
 

Alta performance com estética elevada

Rede de Hotéis
Pisos Monolíticos



O Sistema Duraline Color Quartz, é um revestimento monolítico a base 
de resina MMA aliado à aspersão de quartzos, ideal para áreas molhadas, 
agrega antiderrapância ao sistema. Possui excelente resistência 
mecânica e química para indústrias de alimentos e bebidas, não poroso, 
maximiza a higiene e segurança ambiental.

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.

Microcim Pisos Microcim Paredes

Microcim Fachadas

Cozinhas, lavanderias e áreas externas

Hotéis, bares e restaurantes exigem revestimentos mais estéticos e 
aconchegantes. Com recepções glamurosas, banheiros e restaurantes 
elegantes, é essencial que o revestimento complemente a decoração 
do ambiente. Tanto quanto atrativo, o revestimento deve ser resistente 
ao tráfego intenso, além de proporcionar segurança aos hospedes e 
funcionários e ser de fácil limpeza e manutenção.

Revestimentos monolíticos são uma alternativa moderna para 
os revestimentos tradicionais do mercado. A rápida aplicação e 
manutenção é fundamental para estes ambientes que não podem ser 
interditados por muito tempo. Com alta resistência e sem juntas facilita 
na limpeza e evita o acumulo de sujeiras e proliferação de bactérias.

Os sistemas monolíticos foram desenvolvidos para agregar valor 
estético para estes ambientes inovadores e elegantes, e podem ser 
adicionados com tecnologia antiestático, antiderrapância, acabamentos 
brilhante ou acetinado e formulações rígidas ou flexíveis para atender 
a necessidade dos mais variados ambientes. Além de resistência 
mecânica, os revestimentos monolíticos tem alta resistência a ataques 
químicos e variação térmica.

O que são Revestimentos Monolíticos?

Solução ideal para rede de Hotéis

São revestimentos sem juntas, com alta resistência abrasiva e a intempéries. Podem ser aplicados sobre bases de concreto, cerâmica e metal. 
Possuem baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, impermeáveis, resistentes à queda de líquidos, fácil conservação e limpeza.

Nossos sistemas não possuem juntas, além de resistirem à ataques químicos e variações térmicas, 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, 
eliminando pontos de fragilidade e facilitando a higienização.

Microcim Pisos

Monocromáticos

Monocromáticos Monocromáticos

Stainpox



A especificação correta do revestimento, leva exclusividade ao 
seu projeto, com novos conceitos e composições. Nossa linha de 
revestimentos traz cores variadas, composições artísticas e total 
liberdade de criação e personalidade.

Acetinados ou brilhantes, lisos ou antiderrapantes, flakes ou quartzos, 
independente da sua necessidade, nossos revestimentos agregam 
ao seu design, estética diferenciada aliada à alta performance e 
durabilidade. 

Solução para todos os ambientes:

Flake

Impermeabilizações em MMA
A flexibilidade natural das resinas em MMA faz com que elas não 
percam suas características por décadas. Moldadas no local, envolvem 
qualquer arremate, não deixando nenhum detalhe desprotegido. Além 
disso, são resistentes ao tráfego, sem precisar de camada adicional de 
proteção mecânica.

Características:

• Resistência à ação do tempo e a raios UV;
• Resistência a movimentações estruturais;
• Arremates perfeitos;
• Resistência mecânica;
• Instalação limpa e rápida;
• Solução leve e resistente ao tráfego.

Estética com alta performance

• Recepção e Hall de entrada 
Corredores

• Quartos/Suítes
• Lavanderias
• Depósitos
• Áreas técnicas
• Áreas de descarte

• Restaurantes
• Cozinhas
• Câmaras resfriadas
• Bares
• Áreas de lazer
• Áreas externas
• Calçadas

Rampas de AcessoLajes Técnicas

Monocromáticos Monocromáticos

Monocromáticos

PU-CIMColor Quartz
Color Quartz

Flake



Execução  
em 12 horas 

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

Rapidez na aplicação

Antes da instalação
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A Miaki Revestimentos possui um conjunto de soluções de alta qualidade e desempenho, desenvolvida com tecnologia alemã, com sistemas 
monolíticos (sem juntas) para pisos, paredes, tetos e fachadas para todos os ambientes de um Hospital.

Com experiência de mais de 21 anos de mercado e composta por uma estrutura de desenvolvimento, fabricação e distribuição de revestimentos, 
a Miaki tem uma ampla rede de licenciados em todo Brasil, para atender a necessidade do seu projeto, especificar, vender e aplicar as 
tendências mundiais em revestimentos.

Confiabilidade e solidez

Todas as obras são executadas por 
equipes treinadas, equipadas com 
o que há de mais moderno. Tudo é 
planejado detalhadamente para o 
resultado final:

Em menos de 12 horas executamos 
um piso à altura de suas 
necessidades e expectativas, que 
podem prolongar-se  por décadas. 


