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O que é Autonivelante Poliuretano?

Uma linha de soluções desenvolvida em poliuretano, que alia extrema
resistência mecânica e térmica ao fator estático duradouro, principalmente para
uso em áreas de produção seca e trânsito intenso.

A linha Autonivelante poliuretano é um sistema de revestimentos monolítico
com estética uniforme, denso, em resina tricomponente. Consiste de uma
mistura de poliuretano-urea, pigmentos e quartzo, formando um sistema
robusto, especialmente formulado para aplicação em áreas que necessitem de
elevada resistência à abrasão.

Essa linha 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,
trânsito de empilhadeiras, desgaste por arraste de paletes e esforços mecânicos,
características de alta resistência para usos industriais.

Principais características:

 Estética clean e moderna
 Sistema monolítico, dispensa a utilização de juntas
 Estética acetinada
 Promove proteção ao substrato, sem deixar contaminantes

impregnados
 Executáveis sobre base de concreto e cerâmica
 Cura em 12 horas
 Excepcional resistência mecânica
 Resistência abrasiva a intempéries
 Rápida execução
 Fácil conservação e limpeza
 Impermeáveis a queda de líquidos pontuais
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 Textura lisa ou antiderrapante
 Resistência a impactos
 Resistência a altas temperaturas e limpeza constante com

água quente
 Permite uso da tecnologia BIOSAN (Bactericida)
 Aplicação em uma única camada, na espessura e cor

desejada



O termo Autonivelante refere-se ao acabamento que se
molda ao nível da sua base, proporcionando um
revestimento de aspecto uniforme. Esse tipo de
acabamento para pisos monolíticos pode ser aplicado em
espessuras de 3mm a 5mm.

AUTONIVELANTE

AUTONIVELANTE POLIURETANO

Autonivelante Poliuretano é um sistema de revestimento 
desenvolvido em poliuretano cimentício.  Indicado para indústrias 
dos segmentos alimentícios, bebidas, farmacêuticos e químicos, 
onde haja a necessidade de um piso robusto e de alta durabilidade. 

AUTONIVELANTE POLIURETANO COLOR
O sistema Autonivelante Poliuretano Color consiste na composição do sistema autonivelante, com a adição de uma camada de
acabamento de pintura epóxi ou poliuretânica, facilitando a limpeza, evitando o amarelamento característico dos sistemas
uretânicos e possibilitando maior personalização de ambientes com cores vivas, faixas e demarcações necessárias.
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O sistema Autonivelante Espatulado consiste de uma mistura de
poliuretano-urea , pigmentos, quartzo e textura levemente
antiderrapante, em espessura de 4mm a 8mm. É indicado para uso
em locais de tráfego intenso.

Este sistema foi projetado para resolver problemas de áreas
expostas a condições de impacto mecânico, abrasivo, químico e a
variações térmicas, oferecendo excelente proteção e durabilidade.
Sua estética levemente texturizada, característica do sistema de
aplicação, permite o uso em ambientes secos e molhados.
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AUTONIVELANTE 
ESPATULADO

AUTONIVELANTE 
SATURADO

No sistema Autonivelante Saturado, obtemos toda resistência
química e mecânica de um sistema Autonivelante Poliuretano
ao fator antiderrapante, tão importante para a segurança
operacional do dia a dia em áreas de industrias alimentícias,
excepcionalmente com o contato diário de sangue, gordura,
xaropes e açúcares. O sistema é formado por cargas
antiderrapante aspergidos ao acabamento do piso durante sua
execução.
Aplicado de 4mm a 6mm, alia a resistência e cura rápida dos
sistemas em poliuretano a um acabamento antiderrapante e
de estética diferenciada.



Os revestimentos monocromáticos agregam ao seu projeto estética diferenciada, aliada a alta performance e durabilidade.

Conheça algumas opções de cores.

CORES

TECNOLOGIA BIOSAN

A linha Autonivelante Poliuretano conta com aditivos que protegem o revestimento contra 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 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.

Créditos LEEDS

Nossos revestimentos permitem a você agregar até 7 pontos na eventual aplicação para créditos LEED em sua

obra. Além disso, eles não contém VOC, o que certamente colocará sua empresa do lado correto das questões

ambientais.
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