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DESCRIÇÃO
O COLOR QUARTZO é uma areia de quartzo pigmentada, para revestimentos
monolíticos, que proporcionam tanto um ambiente seguro e ergonômico quanto
decorativo. O COLOR QUARTZO são agregados decorativos compostos das
melhores e mais uniformes, em forma e tamanho, areias de quartzo do mercado.
Este produto único é revestido com uma resina poliuretânica alifática de alta
qualidade e pigmentos, que em conjunto com os revestimentos monolíticos da Miaki,
fornecem ótima durabilidade e desempenho extremo nos ambientes mais exigentes.
Além de sua resistência superior a produtos químicos e raios UV, o COLOR
QUARTZO pode ser aplicado para alcançar diversas texturas e níveis de
antiderrapância, evitando escorregões e quedas e minimizando acidentes e lesões.
O COLOR QUARTZO para revestimentos monolíticos está disponível em diversas
cores que podem ser misturadas entre si, possibilitando uma gama extensa de
combinações para personalizar seu piso e complementar qualquer decoração.
O COLOR QUARTZO é fornecido em 3 tipos de textura: fina, média e grossa.
EMBALAGEM
Saco com 20 Kg
Consumo médio sugerido:
Vide guia de aplicação
ETAPAS DE APLICAÇÃO
Vide guia de aplicação do DURALINE REPAIR 50/51T e DURALINE REPAIR
COLOR.
PROPRIEDADES DO PRODUTO
Aspecto

Amorfo

Densidade

1,44 – 1,68 g/cm3 (ASTM C29)

Dureza

6,5 – 7 Mohs

Teor de umidade

< 0,5% (ASTM C566-97)

Tolerância de cor

E<1,

ANÁLISE QUÍMICA (%)
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SiO2

99,800

Al2O3

0,040

Fe2O3

0,015

Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Ficha Técnica de Produto – Color Quartzo - 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COLOR QUARTZO
Revisão: Jan/2017

TiO2

<0,010

CaO

<0,010

MgO

<0,010

Na2O

<0,010

K 2O

<0,010

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES
Este produto contém sílica cristalina / quartzo, o que pode causar silicose, uma doença
pulmonar ocupacional, e câncer de pulmão. Para obter informações detalhadas sobre
os potenciais efeitos de saúde de sílica cristalina / quartzo, consulte a FISPQ do
Produto.
MAIS INFORMAÇÕES
Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para
mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso
setor de desenvolvimento.
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