Condomínios
Pisos Monolíticos

Alta performance com estética elevada

Um mundo de possibilidades:
Fachadas, pisos, paredes e recepções
A linha de revestimentos Microcim da Miaki, com aparência de cimento
queimado, possuí manchas e nuances que criam um ambiente
personalizável de estética rústica e sofisticada!

Microcim Fachadas

Desenvolvido com Nanotecnologia, o sistema Microcim possuí maior
resistência abrasiva e performance. Sua formulação elimina o risco
de microfissuras típicas do cimento queimado, pode ser aplicado em
pisos, paredes, tetos e fachadas em áreas internas ou externas, secas
ou molhadas.
Com baixa espessura e alto desempenho, é ideal para ambientes que
buscam personalidade, apelo conceitual e elegância.

Microcim Pisos

Microcim Paredes

Calçadas, halls de entrada e áreas
externas
O Color Quartz é um sistema de revestimento monolítico composto
por resina em MMA (origem Alemã) e quartzos pigmentados na cor
desejada, que resulta em um piso com padrão estético de elevada
sofisticação, além de excelente resistência mecânica e abrasiva.
Os pisos em MMA curam em até 2 horas e são aplicáveis sobre
concreto, cerâmica, madeira ou metal. O sistema é resistente a
intempéries e a raios UV, e pode ser aplicado em 3 níveis de texturas
– fina, média e grossa –, ideais para áreas com tráfego de pessoas e
expostas ao clima. conforme necessidade de cada ambiente.

Duraline Color Quartz

Duraline Color Quartz

Garagens e quadras
A linha de revestimentos monolíticos Monocromáticos da Miaki
são ideais para garagens e quadras. Nossos sistemas possuem
acabamentos que combinam estética e durabilidade, indicados para
áreas que necessitam de alto grau de assepsia, garantindo a limpeza
com baixo custo de manutenção em ambientes com trânsito leve e
pesado.
Autonivelante
Suas diversas opções de sistema conferem resistência mecânica,
gradativa, de acordo com o sistema escolhido. Podem ser aplicados de
maneira Autonivelante, Multilayer (multicamadas) ou somente Pintura,
conforme a necessidade de resistência da área.
Características:
• Estética Clean e Moderna;
• Baixa espessura e peso;
• Rápida execução;

• Promove a proteção do piso;
• Boa resistência abrasiva;
• Fácil conservação e limpeza.

Multilayer

Pintura RF

Áreas externas
Os sistemas à base de resina MMA com aspersão de agregados
minerais, possuí excelente resistência à abrasão e insolação, indicado
para áreas onde há tráfego de pessoas e veículos, que exigem
facilidade para limpeza e manutenção.
Produto importado da Alemanha, os pisos em MMA curam em até duas
horas e são aplicáveis sobre concreto, cerâmica, madeira ou metal. É
possível, portanto, que uma obra de até 200m² seja executada e a área
liberada para uso em até 12 horas.
Duraline Color Quartz

Duraline Color Quartz

Salão de Festa
Com estética moderna, a linha Stain, composta pelos sistemas
Staincolor, Staincryl, Stainpox, e Reax Color, amplia as possibilidades
dos revestimentos monolíticos.
As diferentes resinas e técnicas de aplicação que compõem a linha
Stain da Miaki, criam um piso de personalidade única, sofisticada e
acolhedora.
De fácil aplicação e baixo custo de conservação, a linha Stain nasceu
para atender a áreas que buscam estética diferenciada, praticidade de
execução e funcionalidade operacional ao ambiente.
Stain Color

Áreas de circulações e academias
A linha D+ traz cores únicas, com variados estilos artísticos e total
liberdade de criação e personalidade. Com ar despojado e atual, leva
exclusividade ao seu ambiente, com novos conceitos e composições.
Com acabamentos acetinados ou brilhantes, lisos ou antiderrapantes,
flakes ou quartzos, independente da sua necessidade, agregam
estética diferenciada, design personalizável, aliada à alta performance
e durabilidade.
Características:
• Estética Moderna;
• Inúmeras possibilidades de cores;
• Liberdade na criação;
• Acabamento acetinado ou brilhante.

Áreas comuns
Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização de cores, pelo
aspecto aconchegante, pela resistência, estética superior ou pelas
texturas, a linha Flake é ideal para praticamente qualquer tipo de
ambiente, seja em áreas internas ou externas.
Os Flakes (flocos coloridos), aliados às resinas de alta resistência,
formam um revestimento monolítico com performance e estética
diferenciada, com inúmeras possibilidades de personalização.
A linha Flake tem duas famílias principais: Full Flake e Decor Flake.
Cada uma delas é fornecida em resinas Duraline (MMA) ou Uresystem
(PU), escolhidas de acordo com o tipo de solicitação e ambiente.
Decor Flake

Duraline Full Flake

Telhados Planos

Rampas de Acesso

Impermeabilizações em MMA
Com nossas soluções a base de metilmetacrilato (MMA), é possível
solucionar os problemas, de maneira definitiva, sem fazer a remoção
do piso e contrapiso, gerando menos transtorno e barulho para o
condomínio, garantindo a total estanqueidade do sistema. Os sistemas
em MMA não perdem a elasticidade com o tempo e tem durabilidade
estimada de mais de 30 anos com obras executadas no mundo inteiro.
Tecnologia alemã, de alta resistência mecânica e a abrasão, tem como
característica uma aplicação rápida e aparente, gerando a solução em
menor tempo.
Características:
• Resistência à ação do tempo e a raios UV;
• Resistência a movimentações estruturais;
• Arremates perfeitos;
• Resistência mecânica;
• Instalação limpa e rápida;

Rapidez na aplicação

Antes da instalação

Aplicação do sistema
escolhido

Preparação da base e aplicação
do Primer

Aplicação do acabamento

Arremates em ralos

Obra concluída

Nossa rede de licenciados com
abrangência nacional é altamente
qualificada para especificar,
vender e executar sua obra,
além de manter a qualidade dos
nossos materiais e acompanhar
o projeto desde o primeiro
atendimento, até o pós venda e
manutenção do uso.

Linha Duraline:
Execução em
12 horas

Suporte técnico Miaki
A Miaki e nossa rede de licenciados sabemos que as obras que executamos são nosso melhor cartão de visitas. Colocamos muita energia em
desenvolver resinas e sistemas sólidos, mas nada disso tem valor se os serviços que compõem uma obra (da especificação à entrega) não
forem adequados. Selecionamos e treinamos nossos licenciados para dar a eles os valores éticos que nos guiam e as técnicas necessárias para
converter resinas em pisos robustos e duráveis.
A certeza de que estamos no caminho correto vem da nossa crescente rede de licenciados e os mais de 90% de negócios oriundos de indicações
ou trabalhos para os mesmos clientes.
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