LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

Por se tratarem de sistemas resinados, os revestimentos Miaki não são agentes emissores de
poeira. A poeira oriunda do ambiente é facilmente eliminada com pano úmido. Porém 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 produtos desenvolvidos especialmente para a correta limpeza
e conservação de revestimentos monolíticos resinados. Limpeza eficaz e segura, não utilizam
produtos agressivos a pele.

PROCLEANER DESENGORDURANTE
& DESENGRAXANTE
Ideal para limpeza em áreas com manchas superficiais de
óleos, gorduras e graxas, como: cozinhas profissionais,
indústria de alimentos, estacionamentos, oficinas e
postos de combustível.
Produto inovador e certificado com o Selo Food
Compliance, para utilização em áreas de preparo
alimentar, seguro ambientalmente, biodegradável e
adequado para a utilização em superfícies que exigem
constante manutenção.
Pode ser utilizado na desintoxicação, preparação do
substrato e limpeza de superfícies minerais naturais e
sintéticas, azulejos, mármores, granitos, porcelanatos,
cimento, paredes, fachadas e pisos monolíticos.
Antes

Embalagem de 6 litros | Diluição de até 1:15

Depois

Área impregnada com gordura e sujidades orgânicas

PROCLEANER LIMPEZA PESADA
Produto inovador concebido para a limpeza e manutenção
de revestimentos monolíticos encardidos, impregnados e
contaminados com sujidades orgânicas, minerais, terra
vermelha e ação do tempo.
Permite a remoção de manchas e sujidades sem afetar
a superfície do material e/ou sua camada de proteção.
ProCleaner Limpeza Pesada é um produto livre de ácidos,
soda cáustica e potassa cáustica, seguro ambientalmente
e biodegradável
Pode ser utilizado na limpeza de pedras naturais e
sintéticas, azulejos, mármores, porcelanatos, cimento,
superfícies pintadas, metais em geral, cromados,
madeira, vinílicos, acrílicos, PVC, lona, tecidos, plásticos,
paredes, fachadas, pisos, varandas, áreas de piscinas e
revestimentos em geral.
Antes

Depois

Revestimento impregnado com sujidades minerais

Embalagem de 6 litros | Diluição de até 1:15

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO
ProCleaner Detergente Alcalino foi formulado para remoção da cera Microtop Plus e ceras
áucali solúveis. Utilizado como preparação antes da aplicação de nova camada de cera, quando
houver necessidade.
Pode ser utilizado sobre qualquer revestimento monolítico Miaki.
Embalagem de 6 litros | Diluição de até 1:15

PROCLEANER AÇÚCARES E CEREAIS
ProCleaner Açúcares e Cereais é um shampoo ácido, formulado com matérias-primas
finamente selecionadas, altamente eficaz para remoção de contaminações de açúcares e
resíduos de cereais e farináceos impregnados no concreto.
Embalagem de 6 litros | Diluição de até 1:15

Além da limpeza correta dos revestimentos, a Miaki desenvolveu a linha Microtop Plus, com ceras pensadas nos
revestimentos monolíticos e indicada para manter a proteção do seu revestimento.
A linha Microtop Plus é indicada para manutenção dos revestimentos, seja na versão Brilhante ou Acetinado.

MICROTOP PLUS

| Brilhante ou Acetinado

Após o uso intenso e limpeza do revestimento é indicada
a manutenção com a aplicação da cera MicroTop Plus
Acetinado ou Brilhante, formando um filme de dureza
e resistência a riscos, considerada como uma “camada
de sacrifício” que protege e aumenta a durabilidade do
revestimento.
MicroTop Plus é um polímero de base acrílica, formulado
com matérias-primas finamente selecionadas, com
acabamento brilhante ou acetinado e sem necessidade de
lustração ou uso de máquinas para polimento.
A aplicação pode ser feita com um aplicador tipo “MOP”
ou simplesmente com rodo e um pano de fibra natural e
de boa qualidade.
Embalagem de 6 litros | Rendimento de até 75 m2
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