
SOLUÇÕES COMPLETAS
   PARA O SEU AMBIENTE

www.fixhouseoceanica.com.br

Na Fix House Oceânica você encontra o revestimento ideal para o seu projeto!

Salão de vendas
Seja pelas inúmeras possibilidades de 
personalização de cores, pelo aspecto 
aconchegante, pela resistência, estética 
superior ou pelas texturas, a linha Flake da 
Miaki é ideal para praticamente qualquer 
tipo de ambiente, seja em áreas internas ou 
externas.

Com estética moderna, a linha Stain da Miaki, 
amplia as possibilidades dos revestimentos 
monolíticos. As diferentes resinas e técnicas 
de aplicação que compõem a linha criam um 
piso de personalidade única, sofisticada e 
acolhedora.

Frequentar restaurantes e padarias é uma atividade frequente para a maioria das pessoas. Seja 
com pressa ou apreciando o ambiente, os clientes sempre buscam um local aconchegante, 
acolhedor e de estética agradável. A loja deve sempre garantir a segurança do cliente, assepsia 
e ser convidativa. 

Os revestimentos de um restaurante devem suportar tráfego intenso, além de atender as 
normas de higiene e segurança da ANVISA. Os revestimentos monolíticos resinados da Miaki 
atendem com excelência a todos estes requisitos.

Vantagens e características:

• Rápida aplicação;
• Estética duradoura;
• Fácil limpeza e higienização;
• Antiderrapância e segurança;

• Impermeável;
• Não prolifera bactérias;
• Baixo custo de manutenção;
• Variedade de cores e texturas.



Fachadas | Pisos | Paredes | Recepção

Cozinhas | Balcão de atendimento

A linha de revestimentos Decorativos, com 
aparência de cimento queimado, cria um 
ambiente personalizável de estética rústica e 
sofisticada. Tanto na linha epoxi quanto na linha
cimentícia.

Desenvolvido com nanotecnologia, o sistema 
Microcim tem maior resistência abrasiva e alta 
performance. Sua formulação elimina o risco 
de microfissuras típicas do cimento queimado, 
e pode ser aplicado em pisos, paredes, tetos 
e fachadas, tanto em áreas internas como 
externas, secas ou molhadas. Com baixa 
espessura e alto desempenho, é ideal para 
ambientes que buscam personalidade, apelo 
conceitual e elegância.

A linha Quartz  é um sistema monolítico 
compostos por resina Uretana  e quartzo 
pigmentado na cor desejada, resultando em 
um piso com padrão estético de elevada 
sofisticação, além de excelente resistência 
mecânica e abrasiva com acabamento PU
incolor.

Os pisos em PU ou Uretano curam em até oito
horas e são aplicável sobre concreto, cerâmica, 
madeira ou metal. O sistema é resistente a 
intempéries e a raios UV, e pode ser aplicado nas 
texturas: fina, média ou grossa. 
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Áreas de produção | Câmaras frias | Estocagem
A linha PU oferece excelente proteção contra 
ataques de substâncias químicas agressivas, 
como agentes oxidantes, ácidos orgânicos e 
solventes aromáticos, somados à excelente 
resistência a choques térmicos e ciclos de 
variação térmica (operação que variam entre 
-40 ºC e +120 ºC), trânsito de empilhadeiras, 
desgaste por arraste de paletes e esforços 
mecânicos, características essenciais em pisos 
de alta resistência para usos industriais.


