EPÓXI - MMA - POLIASPÁRTICO

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

Alta performance com estética elevada

O QUE SÃO REVESTIMENTOS
DE RESINAS COM FLAKES?
FLAKES são flocos acrílicos coloridos, quando combinados com as
resinas adequadas, formam um revestimento para pisos monolíticos.
Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização de cores, pelo
aspecto aconchegante, pela resistência estética superior ou pelas
texturas, este sistema é o ideal para praticamente qualquer piso, seja
ele em áreas corporativas, comerciais ou industriais leves.
Disponíveis em resinas para áreas internas e externas.
A linha FLAKE tem duas famílias principais: FULL FLAKE e DECOR
FLAKE. Cada uma delas é fornecida em resinas Eposystem (Epóxi),
Duraline (MMA) ou (Uresystem), escolhidas de acordo com o tipo de
solicitação e ambiente.

Vantagens únicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Conceito de cor
Combinando os FLAKES nas cores e tamanhos desejados, você obtém uma mistura que casa exatamente com seu projeto. São mais de 40 cores
em estoque no Brasil permitindo milhares de combinações. Para os projetos maiores e com prazo, podemos importar FLAKES exatamente na
cor de sua obra.

70% de Base
White

30% Concentrado
FC 024

Resultado

Tamanho dos seus Flakes
A mesma combinação de cores de FLAKE usados em tamanhos diferentes permitem ainda maior adaptação ao que você busca:

Tamanho 1/8”

Tamanho 1/16”

DECOR FLAKE

Composição do sistema Decor Flake:

Decor Flake
Acabamento Incolor (2 ou 3 Demãos)
Camada com Flakes

A linha DECOR FLAKE é composta a partir do uso de resina colorida de
fundo, na cor escolhida e aspersão de poucos FLAKES na cor e tamanho
desejados. Portanto, a cor do sistema será predominantemente a do
fundo pigmentado.

Multilayer
Primer
Substrato

Disponível nas linhas Duraline Decor Flake, Duraline Decor Flake
Traffic ou Uresystem Decor Flake em sistemas de 1 mm à 3 mm de
espessura.

DURALINE DECOR FLAKE

DURALINE DECOR FLAKE TRAFFIC

Formulada com a resina MMA na cor desejada com posterior aspersão
de flocos coloridos, é ideal para áreas internas onde há a necessidade
de cura rápida (2 horas), com máxima resistência abrasiva e aos raios
UV, texturas liso ou antiderrapante fino.

Formulado com resina MMA, esse sistema é mais adequado para
ambientes externos ou que necessitem de maior antiderrapância
com excelente resistência ao tráfego intenso de pessoas ou veículos.
Disponível nas texturas: liso, antiderrapante médio e antiderrapante
grosso.

Opções de sistemas:

Opções de sistemas:

Duraline Decor Flake 6508

Ref.: 3102

Áreas internas sujeitas
à elevada abrasão

Duraline Decor Flake 6516

Ref.: 3103

Áreas internas sujeitas
à elevada abrasão

Duraline Decor Flake 2908

Ref.: 3106

Áreas internas sujeitas a intenso
tráfego de pedestres ou ambientes
molhados

Duraline Decor Flake 2916

Ref.: 3107

Áreas internas sujeitas a intenso
tráfego de pedestres ou ambientes
molhados

URESYSTEM DECOR FLAKE
A linha Uresystem DECOR FLAKE, à base de resina PU H2, ideal para
ambientes internos com tráfego médio a moderado como salas de
aula, banheiros, refeitórios, consultórios ou corredores corporativos.
Aplicados sobre base Multilayer, garante a resistência ao tráfego
moderado. Ideal para ambientes corporativos e comerciais. Texturas:
Liso ou antiderrapante fino.

Decor Flake 08
40 gr/m2

Decor Flake 16
120 gr/m2

Opções de sistemas:
Uresystem Decor Flake 08

Ref.: 3302

Uresystem Decor Flake 16

Ref.: 3303

Duraline Decor Flake 08 Traffic

Ref.: 3110

Áreas externas

Duraline Decor Flake 16 Traffic

Ref.: 3111

Áreas externas

Cores opcionais de fundo para
composição do seu Decor Flake

ALTA PERFORMANCE COM ESTÉTICA ELEVADA

FULL FLAKE

Composição do sistema Full Flake:

Full Flake
Acabamento Incolor (2 ou 3 Demãos)

Sobre uma base Autonivelante, aspergimos uma grande quantidade de
FLAKE na cor definida e protegemos todo o sistema com camadas de
resina incolor .

Camada com Full Flake
Autonivelante
Substrato

O resultado é um sistema com cor tridimensional de estética única,
com incomparável durabilidade e resistência.
Disponível em duas texturas: lisa e antiderrapante, os sistemas FULL
FLAKE de revestimento para pisos podem ter de 2 mm à 4 mm de
espessura, e são indicados para ambientes internos ou cobertos, em
locais de uso comerciais, corporativos ou industriais.

DURALINE FULL FLAKE
A linha Duraline FULL FLAKE da Miaki à base de resina MMA, apresenta
cura em 2 horas, superfície vítrea e acabamento duradouro e acetinado.
De fácil conservação e limpeza, tem excelente resistência a raios UV,
possui cura e zero de porosidade, mesmo após anos de uso contínuo.
Pode ser aplicável sobre concreto, metal, cerâmica ou madeira,
tem versatilidade estética, aliada à funcionalidade operacional e à
expectativa de vida útil. É indicado para usos em locais com maior
intensidade de tráfego e em locais que busquem uma estética mais
nobre e principalmente com acabamento mais liso.

URESYSTEM FULL FLAKE
A linha Uresystem Full Flake, à base de resina PU, sobre uma base
PU-CIM AN, tem como característica excelente resistência a abrasão,
cura rápida e execução em resinas inodoras.
Possibilita o acabamento antiderrapante com a aspersão de esferas
de prolipropileno, sendo ideais para o uso em hospitais, centros
educacionais, shopping, escritórios ou refeitórios.

Opções de sistemas:
Duraline Full Flake 6508

Ref.: 3202

Áreas internas sujeitas ao tráfego
intenso e elevadas solicitações

Duraline Full Flake 6516

Ref.: 3203

Áreas internas sujeitas ao tráfego
intenso e elevadas solicitações

Duraline Full Flake 2908

Ref.: 3206

Áreas internas sujeitas ao intenso
tráfego de pedestres

Duraline Full Flake 2916

Ref.: 3207

Áreas internas sujeitas ao intenso
tráfego de pedestres

Opções de sistemas:
Uresystem Full Flake 08

Ref.: 3302

Uresystem Full Flake 16

Ref.: 3303

CORES
FULL FLAKE

DECOR FLAKE

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.

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

Fácil Limpeza

Não Inflamável

Não Tóxico

Hidrófugo

Ultravioleta

Variação de
Temperatura

Resistente à
Compressão

Alto -Tráfego

Antiderrapante

Rod. Presidente Dutra, Km 181
Bairro Lambary - Guararema/SP - CEP 08900-000
Tel. (11) 4762-3033 - vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br
Miaki Revestimentos

