
 

Alta performance com estética elevada

Frigoríficos
Pisos Monolíticos



O revestimento que seu piso merece!
A Miaki possui formulações únicas e características operacionais que 
não variam com o passar do tempo, e se adequam a cada operação 
para garantir o desempenho e a durabilidade de nossos sistemas. 

Temos diversas soluções em revestimentos, nossos sistemas não 
possuem juntas, além de resistirem à ataques químicos e baixas 
temperaturas, vedamos todas as juntas da base existente, reforçamos 
todos os pontos frágeis, executamos chanfros, rodapés abaulados 
e arremates perfeitos. Tudo para vedar completamente sua base, 
eliminamos assim, focos de fragilidade e dificuldade de higienização. 

O piso em uma indústria alimentícia é parte importante do 
processo produtivo, pois a escolha errada do revestimento dificulta 
a movimentação, encarece a higienização, coloca em risco seus 
funcionários e em muitos casos, inviabiliza a operação de forma 
produtiva.

A linha Color Quartz é composta por sistemas de revestimentos sem 
juntas (monolíticos), de alto desempenho, à base de resina MMA  
(metil-metacrilado), tem como grande diferencial o tempo de cura de 
apenas 2 horas!

Os revestimentos possuem excelente resistência química, mecânica 
e térmica, zero porosidade e proteção ao contato diário de sangue, 
gordura, xaropes e açúcares. Com alta durabilidade, permite a 
antiderrapância necessária e pode ser aplicado em temperaturas 
de até -30ºC, tornando-os ideais para áreas de produção secas ou 
molhadas. 

Abatedouro, produção e processo

Faça você mesmo os reparos do seu piso!

Vantagens do produto:

• Antiderrapância duradoura indicado para pisos em áreas molhadas 
(quando assim especificado).

• Estética duradoura.
• Facilidade de limpeza.
• Manutenção e conservação com baixo custo.
• Rodapés arredondados integrados ao sistema do piso evitando o 

acúmulo de sujeiras.
• Impermeabilidade.
• Sistema monolítico, livre de juntas.
• Personalização de cores.
• Antiderrapante com níveis de textura ajustáveis à necessidade do 

ambiente.
• Rápida execução.
• Resistência UV.

São diversos os problemas que você pode ter em uma área com 
buracos e imperfeições no piso, como manutenções excessivas 
nos equipamentos, acidentes, quedas de produtos e pessoas. 
Para que tenha uma solução prática e rápida, a Miaki desenvolveu 
sistemas de Argamassas que podem serem aplicadas de maneira 
simples e prática, permitindo que você mesmo faça os reparos.

• Aplicação em -25ºC
• Argamassa de fácil aplicação
• Cura rápida em apenas 2 horas
• Aderência em diversos substratos
• Resistência à impactos
• Resistência à compressão de 85 MPa

Kit Argamassa Duraline Repair 50/51
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Acabamento Incolor MMA

Primer

Substrato

Autonivelante Saturado

Composição do sistema Duraline AN-Saturado:



As linhas da Miaki contam com 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 Miaki protegem a superfície dos revestimentos de 
dentro para fora. Quando a superfície protegida entra em contato com 
as bactérias e fungos nocivos, a BIOSAN interrompe a multiplicação 
celular, impedindo o crescimento e a proliferação. 

Tecnologia BIOSAN

BioSan

BioSan

O revestimento monolítico (sem juntas) PU-CIM EPE é um sistema 
denso, à base de argamassado em poliuretano, aplicado com 
desempenadeira, que consiste em uma mistura de poliuretano-urea, 
pigmentos e quartzo. É possível chegar às espessuras de 4 a 8 mm, 
dependendo das solicitações as quais será submetido o choque 
térmico.

O PU-CIM EPE é extremamente duro, tem excelente resistência a 
impacto, abrasão, temperatura e boa resistência química. Ideais para 
áreas expostas à condições adversas que necessitem de proteção e 
durabilidade.

Força e resistência do Uretano
O Sistema Pu-Cim apresenta perfeita junção estética monolítica 
com alta resistência química e mecânica, revestimento indicado 
para câmara fria, expedição, descarte de resíduos, corredores 
de tráfego intenso e salas de manutenção.

O sistema PU-CIM, à base de Uretano Cimentício, robusto, 
é impermeável e livre de juntas. Acabamentos adicionais 
incorporados a este sistema agregam diversas características, 
podendo torná-los além de resistentes, esteticamente bonitos e 
com antiderrapância duradoura.

Características:

• Acabamento monocromático;
• Antiderrapante;
• Aplicação em temperatura acima de 10ºC e operação que variam 

entre -40ºC e +120ºC;
• Resistência a choques térmicos, química e mecânica;
• Estética acetinada e cores duradouras, com cura em 12 horas;
• 3 níveis de textura: Fina, Média e Grossa;
• Baixa porosidade, permite fácil higienização;
• Formulado à base de água.

Laboratórios
Higienização e assepsia são fundamentais para áreas de laboratórios. 
Os revestimentos da Miaki possibilitam o uso da tecnologia Biosan, 
que impedem a proliferação e multiplicação de micro-organismos, 
como bactérias e fungos nocivos que causam mau odor, manchas e a 
deterioração precoce do revestimento.

O sistema à base de resina Epóxi de alta aderência protege o substrato, 
com superfície lisa de alto-brilho e durabilidade, resiste à lavagem 
química, de fácil limpeza, permite a movimentação e deslizamento de 
carrinhos com grande facilidade.

Os revestimentos em Flake possuem superfície vítrea e acetinada, 
de fácil conservação e excelente resistência a raios UV, possui cura 
rápida, zero porosidade, fácil limpeza e alto grau de assepsia, mesmo 
após anos de uso contínuo.Full FlakeMonocromáticos
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Nossos Licenciados

Suporte técnico Miaki

A Miaki com sua equipe estão
aptos a lhe oferecer sem custo:

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.

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 aplicação de nossos revestimentos.

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.

• 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 piso;
• Orientação sobre o projeto de sua base a ser revestida 
(obras novas);
• Entrega de manuais de uso e técnicas de conservação e 
manutenção.

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.260
Tel: (11) 2164-4300 – São Bernardo do Campo – SP
Facebook.com/miaki.revestimentos
Instagram.com/miaki_revestimentos
www.miaki.com.br

Nossa experiência acumulada ao longo de décadas no mercado de 
pisos industriais, nos permitiu identificar na Alemanha um produto 
sólido, confiável e com tecnologia diferenciada. Importando os pisos 
em MMA da Alemanha, a Miaki oferece ao mercado brasileiro as 
mesmas soluções que há décadas vêm sendo usadas com total êxito 
nas melhores cozinhas e indústrias alimentícias da Europa, sem 
riscos para seu investimento. 

Confiabilidade e solidez
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Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo de escolha e utilização dos nossos materiais, para a realização de um produto 
acabado à altura da confiança e do investimento feito em nossos revestimentos. Para isso, oferecemos os serviços:

Créditos LEEDS

Esta Portaria deve ser observada por todos os estabelecimentos 
que têm atividades como manipulação, preparação, fracionamento, 
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e 
entrega de alimentos preparados ao consumo. Especificamente 
sobre o piso, o Capítulo 6 estabelece o seguinte:

  Art. 85 - Deve ser constituído de material liso, antider-
rapante, resistente, impermeável, lavável, íntegro, sem 
trincas, vazamento e infiltrações. Deve ter inclinação 
em direção aos ralos, não permitindo que a água fique 
estagnada. Em áreas que permitam a existência de ralos, 
esses devem ser sifonados, dotados de dispositivos que 
permitam seu fechamento, evitando a entrada de insetos e 
roedores. 

As soluções em MMA da Miaki atendem integralmente a essas 
exigências.

Nossos pisos permitem a você agregar 
até 7 pontos na eventual aplicação para 
créditos LEED em sua obra. Além disto, 
eles não contém VOC, o que certamente 
colocará sua empresa no lado correto 
das questões ambientais.


