Laticínios
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, impermeáveis, resistentes à queda de líquidos, fácil conservação e limpeza.
Nossos sistemas não possuem juntas, além de resistirem à ataques químicos e variações térmicas, vedamos todas as juntas da base existente,
reforçamos todos os pontos frágeis, executamos chanfros, rodapés abaulados e arremates perfeitos. Tudo para vedar completamente sua base,
eliminando pontos de fragilidade e facilitando a higienização.

Ideal para indústria de laticínios
O piso em uma indústria alimentícia é parte importante do
processo produtivo, pois a escolha errada do revestimento dificulta
a movimentação, encarece a higienização, coloca em risco seus
funcionários e em muitos casos, inviabiliza a operação de forma
produtiva.
Por isso quando você escolhe um revestimento monolítico da Miaki,
você também adquire a tranquilidade de contar com soluções feitas
por pessoas que estudam e desenvolvem soluções, do piso até o teto.
O desenvolvimento de pisos para a indústria de laticínios é específico.
Além da segurança no trabalho, as gorduras orgânicas, lactose e
proteínas do leite e produtos derivados corroem e impregnam os pisos
de concreto, sendo absorvidos profundamente pelos pavimentos e
prejudicando a integridade do piso.
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A utilização de um revestimento apropriado é essencial para manter a fábrica operando normalmente sem interrupção para eventuais
manutenções no piso. Não apenas as impregnações, mas a vibração dos maquinários, assim como o tráfego intenso sobre as áreas com paleteiras
e empilhadeiras enfraquecem a estrutura do piso e comprometem o concreto.
A Miaki desenvolveu uma linha de revestimentos, que além de atender a todas as necessidades da indústria de laticínios, como ataque de gorduras,
ácidos láticos, sanitizantes e choques térmicos, são duradouros e de fácil manutenção.
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Cura rápida e aplicação em temperaturas de até -25ºC

O revestimento que seu piso merece!
A indústria de laticínios exige cuidados únicos quando o assunto
é revestimentos de pisos. Antiderrapância e tração são os fatores
mais importantes para segurança dos profissionais que trabalham
constantemente sobre áreas molhadas. As áreas de congelamento
e salas de armazenamento, pasteurização, salas de produção e até
mesmo as salas de ordenha e instalações de processamento de
laticínios apresentam riscos de deslizamento constante.
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Pisos úmidos ou molhados somados com óleos e gorduras
são propícios a acidentes de deslizamento e quedas. A Miaki
possui formulações antiderrapantes ajustáveis a necessidade de
cada ambiente, que se adequam a cada operação para garantir o
desempenho e a durabilidade de nossos sistemas.
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Alta durabilidade, acima dos revestimentos tradicionais;
Antiderrapância ajustável a cada ambiente;
Fácil limpeza e conservação, atendendo as normas da Anvisa;
Resistência a choques térmicos, abrasão, tráfego intenso e
ataques químicos;
Bactericida;
Baixo odor;
Rápida aplicação e fácil manutenção;
Cura em baixas temperaturas.

Faça você mesmo os reparos do seu piso!
Para que tenha uma solução prática e rápida, a Miaki desenvolveu
sistemas de Argamassas que podem serem aplicadas de maneira
simples e prática, permitindo que você mesmo faça os reparos.
•
•
•
•
•
•

Aplicação em -25ºC
Argamassa de fácil aplicação
Cura rápida em apenas 2 horas
Aderência em diversos substratos
Resistência à impactos
Resistência à compressão de 85 MPa

BioSan
BioSan
Tecnologia BIOSAN

As linhas da Miaki contam com aditivos que protegem o revestimento contra a proliferação de microrganismos que causam mau odor,
manchas perenes e a deterioração precoce do revestimento quando não protegido. Incorporados durante o processo de fabricação, os
aditivos líquidos Miaki protegem a superfície dos revestimentos de dentro para fora. Quando a superfície protegida entra em contato com as
bactérias e fungos nocivos, a BIOSAN interrompe a multiplicação celular, impedindo o crescimento e a proliferação.

TECNOLOGIA

Todas as obras são executadas por
equipes treinadas, equipadas com
o que há de mais moderno. Tudo é
planejado detalhadamente para o
resultado final:
Em menos de 12 horas executamos um
piso à altura de suas necessidades e
expectativas, que podem prolongar-se
por décadas.

ALEMÃ

Antes da instalação

Reforço de grelhas

Rodapé

Autonivelante

Acabamento

Piso Pronto

Execução em

12 horas

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

Nossos licenciados
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.
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.

Portaria CVS 5 - 09 de Abril de 2013
Setor Alimentício
Esta Portaria deve ser observada por todos os estabelecimentos
que têm atividades como manipulação, preparação, fracionamento,
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e
entrega de alimentos preparados ao consumo. Especificamente sobre
o piso, o Capítulo 6 estabelece o seguinte:
Art. 85 - Deve ser constituído de material liso, antiderrapante,
resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem trincas e
infiltrações. Deve ter inclinação em direção aos ralos, não
permitindo que a água fique estagnada. Em áreas que permitam
a existência de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de
dispositivos que permitam seu fechamento, evitando a entrada
de insetos e roedores.
Os revestimentos da Miaki atendem integralmente a essas exigências.

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.

Confiabilidade e solidez
Nossa experiência acumulada ao longo de décadas no mercado de pisos industriais, nos
permitiu identificar na Alemanha um produto sólido, confiável e com tecnologia diferenciada.
Importando os pisos em MMA da Alemanha, oferecemos ao mercado brasileiro as mesmas
soluções que há décadas vêm sendo usadas com total êxito nas melhores cozinhas e
indústrias alimentícias da Europa. Sem riscos para seu investimento.
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