GUIA DE
CORES

R E V E S T I M E N TO S I N D U S T R I A I S , C O R P O R AT I VO S E C O M E R C I A I S

Alta performance com estética elevada

Os revestimentos monolíticos de cor sólida sem nuances, manchas, texturas ou efeitos compôem a linha Monocromáticos da Miaki.
Disponíveis à base das resinas Epóxi, PU (poliuretano) e também em MMA (metilmetacrilato). Nas versões lisa ou antiderrapante, possuem
uma palheta de cores abrangentes que podem ser brilhante, acetinado ou fosco.
Separamos abaixo algumas sugestões de tons que são excelentes pontos de partida para o design da sua obra e que podem ser utilizados
nos sistemas com camada de pintura.

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser
percebidas de formas diferentes. Por favor, entre em contato com
nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

Combinando os FLAKES nas cores e tamanhos desejados, você obtém uma mistura que casa exatamente com seu projeto.
Para os projetos maiores e com prazo, podemos importar FLAKES exatamente na cor de sua obra.

FULL FLAKE

DECOR FLAKE

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser
percebidas de formas diferentes. Por favor, entre em contato com
nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

ColorQuartz
Duraline - Eposystem

Acetinados, brilhantes ou fosco, lisos ou antiderrapantes, monocromáticos ou multicoloridos, não importa qual a sua necessidade, nossos
revestimentos COLOR QUARTZ agregam ao seu projeto estética diferenciada aliada à alta performance e durabilidade. Separamos abaixo algumas
sugestões de tons que são excelentes pontos de partida para o design da sua obra.

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser
percebidas de formas diferentes. Por favor, entre em contato com
nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

PU-CIM
Poliuretano Cimentício

Sistemas lisos ou antiderrapantes, não importa qual a sua necessidade. Nossos revestimentos da linha Pu-Cim agregam segurança operacional,
estética diferenciada aliada à alta performance e durabilidade.

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser
percebidas de formas diferentes. Por favor, entre em contato com
nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de
escolha e utilização dos nossos materiais, para a busca de um produto
acabado à altura da confiança que nos é depositada e do investimento
feito em nossos revestimentos.

Miaki, a solução completa
•
•
•
•
•
•

Vistoria em campo.
Amostras do piso/sistema.
Testes de aderência no local.
Testes no laboratório de resistência química específica.
Apoio no desenvolvimento de seu projeto (cor, design, textura, etc.).
Especificações técnicas dos sistemas e desenhos em CAD de
detalhes do revestimento.
• Orientação sobre o projeto de sua base a ser revestida (obras novas).
• Entrega de manuais de uso e técnicas de conservação e manutenção.

Nossos licenciados

Suporte técnico Miaki

Para garantirmos a execução de nossos sistemas em qualquer parte
do território nacional a custos competitivos e no prazo que seu projeto
precisa, desenvolvemos uma ampla rede de licenciados, responsáveis
pela especificação e aplicação de nossos revestimentos.

A Miaki e nossa rede de licenciados sabem que as obras que
executamos são referenciais para novos projetos. Selecionamos e
treinamos nossos licenciados de todo o território nacional, os valores
éticos que nos guiam e as técnicas necessárias para converter resinas
em pisos robustos e duráveis.

Nossa rede de licenciados recebe treinamentos técnico-comerciais
para suas equipes de vendas. Além de qualificação contínua da
mão de obra e execução. Esses treinamentos fazem parte do nosso
compromisso com eles.

Créditos LEEDS
Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED em sua obra.
Além disso, eles não contêm VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado correto das questões ambientais.
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