA Paint VOC regulation number 8, merupakan regulasi yang 
mengatur dan membatasi kandungan bahan kimia yang termasuk 
didalam golongan volatile organic compound (VOC content ) khususnya 
untuk produk cat, bahan pewarna dan coating, tinta dan lain lain. Vola
tile organic compound (VOC) merupakan golongan bahan kimia berba
haya yang menyebabkan polusi udara dalam ruangan (indoor air polu
tant) yang sangat berbagaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur tentang standard kea
manan bahan kimia berbahaya belum terlalu detail, namun beberapa 
bidang industri seperti obat dan makanan serta beberapa industri yang 
terkait dengan bayi dan ibu hamil telah memiliki peraturan khusus 
yang membatasi kandungan bahan kimia berbahaya seperti Formalin, 
cobalt (Co), Lead (Pb) dan Mercury (Hg).

Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh LPPT – UGM pada sample 
Cat dari Bio Industries menunjukan bahwa, kandungan bahan kimia 
beracun dan berbahaya (Formalin, cobalt (Co), Lead (Pb) dan Mer
cury (Hg)) hampir TAK TERDETEKSI. untuk itu produk cat dan coating 
ini layak digunakan pada industri kemasan obat dan makanan serta 
produk yang terkait dengan bayi dan ibu hamil seperti baby furniture, 
toys dll.
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Enamel Paint

Bio Industries khusus mengembang-
kan produk cat / paint dan coating 
serta bahan �nishing berbasis air 
(water based paint and coating) dan 
bahan polish berbasis minyak alami 
(natural oil based polish) yang aman 
dan ramah lingkungan sesuai 
standar keamanan bahan kimia 
Eropa (ECHA - REACH SVHC regula-
tion) dan standar bahan ramah 
lingkungan EPA-USA tentang VOC 
content (EPA Regulation Number-8).

LINI BISNIS BIO : Paint & Coating

1. Wood coating
yaitu cat untuk kayu, bambu, rottan, 
dan bahan serat alam / natural �ber 

coating.

2. Metal paint coating
 seperti cat besi, cat almunium dan 

cat untuk logam lainnya.

3. Architectural coating
yaitu cat untuk kebutuhan bangu-
nan seperti cat tembok, stone 
coating serta cat decorative lainnya.

4. Natural oil merupakan varian 
bahan pemoles yang terbuat dari 
kombinasi bahan Bees Wax dan 
berbagai bahan minyak alami lainya 
(Natural Oil) untuk polishing kayu, 
kulit (Leather), kulit sintetik, karet, 
serta untuk perawatan lapisan cat / 

coating furniture dll.

Kategori produk Bio Paint and Coating 
meliputi :

Bio memahami setiap keinginan konsumen dengan kebutuhan yang bergaram
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Enamel Paint

Bio Industries khusus mengembang-
kan produk cat / paint dan coating 
serta bahan �nishing berbasis air 
(water based paint and coating) dan 
bahan polish berbasis minyak alami 
(natural oil based polish) yang aman 
dan ramah lingkungan sesuai 
standar keamanan bahan kimia 
Eropa (ECHA - REACH SVHC regula-
tion) dan standar bahan ramah 
lingkungan EPA-USA tentang VOC 
content (EPA Regulation Number-8).

1  Wood coating
Merupakan bahan �nishing untuk media 
kayu, bambu, rotan, bahan serat alam dan 
bahan sejenis kayu lainnya. BioIndustries 
khusus mengembangkan produk cat kayu 
dan wood coating yang aman dan ramah 
lingkungan sesuai dengan standard 
internasional.
2  Metal paint coating
Cat besi multipurpose water based acrylic 
enamel paint opaque colors gloss �nish 
yang aman dan ramah lingkungan untuk 
interior dan exterior

3  Architectural coating
Yaitu cat untuk kebutuhan bangunan 
seperti cat tembok, stone coating serta cat 
decorative lainnya.

4   Natural oil merupakan varian 
Bahan pemoles yang terbuat dari kombi-
nasi bahan Bees Wax dan berbagai bahan 
minyak alami lainya (Natural Oil) untuk 
polishing kayu, kulit (Leather), kulit sintetik, 
karet, serta untuk perawatan lapisan cat / 
coating furniture dll.

Kategori produk Bioindustries
Paint and Coating meliputi :

Bio memahami setiap keinginan konsumen dengan kebutuhan yang beragam
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LINI BISNIS BIO : Paint & Coating
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Phaeton

1  Perekat kayu 
Adalah bahan perekat yang digunakan 
dalam industri kayu untuk menyambung , 
laminasi maupun perekat konstruksi kayu.

Bio Industries telah mengambangkan 
berbagai jenis produk bahan perekat kayu. 
Di antaranya, crossbond X3, crossbond X4, 
Ultra phaeton, dll.

2  Perekat umum
Produk perekat umum Bio Industries 
memiliki daya rekat yang sangat baik, juga 
cocok untuk digunakan sebagai perekat 
kayu lunak juga kertas, keramik, 
wallpaint,dll

Kombinasi formula menghasilkan performa 
bahan perekat lem/ glue / adhesive 
berdaya rekat tinggi cepat kering efektif 
dan efesien.

Kategori produk perekat 
Bioindustries meliputi :

Kami memiliki 2 produk bahan perekat, Perekat Kayu & Perekat Umum

Berbagai jenis produk bahan perekat 
/lem/glue telah dikembangkan dengan 
memperhatikan standard keamanan 
bahan (non hazardous substance) 
sebagaimana dirilis oleh European 
Chemicals Agency (ECHA) tentang very 
high substance list dan standard ramah 
lingkungan terutama berkaitan dengan 
Volatile organic compound (VOC) 
content berdasarkan standard regulasi 
US-EPA.
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LINI BISNIS BIO : Glue & Adhesive 
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Fungicide 100/100 EC

Produk Bioindustries mengenai 
green chemicals adalah produk 
yang dihasilkan dari formulasi 
yang aman dan ramah lingkun-
gan dengan varian yang sangat 
lengkap baik untuk keperluan 
pengawetan kayu, pengawetan 
furniture dan bangunan. Setiap 
produk dalam kategori green 
chemicals, dikembangkan secara 
khusus untuk menjadi solusi 
permasalahan seputar furniture 
atapun bangunan

1  ROCIMA
Merupakan bahan �lm preservative anti 
jamur, anti lumut dan anti bakteri yang 
digunakan pada cat, coating, plester untuk 
melindungi permukaan lapisan �lm dari 
serangan jamur, lumut, bakteri serta 
micro-organisme perusak baik Exterior 
maupun Interior. Pada posisi Exterior, 
perlindungan Film Preservative ini diperlu-
kan untuk menghadapi serangan jamur 
dan lumut pada kondisi cuaca extreme. 
Sedangkan pada posisi Interior, perlindun-
gan Film Preservative ini diperlukan untuk 
menghadapi kondisi ruangan basah dan 
lembab.

2  BIOCIDE FUNGICIDE
Adalah bahan pengawet kayu kombinasi 
bahan anti jamur dan anti bakteri berbahan 
aktif 2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole 
dan methylene-bis-thiocyanate (TCMBT/MBT) 
yang memiliki spectrum luas untuk mencegah 
pertumbuhan jamur kayu yang tumbuh 
didalam serat kayu seperti jamur biru (blue 
stain), mencegah pertumbuhan jamur dan 
bakteri pembusuk kayu (mould) serta micro 
organisme perusak kayu lainnya. Bahan anti 
jamur kayu ini memiliki cara pemakaian yang 
mudah, memiliki harga bahan anti jamur / 
biaya produksi yang murah serta aman dan 
ramah lingkungan.

Produk green chemicals Bioindustries 
meliputi :

Kami memiliki 6 kategori produk yang termasuk dalam green chemicals

Halaman 12Green Chemicals
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3  Permethrine 125 EC

Merupakan bahan anti serangga 
(insektisida) racun kontak lambung dengan 
spektrum luas yang digunakan untuk 
pengawet kayu, bambu dan rotan, sebagai 
pengawet pada industri kertas, anti rayap 
bangunan, serta digunakan pula sebagai 
bahan aktive pada industri insektisida 
tanaman pertanian maupun berkebunan.

Sangat cocok digunakan untuk Industri 
Pengolahan Kayu, Bambu, Rotan, dll. Juga 
untuk Bangunan Rumah dan Pemeliharaan 
gedung

4. Cypermetrin 100 EC

Adalah bahan pengawet kayu anti rayap 
anti serangga kombang bubuk kayu yang 
sangat efektif melindungi log dan kayu 
gergajian dari serangan serangga perusak 
kayu seperti rayap, kumbang pinhole dll.

Permet 100EC adalah formulasi insectisida 
racun kontak lambung  dengan bahan aktif 
Permethrin 10%, yang sangat efektif dan 
memiliki spektrum yang luas, untuk 
mempertahankan kwalitas dan nilai 
ekonomis kayu, bambu, rotan serta bahan 
serat alam lain, yang rentan terhadap 
serangan serangga perusak kayu. Seperti 
kumbang kayu kering (Ther-ther atau 
Thor-thor), rayap dan lain lain.

Produk green chemicals Bioindustries 
meliputi :

5   Penyerap kelembaban

Produk bahan penyerap kelembanban 
udara (humidity absorbent) yang berfungsi 
sebagai bahan pengawet untuk memperta-
hankan qualitas produk baik diddalam 
kemasan maupun dalam ruang penyim-
panan.

BioIndustries memliki dua produk 
penyerap kelembaban :
- Silica gel desiccant adalah bahan 
pengawet anti jamur dalam kemasan yang 
bekerja menjaga kelembaban udara dalam 
kemasan dan ruang penyimpanan.
- water trap humidity absorber 

6   White Agent (WA-250) Bleaching 
Agent

Adalah larutan bahan pemutih berbahan 
aktif sodium hypochlorite NaClO yang 
diformulasikan khusus sebagai bahan 
pemutih kayu (bleaching wood) yang 
berfungsi membuat warna kayu lebih cerah 
dan tampak lebih natural, menghilangkan 
noda hitam bekas blue stain, menyamarkan 
warna kayu doreng, membersihkan warna 
permukaan kayu dll.
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Water-based paint and 
coating specialist

Bio Industries
Bio Service Point Jepara
Jl. Raya Kudus Km. 9 – Ngabul – Tahunan
Jepara
Jawa Tengah 59417
Indonesia
Phone: +62.291.598992
email: info@bioindustries.co.id

Bio Service Point Cirebon
jl. Ki Sabalanang No.23 Karangsari, 
Weru, Cirebon, 
Jawa Barat
Phone: +62 231 320759
Email: info@bioindustries.co.id

Bio Center Yogyakarta
Jl. Sidikan no 94 
Yogyakarta, DIY, Indonesia
Phone: +62274.388.301
E-mail: info@bioindustries.co.id

www.facebook.com/Biopaint
www.bioindustries.co.id
www.linkedin.com/company/bio-industries


