


O que é o Revestimento Microcimento 

 
Produzido com Nanotecnologia mineral, seu apelo conceitual, rústico e 
sofisticado de revestimento monolítico com movimento, manchas e nuances 
confere elevada estética e personalidade ao projeto. 
 
O Microcimento é um sistema de microcapa em cimento modificado 
espatulado e aplicado em bixa espessura e pouco peso estrutural. Sua 
formulação elimina o risco de microfissuras típicas do cimento queimado. Em 
sua estrutura sob a microcapa aplica-se um sistema de primer e agregado UT, 
conferindo maior resistência mecânica ao revestimento. 
 
Pode ser aplicado em pisos, paredes, tetos e fachadas ou sobre mobiliários, 
áreas internas ou externas, secas ou molhadas, e seu acabamento é definido de 
acordo com a exigência de cada ambiente. 
 
Composição química com alta tecnologia, variedade de cores, disponibilidade 
de acabamentos para cada condição de uso e garantia de durabilidade e 
resistência.  

Características comuns dos revestimentos monolíticos: 

 
 Executáveis sobre bases de concreto, cimento, cerâmica,  
        madeira (tipo MDF)  e metal 
 Baixa espessura e peso  
 Boa resistência abrasiva e boa resistência a intempéries 
 Rápida execução 

 
 
 
 

 
 

 Aspecto monolítico (sem juntas) 
 Fácil conservação e limpeza 
 Inúmeras possibilidades de cores e texturas 
 Lisos e antiderrapantes 
 Impermeáveis a quedas de líquidos pontuais 

Acabamentos para Microcimento 

 
A microporosidade residual do sistema exige que o 
mesmo seja selado antes da liberação para uso. 
Confira abaixo os dois possíveis tipos de acabamentos 
para nosso microcimento. 
 
PU H2 
Formulado com base em PU (poliuretano) acrílico base 
d´água, é uma excedente alternativa para acabamento 
em locais que possuam tráfego de nível moderado e 
para a aplicação em superfícies verticais internas. 
Disponível em brilhante, acetinado ou fosco. 
 
Micro Repel 
Hidropelente de dispersão química de fluor à base de 
solvente, acabamento utilizado para fachadas e 
paredes externas que sofrem ação de intempéries, 
retendo a água, impedindo que chuvas dirigidas 
danifiquem o revestimento. Disponível em fosco. 
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Microcimento Pisos  

 
Um sistema de baixa espessura (2mm a 3mm) 
indicado principalmente para locais de tráfego 
baixo a moderado. 
 
Aplicado de maneira espatulada combinado com 
selantes apropriados, o revestimento 
proporcionará uma boa impermeabilização e 
resistência ao desgaste por abrasão. 
 
Sua característica estética prioriza as nuances do 
cimento queimado  e seus acabamentos variam 
de acordo com locais de uso. Acabamentos para 
Microcimento. 
 

MICROCIMENTO para PISOS 
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Microcimento  Paredes 

 
O sistema Microcimento paredes foi desenvolvido tanto 
para aplicações em paredes de uso interno como externo. 
Pode ser executado sobre diversos tipos de substrato 
(massa acrílica, azulejos, gesso, estruturas de concreto e 
madeira). 
O revestimento aplicado em camadas espatuladas 
apresenta boa resistência abrasiva e a intempéries.  
Com espessura final de 1,5mm, o microcimento parede é 
de cura rápida, fácil conservação e impermeabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microcimento  Fachadas e paredes externas 

 
O sistema microcimento fachadas e paredes externas é 
uma formulação mais rica em resinas e utiliza no 
acabamento o Microrepel, um hidrorepelente 
(hidrofugante) à base de uma dispersão flúor química 
solúvel em solvente, que promove uma proteção confiável 
às superfícies porosas contra infiltrações. 
 
 

www.pisostecno.com.br 

MICROCIMENTO para PAREDES 
 



CORES 
 

O Microcimento possui uma vasta linha de cores, desenvolvidas para dar mais personalidade ao seu projeto. Os acabamentos 

estão disponíveis nas versões brilhante, acetinado ou fosco. 

As cores representadas servem apenas como referência e podem ser percebidas de formas diferentes. 

 

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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