
Pisos Monolíticos

APRESENTAÇÃO
Linha de Revestimentos para Condomínios e Edifícios

Nesta apresentação, você 
conhecerá um pouco mais sobre  
as soluções em revestimentos Miaki, 
desenvolvidas para as áreas de um 
condomínio/edifício.

Fique por dentro de nossas 
novidades, acompanhando-nos nas 
principais redes sociais da internet!

Conheça nosso portfólio de obras e 
descubra uma empresa que trabalha 
para dar mais firmeza e segurança 
ao seu caminhar.



A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho.  
Atua no mercado de revestimentos desde 1993 com sistemas para áreas industriais, comerciais e residenciais. A empresa 

está localizada na cidade de Guararema, interior de São Paulo, com sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico) e fábrica.

Somos a Miaki Revestimentos!

• Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, 
comunicação, vendas e administração;

• A Mão-de-obra do mercado recebe do Departamento curso 
de capacitação, treinamentos e workshops de reciclagens 
das técnicas de aplicação dos sistemas Miaki;

• Marca sinônimo de resistência, versatilidade e bom gosto;

• Produtos desenvolvidos com índice de componentes 
voláteis orgânicos (VOC) muito baixos, e por isso 
NÃO agridem o meio ambiente;

• Produtos atendem a Norma LEED; 
• Atua em todo o Brasil nas áreas decorativo  

e industrial.

Por que a Miaki?



Microcim®

O Sistema MICROCIM® foi desenvolvido tanto para  
aplicações em pisos, paredes de uso interno como externo 
em áreas residenciais, comerciais e corporativas. Pode ser 
executados em ambientes novos ou em reformas, sobre 
diversos tipos de substratos (massa acrílica, azulejos, gesso, 
estruturas de concreto, madeira e etc). 
 
O MICROCIM é muito versátil e está disponível em 25 cores, 
podendo usar duas ou mais cores no mesmo projeto, além de 
receber aplicações sobrepostas como adesivos e estampas 
de parede.

O revestimento é indicado para fachadas e em todos os
ambientes, inclusive em banheiros, pois além do apelo
estético, o sistema também é impermeabilizante.

O acabamento do MICROCIM fica com aspecto 
destonalizado, também conhecido como “efeito 
queimado”, no linguajar dos arquitetos, e possui três 
opções de acabamentos: fosco, brilhante e acetinado.

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Linha Microcim



Cores
Os sistemas MICROCIM® possuem uma vasta linha de cores desenvolvidas para dar mais personalização ao seu 
projeto. 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 ou orientações pertinentes.
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Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ, ideal 
para cozinhas, podem ser aplicados com diversas texturas 
lisas ou antiderrapantes. Em um ambiente, que ao longo 
de sua utilização normal esta sujeito ao derramamento de 
líquidos, exposto a soluções gordurosas e queda de alimentos, 
é de fundamental importância que o textura do piso propicie 
antiderrapância  duradoura, aliado a 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  DURALINE COLOR QUARTZ, não 
importa a textura do piso que você tenha que usar, com 
a higienização  adequada,  voltará a ter um piso limpo de 
maneira rápida garantindo a segurança dos profissionais 
da operação.
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Linha Color Quartz

Acetinados, brilhantes ou fosco, lisos ou antiderrapantes, monocromáticos ou multicoloridos. Não importa qual  
a sua necessidade, nossos revestimentos agregam ao seu projeto estética diferenciada aliada à alta performance  
e durabilidade.

Cores

AC- Acetinado FO- Fosco BR- Brilhante
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 ou orientações pertinentes.
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Flakes
Sistemas em FLAKES são flocos acrílicos coloridos os 
quais combinados com as resinas adequadas formam um 
revestimento para pisos monolíticos.

Seja pelas inúmeras possibilidade de personalização de 
cores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência estética 
superior ou pelas texturas, este sistema é o sistema ideal 
áreas comuns, como recepções, salas privativas, refeitórios 
e etc.

A Linha do sistema FLAKE e composta por dois tipos de 
estéticas são elas:

• Full Flake – sistema estilo sanduiche onde o fundo
é preenchido completamente por flakes, e a resina
incolor transparece o fundo.

• Decor Flake – Flakes aspergidos de forma aleatória
sob resina colorida.
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Tamanho 1/8 Tamanho 1/16
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Linha Flake

A possibilidade de personalizar o tamanho dos Flakes, junto a composição de cores faz com que a mesma 
combinação de cores de FLAKES, usados em tamanhos diferentes permitem ainda maior adaptação.

Tamanhos

Combinando os FLAKES nas cores e tamanhos desejados obtemos uma mistura formada por - Bases (cor 
predominante de fundo) e Concentrados (mistura de cores que proporciona a diferenciação do piso).

Conceito de Cor Full Flake



Full Flake

Decor Flake

AC- Acetinado FO- Fosco BR- Brilhante
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 ou orientações pertinentes.
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Monocromáticos

Os revestimentos monolíticos de cor sólida sem nuances, 
manchas, texturas ou efeitos, compõem a linha de 
MONOCROMÁTICOS.

Esses revestimentos, são acabamentos que combinam 
estética e resistência, indicados sobretudo para áreas que 
necessitam de alto grau de assepsia. Podem ser aplicados 
em ambientes com trânsito leve a pesado, tendo alto 
desempenho e durabilidade garantidas desde que seja feita 
a correta especificação de sistema.

Na linha de MONOCROMATICOS e composta por três 
tipos de resina em seus sistemas são eles:

• Eposystem, sistema a base de resina Epóxi;
• Uresystem, sistema a base de resina Poliuretano;
• Duraline, sistema a base de resina Metilmetacrilato  
   (MMA).
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Autonivelante:
O termo autonivelante refere-se ao acabamento que se molda nivelando-se ficando 
com aspecto vítreo. Esse tipo de acamento para pisos monolíticos, pode ser aplicado 
em espessuras de 1mm a 4mm. Permite completa higienização, auxiliado pela execução 
de arremates perfeitos em paredes por meio da execução de rodapés, aplicação fácil e 
rápida, garantido alto desempenho e aspecto sofisticado.  

Pintura:
O sistema de pintura promove proteção aos substratos de cimento ou concreto contra 
a impregnação de agentes contaminantes, além de proporcionar facilidade de limpeza, 
um ambiente agradável com luminosidade e aspecto monolítico.

Multilayer:
Os sistemas Multilayer, são revestimentos monolíticos aplicados em camadas sucessivas 
de primer, quartzo e acabamento final, possibilitam variações de espessuras de acordo 
com o grau de planicidade final e resistência a impactos desejado. Podem ser aplicados 
em ambientes comerciais, corporativos ou industriais, submetidos a solicitações leves, 
moderadas ou intermediárias. O acabamento poderá ter a textura ajustada de acordo 
com o grau de antiderrapância desejado, possui excelente relação custo X beneficio. Os 
sistemas Multilayer apresentam um incremento significativo na capacidade de absorção 
de esforços, sejam eles de tração, flexão, compressão ou impactos, o que se traduz em 
um ganho excepcional na robustez do sistema.
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Linha Monocromáticos

Cores
Acetinados, brilhantes ou fosco, lisos ou antiderrapantes, não importa qual a sua necessidade, nossos revestimentos 
MONOCROMÁTICOS agregam ao seu projeto estética diferenciada aliada à alta performance e durabilidade.

AC- Acetinado FO- Fosco BR- Brilhante
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 ou orientações pertinentes.
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Linha D+
Com ar despojado e atual, leva exclusividade ao seu projeto, 
com novos conceitos e composições. A linha D+ traz cores 
únicas, com variados estilos artísticos e total liberdade de 
criação e personalidade. 

Acetinados ou brilhantes, lisos ou antiderrapantes, flakes 
ou quartzos, não importa qual a sua necessidade, nossos 
revestimentos agregam ao seu design, estética diferenciada 
aliada à alta performance e durabilidade.

Aplicação em centros culturais, galerias, bares, pubs, museus, 
lobbys, consultórios e hospitais, escritórios, restaurantes, 
hotéis, lojas, residências ou onde a sua criatividade permitir.
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Nossos sistemas de baixo peso estrutural oferecem proteção 
extremamente duradoura para telhados complexos ou ricos em detalhes. 
Material moldável a desenhos complexos, é resistente a anos de uso, 
permitindo a impermeabilização confiável sobre jardins suspensos, áreas 
fracionadas ou áreas com total flexibilidade arquitetônica.
A elasticidade de nossas resinas permite o uso sobre trincas com 
potencial de movimentação, formando sempre uma solução monolítica 
eliminando pontos de fragilidade.

Em conjunto com os arremates adequados, é a solução ideal para áreas 
com possível tráfego de pedestres. Usamos o tecido estruturante como 
uma garantia maior, principalmente em locais com maior potencial de 
movimentação estrutural da base revestida.

Telhados Planos e Complexos / Laje Técnica

Sistemas de impermeabilização

Linha de Impermeabilização

Arremates não podem ser esquecidos. A impermeabilização em pontos 
normalmente considerados críticos, como: parapeitos, ralos, tubulações, 
rodapés e clarabóias, pode facilmente perder sua integridade. As resinas 
líquidas aplicadas por nós, criam um sistema homogêneo e monolítico, que 
aderem perfeitamente em quase todos os substratos. Como nossos sistemas 
apresentam fusão química entre suas camadas, a fixação de novas estruturas 
na superfície é extramente fácil e mantém a integridade do sistema.

Arremates Perfeitos



Com a sobreposição das camadas de Duraline flexível, camadas 
de Duraline aditivadas com cargas e agregados adequados, 
convertemos nossas soluções em revestimentos monolíticos com 
excelente resistência mecânica.

Além de cores, podemos adicionar nossos sistemas com cargas 
minerais, flocos de tintas e outros elementos para apresentarmos o 
aspecto de nosso sistema e seu posto arquitetônico.

Áreas Trafegáveis

Rampas e acessos em estacionamentos são áreas sujeitas à extrema 
abrasão, porém não podem fechar por qualquer período de tempo sem 
causar transtornos consideráveis. Como nossos sistemas apresentam 
baixíssimos tempos de cura, as áreas podem ser liberadas para tráfego 
normal depois de apenas algumas horas. 

Um sistema com acabamento antiderrapante reforçado, ideal para dar 
tração adicional as áreas inclinadas além de resistirem às solicitações 
mecânicas comuns em rampas.

Rampas

Sistemas de impermeabilização

Linha de Impermeabilização
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A manutenção e conservação do seu revestimento é muito 
importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas 
características. A linha ProCleaner conta com dois produtos 
desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e 
conservação de revestimentos monolíticos resinados.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

Detergente neutro biodegradável, 
formulado com matérias-primas finamente 
selecionadas. Altamente eficaz para limpeza 
em revestimentos monolíticos e cimentícios 
sujos com óleos, graxas ou gorduras.

• Produto inovador e certificado com o 
Selo Food Compliance, para utilização  
em áreas de preparo alimentar;

• Permite a remoção de manchas de óleo, 
graxas e gorduras sem afetar  
o revestimento;

• Produto de limpeza seguro 
ambientalmente, biodegradável e 
adequado  
para a utilização em superfícies que 
exigem constante manutenção;

Altamente eficaz para limpeza em 
revestimentos monolíticos e cimenticios
fortemente encardidos e impregnados.

• Permite a remoção de manchas e 
sujidades sem afetar a superfície do  
material e/ou sua camada de proteção;

• Produto livre de ácidos, soda cáustica e 
potassa cáustica;

• É um produto seguro ambientalmente e 
biodegradável;

• Não é tóxico, nem perigoso à saúde;

Permite a remoção de manchas de terra 
vermelha, ação do tempo e sujidades 
orgânicas.

DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA

Antes Depois



Além da limpeza dos revestimentos, a Miaki 
desenvolveu a cera Microtop Plus, pensada nos 
revestimentos monolíticos e indicada para manter 
a proteção e brilho do seu revestimento.

Após a limpeza do piso é indicada a aplicação da 
cera Microtop, que forma um filme de dureza e 
resistência a riscos, sendo considerada como uma 
“camada de sacrifício”, principalmente para áreas 
de tráfego intenso.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

A cera é um polímero de base acrílica, com acabamento brilhante e sem necessidade 
de lustração ou uso de máquinas para polimento.

A aplicação pode ser feita com um aplicador tipo “MOP” ou simplesmente com um 
rodo e um pano de fibra natural e de boa qualidade. O Microtop Plus pode ser aplicado 
de duas a quatro camadas, isso depende do grau de proteção e brilho requeridos. 

Pode ser utilizado sobre qualquer revestimento monolítico Miaki.

CERA MICROTOP PLUS



Tel. (11) 4762-3033 | vendas@miaki.com.br
www.miaki.com.br
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