
Linha Stain
Revestimentos Monolíticos



Projeto: Restaurante Macaxeira / Guarulhos



Projeto: Graal Market / Guararema



Projeto: Graal Market / Guararema



Projeto: Graal Market / Guararema



Projeto: Eataly / SP



Projeto: Eataly / SP



Projeto: Buffet Napoleão / S.B.C.



Projeto: Restaurante Moquem do Banzeiro / AM



Projeto: Supermercado Prix / RJ



Projeto: Reckitt Benckiser



Projeto: Harley Davidson

















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.

CERA MICROTOP PLUS



 
Quer conhecer mais? Entre em contato  

com nosso departamento comercial.

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

Rod. Presidente Dutra, Km 181 - Bairro Lambary 
08900-000 - Guararema / SP

/Miaki Revestimentos


