
Pisos Monolíticos

APRESENTAÇÃO
Linha de Revestimentos para Rede de Food Service

Nesta apresentação, você conhecerá 
um pouco mais sobre as soluções em 
revestimentos da Miaki, desenvolvidas 
para cada área de uma Padaria.

Fique por dentro de nossas novidades, 
acompanhando-nos nas principais 
redes sociais da internet! 

Conheça nosso portfólio de obras e 
descubra uma empresa que trabalha 
para dar mais firmeza e segurança ao 
seu caminhar.



A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho.  
Atua no mercado de revestimentos desde 1993 com sistemas para áreas industriais, comerciais e residenciais. A empresa 

está localizada na cidade de Guararema, interior de São Paulo, com sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico) e fábrica.

Somos a Miaki Revestimentos!

• Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, 
comunicação, vendas e administração;

• A Mão-de-obra do mercado recebe do Departamento curso 
de capacitação, treinamentos e workshops de reciclagens 
das técnicas de aplicação dos sistemas Miaki;

• Marca sinônimo de resistência, versatilidade e bom gosto;

• Produtos desenvolvidos com índice de componentes 
voláteis orgânicos (VOC) muito baixos, e por isso 
NÃO agridem o meio ambiente;

• Produtos atendem a Norma LEED; 
• Atua em todo o Brasil nas áreas decorativo  

e industrial.

Por que a Miaki?



Solução para Food Service

A alimentação fora de casa está cada vez mais presente na vida da 
população. Seja com pressa na pausa do trabalho ou apreciando 
o ambiente com os amigos, os clientes sempre buscam um local 
aconchegante, acolhedor e limpo. O restaurante deve garantir a 
segurança do cliente, assepsia e ser atrativa. 

Os revestimentos para estes ambientes devem suportar tráfego 
intenso, altas temperaturas, resistência química, além de atender 
as normas de higiene e segurança da ANVISA. 

Ideal para todos os tipos de ambientes:
• Cozinhas e áreas de preparo;

• Salão de vendas e balcão de atendimento;

• Embalagem e logística;

• Câmaras resfriadas e congeladas;

• Paredes, fachadas e calçadas.

Vantagens e características:
• Rápida aplicação;

• Estética duradoura;

• Fácil limpeza e higienização;

• Antiderrapância e segurança;

• Resistência mecânica, térmica e à abrasão;

• Baixo custo de manutenção;



São revestimentos aplicados sem juntas, com alta resistência 
abrasiva e a intempéries. Podendo ser aplicado sobre bases de 
concreto, cerâmica, madeira e metal. Possui baixa espessura e 
peso, além de rápida execução e cura,  sendo impermeavél a queda 
de líquidos pontuais e fácil conservação e limpeza.

As opções de uso de nossas resinas são ilimitadas. Do clássico - 
imitando o concreto, ao futurista - com brilho e glamour, podemos 
oferecer quase tudo que imaginarem. Investimos tempo em 
treinamentos para que os nossos parceiros se habilitem a executar 
até o projeto mais ousado. 

Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você 
também adquire a tranquilidade de contar com soluções, feitas 
por pessoas que estudam e combinam todas as suas necessidades, 
do piso até o teto.

Dê asas à sua imaginação. Sonhe, inove, juntos realizaremos seu 
piso buscando agregar ao seu ambiente a personalidade que você 
busca. Explore todas as possibilidades de nossa linha e surpreenda 
a todos que frequentarem o ambiente revestido.

SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS MONOLÍTICOS

O que são Revestimentos Monolíticos



O DURALINE faz parte de um grupo de resina reativas 
que, pelas suas propriedades, têm um grande número de 
aplicações, desde vidros à prova de bala, implante dentário 
e ósseo, lentes de contato, fibras óticas e revestimentos 
de alto desempenho para a construção civil.

Pela sua extrema resistência, o DURALINE é considerado o 
sistema ideal para as áreas de circulação interna e externa, 
seja pela estética diferenciada, performance única, pela 
longa expectativa de vida útil ou pelo baixo custo de 
manutenção e conservação.

• Aplicação ultra rápida para retomada dasatividades;
• Áreas úmidas ou com lavagens à quente/frio constantes;
• Atendem as rígidas normas da ANVISA, com vantagens 

competitivas;
• Cura rápida, até em temperaturas de -25ºC a 40ºC;
• Resistência química e a choques térmicos;
• Temperaturas de operação entre -50ºC e 120ºC;
• Estrutura molecular inalterada por décadas;
• Não nocivos ao meio ambiente, isento de solventes;
• Padrão de qualidade EC (Registro de conformidade da 

Comunidade Européia);
• Resistência UV.

Característica do Sistema: 

TECNOLOGIA

ALEMÃ

Duraline

Tecnologia em revestimentos monolíticos para sua obra

Resina Duraline



FLAKES são flocos acrílicos coloridos os quais combinados 
com as resinas adequadas formam um revestimento para 
pisos monolíticos.

Seja pelas inúmeras possibilidade de personalização 
de cores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência 
estética superior ou pelas texturas, este sistema é o 
sistema ideal para praticamente qualquer piso seja ele em 
áreas corporativas, comerciais ou industriais leves. 

Podendo ser aplicado em áreas internas e externas.

• 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.

Característica do Sistema: 

Flakes

Tecnologia em revestimentos monolíticos com estética elevada

Linha Flake



Tecnologia em revestimentos monolíticos para a sua obra

TECNOLOGIA

ALEMÃ

Duraline Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ 
são revestimento monolíticos, à base de resina MMA 
sem juntas, isento de porosidade, robusto e resistentes a 
maioria dos produtos químicos presentes nas indústrias 
de alimento e frigoríficos. Sua composição é feita através 
de quartzo coloridos, que podem ser monocromáticos 
ou multicoloridos, resultam num piso personalizado, de 
estética inovadora e alta performance.

Pode ser aplicado em três níveis de texturas - fina, média 
e grossa, conforme necessidade de cada ambiente, 
apresentando vida útil duradoura, mesmo em ambientes 
de grande circulação.

• 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.

Característica do Sistema: 

Aplicação em até -30º e Cura em 2 horas

Linha Color Quartz



Tecnologia em revestimentos monolíticos para a sua obra

Linha Monocromáticos

Monocromáticos

Os revestimentos monolíticos de cor sólida sem nuances, 
manchas, texturas ou efeitos, compõem a linha de 
MONOCROMÁTICOS.

Esses revestimentos, são acabamentos que combinam 
estética e resistência, indicados sobretudo para áreas que 
necessitam de alto grau de assepsia. Podem ser aplicados 
em ambientes com transito leve a pesado, tendo alto 
desempenho e durabilidade garantidas desde que seja feita 
a correta especificação de sistema.

Na linha de MONOCROMATICOS e composta por três 
tipos de resina em seus sistemas são eles:

• Eposystem, sistema a base de resina Epóxi;
• Uresystem, sistema a base de resina Poliuretano;
• Duraline, sistema a base de resina Metilmetacrilato.



O sistema do MICROCIM® Fachadas e Paredes Externas e 
uma formulação mais rica em resinas e utiliza no acabamento 
é o Microrepel, um hidrorepelente (hidrofugante) à base 
de uma dispersão flúor química solúvel em solvente que 
promove uma proteção confiável às superfícies porosas 
contra permeação de água. 

O revestimento não forma filme, criando barreira de  
proteção transparente contra água e óleo sobre superfícies 
minerais porosas e de baixa porosidade.

O MICROCIM é muito versátil e está disponível em 23 
cores, podendo usar duas ou mais cores na mesma parede, 
além de receber aplicações sobrepostas como adesivos 
e estampas de parede. O revestimento é indicado para 
fachadas e paredes internas em todos os ambientes, 
inclusive em banheiros, pois além do apelo estético, o 
sistema também é impermeabilizante.

O acabamento do MICROCIM fica com aspecto 
destonalizado, também conhecido como “efeito 
queimado”, no linguajar dos arquitetos, e possui três 
opções de acabamentos: fosco, brilhante e acetinado.

Microcim® - Pisos, Paredes e Fachadas

Tecnologia em revestimentos monolíticos para sua obra

Microcim®



Tecnologia em revestimentos monolíticos resistentes

Linha Stain

Stain Pox

O revestimento STAINPOX evidencia as cores através de 
seu brilho e profundidade, transformando o ambiente em 
pavimentos únicos.

Desenvolvidos à base de resina Epóxi, com pigmentos 
metalizados, o STAINPOX pode ser utilizado em ambientes 
corporativos e comerciais, que tenham em sua preferência 
um ambiente despojado, de alta performance, com cores 
reflexivas, brilho intenso e nuances metalizados.



A tecnologia para revestimentos PU-CIM, consiste em um 
sistema denso em resina, self-priming, texturizado, tri-
componente e argamassado de poliuretano cimentício, 
aplicado com desempenadeira.

O sistema resulta de uma mistura de poliuretano-uréia, 
pigmentos e quartzo e subdivide-se em duas categorias:

ESPATULADO E AUTONIVELANTE: Pode ser aplicado em 
espessuras de 4 a 8 mm, dependendo das solicitações às 
quais é submetido. Por ser um sistema extremamente duro, 
tem excelente resistência a impactos, abrasão, temperatura 
e boa resistência química.

Linha PU-CIM

Tecnologia em revestimentos monolíticos resistentes

Linha PU-CIM

• Aplicação em temperaturas acima de 10ºC e operação  
entre -40ºC e +120ºC;

• Excepcional resistência mecânica;
• Resistência química;
• Resistência a choques térmicos;
• Estética acetinada e cores duradouras;
• Textura lisa e estética uniforme;
• Baixa porosidade. Permite fácil higienização;
• Formulado à base d´água;
• Aplicação em uma única camada, na espessura e cor desejada.

Característica do Sistema: 



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 dois produtos 
desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e 
conservação de revestimentos monolíticos resinados.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

Detergente neutro biodegradável, 
formulado com matérias-primas finamente 
selecionadas. Altamente eficaz para limpeza 
em revestimentos monolíticos e cimentícios 
sujos com óleos, graxas ou gorduras.

• Produto inovador e certificado com o 
Selo Food Compliance, para utilização  
em áreas de preparo alimentar;

• Permite a remoção de manchas de óleo, 
graxas e gorduras sem afetar  
o revestimento;

• Produto de limpeza seguro 
ambientalmente, biodegradável e 
adequado  
para a utilização em superfícies que 
exigem constante manutenção;

Altamente eficaz para limpeza em 
revestimentos monolíticos e cimenticios
fortemente encardidos e impregnados.

• Permite a remoção de manchas e 
sujidades sem afetar a superfície do  
material e/ou sua camada de proteção;

• Produto livre de ácidos, soda cáustica e 
potassa cáustica;

• É um produto seguro ambientalmente e 
biodegradável;

• Não é tóxico, nem perigoso à saúde;

Permite a remoção de manchas de terra 
vermelha, ação do tempo e sujidades 
orgânicas.

DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA

Antes Depois



Além da limpeza dos revestimentos, a Miaki 
desenvolveu a cera Microtop Plus, pensada nos 
revestimentos monolíticos e indicada para manter 
a proteção e brilho do seu revestimento.

Após a limpeza do piso é indicada a aplicação da 
cera Microtop, que forma um filme de dureza e 
resistência a riscos, sendo considerada como uma 
“camada de sacrifício”, principalmente para áreas 
de tráfego intenso.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

A cera é um polímero de base acrílica, com acabamento brilhante e sem necessidade 
de lustração ou uso de máquinas para polimento.

A aplicação pode ser feita com um aplicador tipo “MOP” ou simplesmente com um 
rodo e um pano de fibra natural e de boa qualidade. O Microtop Plus pode ser aplicado 
de duas a quatro camadas, isso depende do grau de proteção e brilho requeridos. 

Pode ser utilizado sobre qualquer revestimento monolítico Miaki.



Tel. (11) 4762-3033 | vendas@miaki.com.br
www.miaki.com.br
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