
Cozinhas Industriais
Pisos Monolíticos

Alta performance com estética elevada



Cozinhas: ambientes sensíveis
e agressivos
Cozinhas industriais, não importa o tamanho, são ambientes 
extremamente solicitados, onde muitas pessoas trabalham 
exercendo tarefas manuais. 

Nestas condições é fundamental que o piso usado propicie 
condições operacionais seguras, produtivas e higiênicas. Por 
este motivo, todos os anos são aplicados pelo menos 1.000.000 
de m² em pisos em MMA em cozinhas mundo afora.

Dentre as vantagens dos pisos em MMA, destacamos:

•  Durabilidade: mesmo em ambientes mais solicitados, nossos 
pisos têm resistido a décadas de uso ininterrupto com mínima 
manutenção.

•  Instalação rápida e cura em 2 horas: é possível executar obras 
inteiras em um dia, liberando cozinhas para o uso normal 2 
horas depois de instalados.

•  Antiderrapância e Higiene: não é preciso mais escolher entre 
estas duas características. Com nossos pisos MMA, você tem 
os dois.

Monolítico não poroso

Antiderrapante, porém fácil
de limpar

Os pisos em MMA são monolíticos (sem juntas), 100% isentos de 
porosidades e com rodapé abaulado, dificultando acúmulos de 
resíduos e permitindo a higienização adequada. Estas características 
inibem a proliferação de bactérias e fungos, que resultam em 
contaminações e odores indesejáveis.

Os pisos em MMA para cozinhas podem ser aplicados em diversos 
níveis de texturas que vão das mais lisas às mais antiderrapantes, 
conforme a necessidade de cada ambiente, apresentando vida útil 
duradoura, mesmo em ambientes de grande circulação.

Por se tratar de áreas em que ocorrem derramamentos de líquidos 
e resíduos alimentícios, a antiderrapância é de extrema importância 
na segurança operacional, pois visa proteger os profissionais 
que ali transitam. Vale destacar que a antiderrapância em pisos 
comuns dificultaria a limpeza, no entanto, os pisos em MMA, 
independentemente da textura, permitem a higienização adequada.



Antes de decidir pelo seu piso
Muitas empresas não percebem, mas a escolha do piso em uma 
cozinha industrial é parte importante do processo produtivo. A 
escolha errada do revestimento poderá dificultar a movimentação, 
encarecer a higienização, colocar em risco seus funcionários e em 
muitos casos, inviabilizar a operação de forma rápida e produtiva.

Antes de decidir sobre qual piso usar, obtenha respostas para as 
perguntas abaixo. Certamente, ao respondê-las, você entenderá 
porque cada vez mais empresas decidem pelos pisos em MMA em 
suas cozinhas.

Arremates perfeitos e estética superior

Principais características dos
pisos MMA 

•  Curam em 2 horas permitindo obras com execução em menos de 
um dia; 

•  Excepcional aderência ao concreto, cerâmica, metal, madeira, etc;
•  Flexibilidade diferenciada e permanente para tratamento de juntas 

e reforço de arremates;
•  Fusão química entre camadas mesmo depois de décadas, 

o que permite fazer reparos se necessário, sem criar  
pontos frágeis;

•  Excepcional resistência a raios UV, não alterando sua cor com o 
passar dos anos;

• Boa resistência química;
• Excelente resistência a choques térmicos;
• Não propaga o fogo  (EM 13501-1 Classificação Blf-S1);

Sistemas em MMA moldados no local permitem aplicação de 
rodapés abaulados e acabamentos perfeitos nas interfaces com 
ralos, canaletas e demais interferências.

A estética diferenciada dos pisos em MMA pode ser criada a 
partir da combinação de Quartzos, podendo ser monocromático 
ou multicoloridos, criando uma identidade visual em seu 
estabelecimento.

• Ele atende à normas ANVISA?
•  Ele permite a higienização adequada de maneira simples 
e econômica?
• Resiste as solicitações mecânicas e químicas de 
sua cozinha?
•  Ele tem arremates perfeitos com grelhas, ralos, paredes 
e outras interferências?
•  Ele permite eventuais manutenções sem interditar
sua cozinha?

P
is

os
 M

M
A

 M
et

ilm
et

ac
ril

at
o



Autonivelante Saturado MMA

Membrana Flexível (Opcional)

Primer MMA

Base

Acabamento MMA

Acabamento MMA

Elimine a necessidade de 
impermeabilização adicional

Recupere, transforme ou renove sua cozinha 
sem deixar de produzir

Havendo a necessidade de impermeabilização do piso, 
adiciona-se uma camada de membrana MMA flexível ao 
sistema, transformando o revestimento em impermeabilização 
normatizada com eficiência comprovada pela ETA - European 
Technical Approval (ETAG005).

O piso poderá ser executado sobre a base existente desde que 
a mesma encontre-se estruturalmente sólida. Nas obras de 
recuperação das cozinhas, não há necessidade de remoção 
dos pisos já existentes, evitando entulhos. O ciclo de cura das 
resinas MMA permite executar obra de até 100m² em no máximo 
12 horas, liberando o local para uso quase que imediatamente 

Antes

Durante

Depois

depois de concluída a instalação. É importante ressaltar que o 
peso do nosso sistema é irrisório, não  colocando em risco a 
estrutura do seu imóvel.

Veja abaixo passo a passo:

Execução
em

12 horas 



Opções de sistemas:

Wall Tech H2 Ref.: 11001

Ref.: 11002Wall Tech PU

Paredes Técnicas

Salões e áreas de refeitórios

Um sistema de reforço em acrílico flexível, estruturado com 
tecidos de fibra de vidro, que transforma uma pintura de 
acabamento em um revestimento de tetos ou paredes ideal 
para ambientes industriais, hospitalares e comerciais.

WALL TECH® WH é capaz de resistir a lavagens intensas diárias, 
impactos ocasionais e absorve eventuais movimentações 
estruturais sem trincar.

Indicado para uso em ambientes internos, é aplicável 
diretamente sobre cerâmicas, azulejos, concreto e argamassas 
de regularização isentas de cal. O sistema pode ser executado 
em espessura de 2 à 3 mm e apresenta 3 principais funções:

• Regularizar com mais eficiência a base a ser revestida.
• Suportar eventuais movimentações estruturais, às quais
a parede está sujeita, evitando o afloramento de trincas.
• Reforçar mecanicamente a pintura, obtendo um revestimento
que resiste a eventuais impactos e principalmente, a
lavagens contínuas.
• Substituição de azulejos
• Estética monolítica

Em conjunto com outras soluções, WALL TECH® WH pode, em 
muitos casos, selar graves movimentações estruturais.
Não se trata de um reforço à estrutura de seu prédio, 
porém é possível selar e pintar trincas decorrentes destas 
movimentações.

Buscando atender com total assistência a cada detalhe, a 
Miaki se posiciona em garantir todas as normas sanitárias e 
de segurança com o sistema Flake.

Flakes são flocos acrílicos coloridos quando, combinados com 
as resinas adequadas, formam um revestimento de aspecto 
personalizado e único para pisos monolíticos. Indicado para 
áreas com tráfego intenso de pessoas, possui rápida aplicação e 
cura rápida, instalados sobre qualquer piso sem a necessidade 
de remoção, alia estética diferenciada e resistência com baixo 
custo de manutenção. 

Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização de cores 
e textura a linha é disponível em dois tipos de sistemas:

Full FlakeDecor Flake



Nossos Licenciados

Suporte técnico Miaki

A Miaki com sua equipe estão
aptos a lhe oferecer sem custo:

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.

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 aplicação de nossos revestimentos.

Nossa rede de licenciados recebe treinamentos técnico-comerciais 

mão de obra e execução. Esses treinamentos fazem parte do nosso 
compromisso com eles.

• Vistoria em campo;
• Amostras do piso/sistema;
• Testes de aderência no local;

• Apoio no desenvolvimento de seu projeto (cor, design, 
textura, etc.);

detalhes do piso;
• Orientação sobre o projeto de sua base a ser revestida 
(obras novas);
• Entrega de manuais de uso e técnicas de conservação e 
manutenção.

Nossa experiência acumulada ao longo de décadas no mercado de 

em MMA da Alemanha, a Miaki oferece 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. 

Confiabilidade e solidez

Portaria CVS - 6 DE 10/03/99

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de escolha e utilização dos nossos materiais, para a realização de um produto 

Créditos LEEDS

Esta Portaria deve ser observada por todos os estabelecimentos 
que têm atividades como manipulação, preparação, fracionamento, 
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e 

sobre o piso, o Capítulo 9° estabelece o seguinte:

  9.2 - Material liso, resistente, impermeável, lavável, 
de cores claras e em bom estado de conservação, 
antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias 
corrosivas e que seja de fácil higienização (lavagem     e 
desinfecção), não permitindo o acúmulo de alimentos 

Em áreas que permitam existência, os ralos devem ser 
sifonados, e as grelhas devem possuir dispositivos que 
permitam o fechamento. 

As soluções em MMA da Miaki atendem integralmente a essas 
exigências.

Nossos pisos permitem a você agregar 
até 7 pontos na eventual aplicação para 
créditos LEED em sua obra. Além disto, 
eles não contém VOC, o que certamente 
colocará sua empresa no lado correto 
das questões ambientais.

Miaki Revestimentos

Rod. Presidente Dutra, Km 181 
Bairro Lambary - Guararema/SP - CEP 08900-000
Tel. (11) 4762-3033 - vendas@miaki.com.br
www.miaki.com.br


