
 

Alta performance com estética elevada

Instituições de Ensino
Pisos Monolíticos



Cozinhas e áreas externas

O revestimento ideal

O que são Revestimentos Monolíticos?

O sistema Duraline Color Quartz, à base de resina MMA, possuí 
rápida aplicação, fácil limpeza, impermeável e zero de porosidade. 
Sua composição é feita através de quartzos coloridos, que podem 
ser monocromáticos ou multicoloridos, aplicados em três níveis 
de textura – fina, média e grossa- conforme necessidade de cada 
ambiente. 

Seu sistema de aplicação autonivelante de alta resistência mecânica, 
aliado à aspersão de quartzos,  possuí estética personalizada com 
alta performance, apresentando vida útil duradoura e assepsia em 
cozinhas e áreas de preparo de alimentos, além de antiderrapância 
ideal e resistência em ambientes externos.

Instituições de Ensino sofrem diariamente com o tráfego intenso de 
pessoas, e para isso, é necessário um revestimento resistente e de 
fácil manutenção.

Estudantes e funcionários podem não perceber a facilidade de limpeza 
e resistência dos pisos de uma sala de aula, a antiderrapância dos 
vestiários e banheiros ou o fato de não proliferarem bactérias. Apesar 
de não perceberem, os revestimentos monolíticos agregam diversos 
benefícios, como alta performance, durabilidade, limpabilidade e 
resistência, além da estética elevada.

Ambientes adaptados para as necessidades dos alunos e funcionários 
podem influenciar no desempenho de ambos e o revestimento 
adequado pode ajudar. A segurança e estética ideal podem criar 
um ambiente aconchegante e propício para o ensino, assim como 
influenciar na concentração.
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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, 
eliminamos assim, pontos de fragilidade e facilitando a higienização.



Impermeabilizações em MMA
A flexibilidade natural das resinas em MMA faz com que elas não 
percam suas características por décadas. Moldadas no local, envolvem 
qualquer arremate, não deixando nenhum detalhe desprotegido. Além 
disso, são resistentes ao tráfego, sem precisar de camada adicional de 
proteção mecânica.

Características:

• Resistência à ação do tempo e a raios UV;
• Resistência a movimentações estruturais;
• Arremates perfeitos;
• Resistência mecânica;
• Instalação limpa e rápida;
• Solução leve e resistente ao tráfego.

Laboratórios de química e medicina, salas de robótica e corredores 
são algumas das áreas que necessitam de um revestimento com 
resistência específica. Até mesmo as áreas de refeitório e quadras 
poli esportivas apresentam desafios que os revestimentos resinados 
atendem com excelência.

Com o passar do tempo, os pisos de uma instituição de ensinam ficam 
desgastados, com buracos, rachaduras, áreas desniveladas, peças 
soltas de cerâmicas e diversas patologias. Pisos danificados geram um 
grande risco aos alunos, professores e visitantes. A segurança é uma 
preocupação constante e ajudar a prevenir acidentes, escorregões e 
quedas são de extrema importância.

Os revestimentos monolíticos resinados conseguem restaurar os 
pisos em pouco tempo, evitando grandes transtornos e interditar 
áreas por grandes períodos. 

• Excepcional resistência a abrasão e alto tráfego;
• Alta resistência a impactos;
• Diversos níveis de antiderrapância aliadas a fácil limpeza;
• Baixo custo de manutenção;
• Estética elevada e duradoura;
• Customização de cores e aplicação de desenhos e logotipos;
• Não proliferam bactérias;
• Estética, segurança e durabilidade

Características:
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Execução
em

12 horas 

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.

Confiabilidade e solidez
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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. 

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

Rapidez na aplicação

Área Antes

Aplicação do revestimento

Preparação da superfície

Acabamento

Reguralização da base

Obra concluída


