
Pisos Monolíticos

APRESENTAÇÃO
Linha de Revestimentos para Aeroportos

Nesta apresentação, você conhecerá 
um pouco mais sobre as soluções em 
revestimentos da Miaki, desenvolvidas 
para cada área de um Aeroporto.

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?



SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS MONOLÍTICOS

O que são Revestimentos Monolíticos?

São revestimentos aplicados sem juntas, com alta resistência 
abrasiva e a intempéries. Podendo ser aplicado sobre bases de 
concreto, cerâmica, madeira e metal. Possui baixa espessura e 
peso, além de rápida execução e cura,  sendo impermeavél a 
queda de líquidos pontuais e fácil conservação e limpeza.

As opções de uso de nossas resinas são ilimitadas. Do clássico 
- imitando o concreto, ao futurista - com brilho e glamour, 
podemos oferecer quase tudo que imaginarem. Investimos tempo 
em treinamentos para que os nossos parceiros se habilitem a 
executar até o projeto mais ousado. 

Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você 
também adquire a tranquilidade de contar com soluções, 
feitas por pessoas que estudam e combinam todas as suas 
necessidades, do piso até o teto.

Dê asas à sua imaginação. Sonhe, inove, juntos realizaremos seu 
piso buscando agregar ao seu ambiente a personalidade que 
você busca. Explore todas as possibilidades de nossa linha e 
surpreenda a todos que frequentarem o ambiente revestido.



Resinas de alta qualidade

A parceria entre a Miaki Revestimentos, líder de mercado no 
segmento de revestimentos monolíticos, e Evonik Industries 
especialista mundial em produtos químicos, constituiu em 
apresentar as soluções e benefícios dos revestimentos à base 
das resinas metilmetacrilato (MMA) ao mercado.

São diversas soluções em revestimentos, desenvolvidas para  
cada segmento, pensando em cada ambiente, tendo como 
principais características a cura rápida, liberação da área  
em apenas 2 horas e alta durabilidade, comprovada em obras 
executadas pela Miaki.

Parceria:



Eposystem AN

O sistema Epóxi Autonivelante é formulado para fácil 
manutenção e limpeza, resistência superior ao impacto, 
dureza e excelente estética. É indicado para aplicações nas 
quais seja necessário um acabamento liso, sem emendas, 
denso, impermeável e com boa resistência a manchas. 

É uma excelente escolha para áreas de produção secas, 
ambientes limpos, laboratórios, hospitais e áreas de 
montagem eletrônica.

Principais Características:

• A melhor relação custo x benefício;
• Acabamento brilhante, com cores vivas;
• Boa resistência mecânica;
• Boa aderência ao concreto, cerâmica, madeira e 

metal;
• A aplicação em camadas permite um resultado 

estético mais controlado;
• Operação em temperaturas de até 60°C;
• Impermeável;
• Estética facilmente recuperável com uma nova 

camada de acabamento;
• Formulação 100% sólidos, isenta de solventes.

Soluções em revestimentos monolíticos

Áreas médicas



Áreas técnicas

Eposystem Multilayer

Eposystem Multilayer, é formulado para aumentar a 
resistência à abrasão e a produtos químicos, enquanto 
melhora a possibilidade de limpeza. 

É indicado para aplicação em concreto e revertimentos 
cimentícios novos e velhos e revestimentos cerâmicos.

Utilizado para serviços gerais, projetado para uso sempre 
que for necessário ter um acabamento brilhante e resistencia 
à corrosão.

Soluções em revestimentos monolíticos

Principais Características:

• A melhor relação custo x benefício;
• Acabamento brilhante, com cores vivas;
• Boa resistência mecânica;
• Boa aderência ao concreto, cerâmica, madeira e 

metal;
• Operação em temperaturas de até 60°C;
• Impermeável;
• Estética facilmente recuperável com uma nova 

camada de acabamento;
• Formulação 100% sólidos, isenta de solventes.



Áreas técnicas
Soluções em revestimentos monolíticos



Garagens e Estacionamentos
Soluções em revestimentos monolíticos



Eposystem RF

Ao contrário das formulações genéricas de tintas  
EPÓXI, bastante diluídas em água ou solventes, esta 
formulação de pintura possui alta porcentagem de resinas 
epoxídicas sólidas. 

Assim sendo, obtemos uma pintura mais encorpada, 
resistente à abrasão e com vida útil prolongada. Eposystem 
RF proporciona ao piso uma estética diferenciada, de brilho 
acentuado e é aplicada em duas demãos, atingindo até 
500mm de espessura de filme seco.

Corredores de circulação
Soluções em revestimentos monolíticos



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.

Soluções em revestimentos monolíticos



PU-CIM AN

O PU-CIM Autonivelante é um sistema monolítico com 
estética uniforme, denso, em resina tri-componente, com 
espessura de 3mm à 6mm, possui acabamento liso e indicado 
para uso em locais de processamento seco com elevada 
abrasão e locais onde a estética uniforme seja desejada. 
Indicado para indústrias de qualquer segmento, onde haja a 
necessidade de um piso robusto e de alta durabilidade.

PU-CIM AN é um sistema de revestimento para pisos 
autonivelante desenvolvido em poliuretano cimentício, 
tri-componente monolítico, liso, com estética uniforme 
e extremamente densa, suas características são extrema 
resistência mecânica, excelente resistência química 
e térmica. Indicado para indústrias dos segmentos 
alimentícios, bebidas, farmacêuticos e químicas, onde 
haja a necessidade de um piso robusto e de alta 
durabilidade, sistema é aplicado habitualmente em 
espessuras de 3 à 6 mm. Ideal para ambientes sujeitos 
a elevada abrasão.

Soluções em revestimentos monolíticos

Áreas de descarregamento de bagagens



Linha PU-CIM

Acetinados, brilhantes ou fosco, lisos ou antiderrapantes, 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.

Soluções em revestimentos monolíticos



Cozinhas

Duraline Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ, 
ideal para cozinhas, podem ser aplicados com 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 a 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.

No revestimento  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.

Principais Características:

Monolítico e antiderrapante;
Fácil limpeza e higienização;
Não prolifera fungos e bactérias;
Impermeável;
Cura rápida - liberação da área em 2h;
Elevada resistência química, à abrasão e ao desgaste;

Soluções em revestimentos monolíticos
TECNOLOGIA

ALEMÃ



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.

Soluções em revestimentos monolíticos



Banheiros e Vestiários
Soluções em revestimentos monolíticos

Flakes

Característica do Sistema:

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, quartos, 
refeitórios, etc.

• Elevada versatilidade arquitetônica;
• Cura rápida, nos sistemas Duraline;
• Durabilidade estética com baixo custo de conservação;
• Resistência mecânica elevada;
• Resistência aos raios ultravioleta (UV);
• Arremates perfeitos com ralos, canaletas e demais 
interferências;
• Facilidade de limpeza;
• De fácil manutenção ;
• Rodapés abaulados integrados ao sistema do piso 
evitando o acúmulo de sujeiras;
• Permite paginações no piso.

TECNOLOGIA

ALEMÃ



Refeitórios e copas
Soluções em revestimentos monolíticos



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.

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Linha Flake



A linha DURALINE e PU-CIM possibilitam o uso de  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 protegem a superfície dos 
revestimentos de dentro para fora. 

Quando a superfície protegida entra em contato com as bactérias e fungos nocivos, BIOSAN  interrompe a 
multiplicação celular, impedindo o crescimento e a proliferação.
Ideal para processos Industriais Alimentícios.

BioSan

BioSan

Tecnologia BIOSAN

Características adicionais da resina

Revestimentos Monolíticos



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

Rod. Presidente Dutra, Km 181 - Bairro Lambary - Guararema - SP - CEP 08900-000


