ColorQuartz
D U R A L Duraline
I N E -- Eposystem
E P O S Y S T E M

R E V E S T I M E N TO S C O M E R C I A I S , C O R P O R AT I VO S E I N D U S T R I A I S

Alta performance com estética elevada

O QUE É COLOR QUARTZ?

Um sistema de revestimentos monolíticos composto por quartzos
pigmentados na granulometria e cor desejada que, depois de aplicados
no piso, são protegidos por camadas de resina incolor, resultando em
um piso com padrão estético de elevada sofisticação, além de excelente
resistência mecânica e abrasiva.
Disponível em sistemas de 2 mm a 5 mm dependendo da situação da
base e solicitações às quais o piso está sendo submetido.
Indicado para ambientes internos em ambientes residenciais,
comerciais e corporativos, cozinhas industriais e áreas de produção
de alimentos, a linha COLOR QUARTZ da Miaki, atende a diversas
utilizações e condições de uso para revestimentos de alta performance.
Disponíveis nos sistemas DURALINE, à base de resina MMA e
EPOSYSTEM, à base de resina Epóxi.

Vantagens do produto:
• Antiderrapância duradoura indicado para pisos em áreas molhadas
(quando assim especificado).
• Estética duradoura.
• Facilidade de limpeza.
• Manutenção e conservação com baixo custo.
• Rodapés arredondados integrados ao sistema do piso evitando o
acúmulo de sujeiras.

•
•
•
•

A linha DURALINE conta 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.

BioSan
BioSan
Tecnologia BIOSAN

Impermeabilidade.
Sistema monolítico, livre de juntas.
Personalização de cores.
Antiderrapante com níveis de textura ajustáveis à necessidade do
ambiente.
• Rápida execução.
• Resistência UV.

DURALINE
AN-SATURADO

Composição do sistema Duraline AN-Saturado:

Acabamento Incolor MMA
Autonivelante Saturado

Os revestimentos da linha DURALINE AN-SATURADO COLOR QUARTZ
são revestimentos monolíticos, à base de resina MMA sem juntas,
isento de porosidade, robusto e resistentes a maioria dos produtos
químicos presentes nas indústrias de alimentos e cozinhas industriais.
O sistema é resistente a intempéries e a raios UV, pode ser utilizado
também em áreas externas, rampas e calçadas. Sua composição é
feita através de quartzo coloridos, que podem ser monocromáticos
ou multicoloridos, resultam num piso personalizado, de estética
inovadora e alta performance.
Seu sistema de aplicação Autonivelante Saturado, permite alta
resistência mecânica para áreas de processos alimentícios. Pode ser
aplicado em três níveis de texturas - fina, média e grossa -, conforme
necessidade de cada ambiente, apresentando vida útil duradoura,
mesmo em ambientes de grande circulação.
As principais características da linha DURALINE AN-SATURADO
COLOR QUARTZ, somadas à rápida execução, cura rápida em 2 horas,
impermeabilidade da resina, durabilidade, zero de porosidade, ajustes
de coeficiente de atrito e alto grau de limpabilidade, fazem dessa linha
o revestimento ideal para cozinhas e áreas de processos de alimentos
e bebidas.
O sistema DURALINE AN-SATURADO COLOR QUARTZ pode ser utilizado
em cozinhas sobre laje ou áreas que tenham necessidade de proteção
impermeabilizante. Nesses casos, acrescentamos membranas em
MMA, que dispensarão o uso de sistemas impermeabilizantes com
proteção mecânica.

Primer
Substrato

Opções de sistemas:
Duraline AN-Saturado Color Quartz 1926

Ref.: 4100

Sistema rígido para
áreas molhadas

Duraline AN-Saturado Color Quartz 1927

Ref.: 4101

Sistema rígido para
áreas secas

Duraline AN-Saturado Color Quartz 1929

Ref.: 4102

Sistema rígido para
áreas molhadas

Duraline AN-Saturado Color Quartz 1965

Ref.: 4103

Áreas sujeitas à
elevada abrasão

Duraline AN-Saturado Color Quartz 1971

Ref.: 4104

Ideal para cozinhas
industriais

Duraline AN-Saturado Color Quartz 3227

Ref.: 4105

Sistema flexível, ideal
para câmeras frias
ou áreas sujeitas
a variações de
temperatura

Duraline AN-Saturado Color Quartz 3229

Ref.: 4106

Sistema flexível para
áreas externas

Duraline AN-Saturado Color Quartz
com membrana

Ref.: 4107

Áreas que necessitem
de impermeabilização
normatizada somada
ao sistema

Arremates perfeitos e estética superior
Os sistemas da linha DURALINE são moldados no local. Eles permitem a aplicação de rodapés abaulados e acabamentos perfeitos nas interfaces
com ralos, canaletas e demais interferências. Aderência perfeita em canaletas e ralos de inox.

ColorQuartz
- Eposystem
Duraline COM
ALTA PERFORMANCE
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URESYSTEM
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Composição do sistema Uresystem Color Quartz:

Acabamento Incolor PU
Autonivelante Saturado
Primer

Os sistemas Uresystem Color Quartz, são revestimentos constituídos
pela aspersão de quartzos pigmentados protegidos por acabamento
incolor à base de resina poliuretano H2. São aplicados sobre a base
Autonivelante PU-CIM ou sobre base Multilayer.

Substrato

Autonivelante - Textura média com superfície antiderrapante
Multilayer - Textura fina com superfície lisa

Indicada para áreas industriais submetidas a solicitações mecânicas
ou químicas, leves a moderadas, instalações comerciais, escritórios,
estabelecimentos educacionais, áreas de produção leve, área de
circulação molhada ou úmida. Disponíveis nas texturas Fina e Média.

Opções de sistemas:
Uresystem Autonivelante Color Quartz

Ref.: 4200

Uresystem Multilayer Color Quartz

Ref.: 4201

Antiderrapante porém fácil de limpar
Os revestimentos da linha COLOR QUARTZ, ideal para cozinhas e áreas de produção de alimentos, podem ser aplicados com diversas texturas
lisas ou antiderrapantes. Em um ambiente que ao longo da sua utilização normal, está sujeito ao derramamento de líquidos, exposto a soluções
gordurosas e queda de alimentos, é de fundamental importância que a textura do piso propicie antiderrapância duradoura, aliada à segurança
operacional. Porém, o quesito antiderrapante X limpabilidade, sempre foi uma questão difícil de solucionar. Teoricamente, pisos com alto
coeficiente de atrito impediria a higienização. Nos pisos da linha COLOR QUARTZ, não importa a textura do piso que você tenha que usar. Com a
higienização adequada, você voltará a ter um piso limpo de maneira rápida no fim de seu expediente garantindo a segurança dos profissionais de
sua operação.

CORES

Acetinados, brilhantes ou fosco, lisos ou antiderrapantes,
monocromáticos ou multicoloridos, não importa qual a sua
necessidade, nossos revestimentos COLOR QUARTZ agregam ao seu
projeto estética diferenciada aliada à alta performance e durabilidade.
Separamos abaixo algumas sugestões de tons que são excelentes
pontos de partida para o design da sua obra.

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser percebidas de formas diferentes.
Por favor, entre em contato com nossa equipe de especialistas para orientações pertinentes.

AC- Acetinado

FO- Fosco

BR- Brilhante

TEXTURAS
A segurança operacional deve ser preservada de acordo com o grau de exposição a produtos e insumos que propiciem o escorregamento. Devemos
selecionar a textura adequada para o ambiente, mas na dúvida, lembre-se de que é sempre mais fácil, depois de pronto, deixar um piso mais liso
do que mais áspero.
Disponibilizamos a linha COLOR QUARTZ em três texturas, conforme abaixo:

Fina

Média

Grossa

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de
escolha e utilização dos nossos materiais, para a busca de um produto
acabado à altura da confiança que nos é depositada e do investimento
feito em nossos revestimentos. Para isso, oferecemos os serviços:

Miaki, a solução completa
•
•
•
•
•
•

Vistoria em campo.
Amostras do piso/sistema.
Testes de aderência no local.
Testes no laboratório de resistência química específica.
Apoio no desenvolvimento de seu projeto (cor, design, textura, etc.).
Especificações técnicas dos sistemas e desenhos em CAD de
detalhes do revestimento.
• Orientação sobre o projeto de sua base a ser revestida (obras novas).
• Entrega de manuais de uso e técnicas de conservação e manutenção.

Nossos licenciados

Suporte técnico Miaki

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.

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.

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.

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.

Cura Rápida

Tráfego Pesado

Resistente a
Cargas

Fácil Limpeza

Variação de
Temperatura

Não Inflamável

Resistente à
Compressão

Não Tóxico

Choque
Mecânico

Alto -Tráfego

Hidrófugo

Antiderrapante
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