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O que são revestimentos Monocromáticos? 

 
Disponíveis a base  das resinas Epóxi, PU (Poliuretano) e agora 
também MMA (Metilmetacrilato), com versões lisas ou 
antiderrapantes, os revestimentos monocromáticos possuem 
uma palheta de cores abrangente que podem ser brilhantes, 
acetinados e foscos. 
 
São assépticos, de fácil aplicação e manutenção. Suas  diversas 
opções de sistema conferem resistência mecânica, gradativa e 
de acordo com o sistema escolhido. Podem ser aplicados de 
maneira Autonivelante, Autonivelante Saturado, Espatulado, 
Multilayer (multicamadas) ou somente Pintura, conforme a 
necessidade de resistência da área . Aplicáveis em pisos e 
paredes. 
 
Nossos sistemas combinam preparação de superfície adequada, 
tratamento de juntas, reforços de pontos vulneráveis, aplicação 
de argamassa ou sistemas mais espessos, além de acabamentos 
nas texturas e composições químicas necessárias para o bom 
desempenho do revestimento. 

Vantagens: 

 
 Estética clean e moderna 
 Sistema monolítico, dispensa a utilização de juntas 
 Baixo odor, facilitando o trabalho em locais fechados 
 Promove proteção ao substrato, sem deixar contaminantes 

impregnados 
 Executáveis sobre base de concreto, cerâmica, madeira e metal 
 Baixa espessura e peso 
 Boa resistência abrasiva a intempéries 
 Rápida execução 
 Fácil conservação e limpeza 
 Impermeáveis a queda de líquidos pontuais 
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Características: 

 
 Uso industrial, corporativo ou residencial 
 Indicado para ambientes internos, áreas secas ou úmidas 
 Lisos ou antiderrapantes 
 Inúmeras possibilidades de cores 



RESINAS 

 
Os revestimentos monolíticos são acabamentos que combinam estética e 
resistência, indicados sobretudo para áreas que necessitam de alto grau de 
assepsia. 
 
Características estéticas de acabamentos: 
 
Dependendo do tipo de resina e sua forma de aplicação, a estética final do 
sistema Monocromático selecionado pode ser vítreo, texturizado ou 
antiderrapante. 
 

    Vítreo                                   Texturizado 

RESINA EPÓXI 

 
Os sistemas a base de epóxi são ideais para 
ambientes de hospitais, escolas, áreas industriais, 
estacionamentos e ambientes corporativos. Além 
disso, possibilita diversas composições de cores e sua 
superfície pode ter aspecto vítreo, levemente 
texturizado ou antiderrapante. Disponível em 
acabamento brilhante. 
 

RESINA PU (Poliuretano) 

 
Os revestimentos a base de poliuretano são conhecidos pela 
robustez, estética duradoura e boa resistência abrasiva. 
 
Nas versões rígida ou flexível, de base solvente ou água, a 
resina poliuretânica alifática pigmentada ou incolor garante 
maior resistência a UV e alta resistência abrasiva. Disponível 
nas versões brilhante, acetinado ou fosco. 
 
Rígido: alta resistência a abrasão superficial e microriscos 
Flexível: melhor conforto acústico e sensorial 
 

Antiderrapante 



O termo Autonivelante refere-se ao acabamento que se molda ao nível da sua 
base, proporcionando um revestimento de aspecto vítreo. Esse tipo de 
acabamento para pisos monolíticos pode ser aplicado em espessuras de 1mm 
a 4mm. 
 
 

Autonivelante EPÓXI 

 
Os sistemas Autonivelantes Epóxi foram desenvolvidos para 
conferir fácil manutenção e limpeza, boa resistência a impacto, 
dureza e excelente estética. 
Indicado para áreas secas onde a estética diferenciada privilegia o 
alto brilho. Ideal para ambientes com necessidade de um 
acabamento vítreo sofisticado.  
 

 Autonivelante PU (Poliuretano) 

 
Os sistemas Autonivelantes a base de resinas poliuretanas têm como 
características  alto desempenho e resistência somada a estética 
elevada, aplicados em uma única camada e com finalização em 
pintura PU. 
 
Sua excelente resistência UV evita o amarelamento, confere 
durabilidade, principalmente em cores claras devido a superior 
estabilidade da cor dessas resinas e o alto desempenho ao piso. 
 
A versão flexível permite melhor conforte acústico e sensorial, ideal 
para ambientes como auditórios, bibliotecas, hospitais e 
brinquedotecas.  
 
A versão rígida  permite revestimentos de alta performance, para 
áreas com elevado grau de exigência e tráfego intenso, como escolas 
shoppings, hotéis, lojas, aeroportos e escritórios. 
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Os sistemas de aplicação espatulado são se dúvida uma boa opção para 
áreas expostas a elevada solicitação mecânica, ataques químicos e locais de 
tráfego intenso. Possibilita variações de espessura de acordo com a 
necessidade de resistência mecânica e a abrasão, e aplicado em diversos 
graus de antiderrapância. Ideal para locais de tráfego diário e intenso. 
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O sistemas Multilayer monocromáticos são revestimentos monolíticos 
aplicados em camadas sucessivas de primer, quartzo e acabamento, que 
possibilita variações de espessuras de acordo com o grau de planicidade 
final e resistência a impactos desejados.  
 
Podem ser aplicados em áreas submetidas a solicitações leves, 
moderadas ou intermediárias. 
 
Os sistemas Multilayer apresentam um incremento significativo na 
capacidade de absorção de esforços, sejam eles de tração, flexão, 
compressão ou impactos, o que se traduz em um ganho excepcional na 
robustez do sistema. 
 



O sistema de pintura promove proteção aos substratos de cimento ou 
concreto contra impregnação de agentes contaminantes, além de 
proporcionar facilidade de limpeza, um ambiente agradável com 
luminosidade e aspecto monolítico (aplicado sem juntas). 
 

EPÓXI 

 
Pintura a base de resina epóxi. Sistema indicado para 
locais secos com tráfego moderado, posto que sua baixa 
espessura o exponha a riscos. Sua espessura de até 500 
micras de filme seco torna o revestimento uma excelente 
opção para locais onde a base a ser pintada está em bom 
estado. Disponíveis em cores brilhantes ou acetinadas. 
 

PU (Poliuretano) 

 
Pintura a base de resina poliuretano, que possui boa 
resistência a  abrasão e a ação dos raios UV, evitando o 
amarelamento. Boa resistência mecânica para tráfego 
leve /médio. Disponíveis em cores brilhantes ou 
acetinadas. 
 

Duraline  

 
Pintura a base de resina MMA (metilmetacrilato). 
Altíssima performance e reistência a intempéries 
e a abrasão. Indicado para uso em demarcação 
viária, áreas externas, quadras poliesportivas e 
locais que exijam uma pintura de alta 
performance.  
Aplicável sobre concreto e asfalto. Disponíveis em 
cores acetinadas. 
 



Sistemas de pisos condutivos ou dissipativos que controlam a energia estática gerada pelo atrito no piso, transferindo a mesma 

até pontos de aterramento, evitando que descargas descontroladas causem danos à produção ou até mesmo explosões em 

ambientes de produção eletrônica ou manuseio de produtos químicos. Podem ser aplicados de forma autonivalente, 

espatulado, multilayer ou somente pintura. 

 

Nossos sistemas de uso especiais são projetados para trabalhar em conjunto com um bom aterramento. Placas de cobre presas 

ao piso nos cantos da parede e acoplados à instalação de aterramento transferem as eventuais cargas e descargas do piso para 

o sistema de aterramento. 

www.pisostecno.com.br 

Á

Acetinados, brilhantes ou foscos, lisos ou antiderrapantes, não importa qual a sua 

necessidade, nossos revestimentos Monocromáticos agregam ao seu projeto estética 

diferenciada aliada à alta performance e durabilidade. 

As cores podem ser produzidas de acordo com as referências do catálogo RAL . 

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. 

 

Pisostecno Revestimentos 

Tel.: (12) 3013-0437 -  (12) 9.8205-3920 -  (11) 9.8371-1805 (whatsapp) 

Facebook.com/pisostecno 
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