Clínicas e Hospitais
Pisos Monolíticos

Alta performance com estética elevada

O que são Revestimentos Monolíticos?
São revestimentos sem juntas, com alta resistência abrasiva e a intempéries. Podem ser aplicados sobre bases de concreto, cerâmica e metal.
Possuem baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, sendo impermeáveis, resistentes à queda de líquidos pontuais, fácil conservação
e limpeza.
Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você também adquire a tranquilidade de contar com soluções feitas por pessoas que
estudam e combinam todas as suas necessidades, do piso até o teto.

Porque utilizar os Revestimentos Monolíticos?
Revestimentos monolíticos da Miaki são mais resistentes,
duradouros e de fácil manutenção, ideal para os ambientes técnicos
ou estéticos de hospitais, laboratórios e clínicas.
Os acabamentos a base de resinas são projetados para ambientes
com alta solicitação mecânica, variação térmica, impactos, abrasão
e sobrecargas, mantendo a segurança e estética.
Nossa linha de produtos atendem as exigências do mais variados
ambientes de um hospital como: higiene, fácil limpeza e baixa
manutenção, resultando em um ótimo custo-benefício.
As opções de uso de nossas resinas são ilimitadas. Do clássico imitando o concreto, ao futurista - com brilho e glamour, podemos
oferecer quase tudo que imaginarem.

Decor Flake

Full Flake

Ideal para área Hospitalar

Características / Vantagens:

Hospitais recebem milhares de pacientes todos os dias e
necessitam de um revestimento de qualidade, tanto para suportar
o tráfego intenso e manter a estética quanto para atender diversas
necessidades técnicas. Para isso os revestimentos devem ser
pensados e planejados para cada tipo de ambiente, atendendo as
rígidas normas de saúde, além de criar uma atmosfera acolhedora
para os profissionais, pacientes e suas famílias.

• Revestimentos técnicos e estéticos;
• Fácil reparação: sem interditar áreas por longos períodos;
• Rápida aplicação;
• Protegem os substratos contra impregnações;
• Estética duradoura;
• Baixo COV;
• Condutivos e dissipativos;
• Boa resistência abrasiva e a intempéries.

Full Flake

TECNOLOGIA

ALEMÃ

Monocromáticos

Cozinhas, lavanderias e áreas técnicas
O sistema Duraline Color Quartz, à base de MMA (metilmetacrilato),
resina de alta performance, execução ágil, cura rápida (2 horas), boa
resistência química e mecânica, impermeável, resistente a variações
de temperatura, é ideal para pisos de calçadas, cozinhas e lavanderias
de um ambiente hospitalar. Alta limpabilidade, monolítico (sem
juntas) e coeficiente de atrito regulado de acordo com a necessidade
de segurança operacional de cada ambiente.

Color Quartz

A linha Color Quartz permite cantos arredondados, rodapés e perfeito
acabamento em ralos, grelhas e canaletas.

Pisos Condutivos

Higiene e Segurança
Em ambientes hospitalares, tanto pacientes como os profissionais
dependem de revestimentos que não proliferam bactérias.
Os sistemas monolíticos podem ser acrescidos com bactericidas
adequados para os ambientes de saúde como hospitais, centros
médicos, clínicas, consultórios, laboratórios e todos os ambientes
onde a higiene e segurança são de alta prioridade.

Pu-Cim

Full Flake

Microcim Paredes

Acriseal

WallTech

Características / Vantagens:
• Texturas: liso e antiderrapantes ideal para cada tipo de ambiente;
• Antiderrapante: Segurança para equipe e pacientes em áreas
potenciais de risco;
• Alta durabilidade;
• Suporta mudanças de temperatura;
• Resistência química e a impactos;
• Impermeável;
• Fácil limpeza;
• Não proliferam bactérias;
• Rodapés abaulados integrados ao sistema do piso, evitando
acúmulo de sujeira.

BioSan
BioSan
Tecnologia BIOSAN

Impermeabilização em áreas técnicas e helipontos
Com nossas soluções a base de metilmetacrilato (MMA), é possível
solucionar os problemas de maneira definitiva, sem fazer a remoção
do piso e contrapiso, gerando menos transtorno e barulho, garantindo
a total estanqueidade do sistema. Devido ao baixo peso estrutural e
espessura, rápida aplicação e liberação da área para uso em apenas
3 horas, nossas soluções têm sido adotados para os diversos tipos de
projetos hospitalares.
Sistema desenvolvido com Tecnologia Alemã, de alta resistência
mecânica e a abrasão, tem como característica uma aplicação rápida e
aparente, gerando a solução em menor tempo.

Rapidez na aplicação
Todas as obras são executadas por
equipes treinadas, equipadas com
o que há de mais moderno. Tudo é
planejado detalhadamente para o
resultado final:

Preparação da superfície

Aplicação do primer

Aplicação do autonivelante

Em menos de 12 horas executamos
um piso à altura de suas
necessidades e expectativas, que
podem prolongar-se por décadas.

Execução
em
12 horas
Aspersão dos flakes

Aplicação do acabamento

Piso pronto

Confiabilidade e solidez
A Miaki Revestimentos possui um conjunto de soluções de alta qualidade e desempenho, desenvolvida com tecnologia alemã, com sistemas
monolíticos (sem juntas) para pisos, paredes, tetos e fachadas para todos os ambientes de um Hospital.
Com experiência de mais de 21 anos de mercado e composta por uma estrutura de desenvolvimento, fabricação e distribuição de revestimentos,
a Miaki tem uma ampla rede de licenciados em todo Brasil, para atender a necessidade do seu projeto, especificar, vender e aplicar as
tendências mundiais em revestimentos.
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