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E o que um lugar precisa para ter um espírito?

Quando um espaço começa a ser criado, ele está morto, vazio e sem 

vida. Ele precisa de um “algo” para se tornar um espaço com uma alma, 

para se tornar um espaço que se diferença do resto; Isso faz você se 

sentir.

Um revestimento decorativo, como o microcemento, significa para 

um espaço as fundações de um edificio: o começo! O começo de um 

espaço que fala, que acolhe, que excita, que tem vida.

Cemher é apenas isso, a ORIGEM.

A origem dos lugares dos sonhos, que ainda estão por ser criados.

Todo o universo que compõe a marca é a sinergia perfeita para começar 

a criar espaços.

E Cemher é o aliado.

“A arquitetura não é de quatro paredes e um telhado, 
e o espaço e o espírito que é gerado por dentro”

 Lao Tsé.

C
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A PERFEITA ADAP-
TABILIDADE

ILIMITADO

ELEGÂNCIA 
INFINITA

Por que dizemos isso? Este 
material, ao contrário de 
outros, não precisa de juntas 
de dilatação, de modo que 
o resultado é um contínuo 
ou infinito pavimento ou 
revestimento.

Graças à sua flexibilidade e baixa espessura, adapta-se a qualquer 
tipo de superfície: áspera ou lisa, horizontal ou vertical. Não é ne-
cessário realizar trabalhos, pois o microcimento pode ser aplicado 
diretamente no material existente.

Cores, texturas, formas e efeitos diferentes. O Microcimento não tem 
limites quando se trata de criar espaços personalizados.

É A UNIÃO PERFEITA ENTRE 
TÉCNICA E ESTÉTICA

O acabamento é elegante e minimalista, criando (dependendo do 
microcemento escolhido) águas extremamente decorativas, capazes 
de embelezer qualquer espaço. Além disso, é um bom companheiro 
para outros materiais, como madeira; combinados decoram espaços 
tornando esses lugares realmente especiais.
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Adaptar-se a cada uma das necessidades do espaço em questão é uma prioridade para a marca; por 
esta razão distinguimos 4 linhas de microcimento:

Muitas vezes gostamos do complicado e podemos optar 
pelo simples. A difícil arte da simplicidade que encontramos 
incorporada nesta linha, que é a simplicidade entre microce-
mentos, graças à facilidade de sua trabalhabilidade.

A SIMPLICIDADE

Capacidade de suportar e resistir. Assim podemos definir a 
força e, assim, definir a linha Microdur, dada a sua dureza po-
deroso torna este um material específico para pisos e pare-
des expostas às adversidades da vida cotidiana.

A FORÇA

O risco aparece quando há uma probabilidade de que uma 
ameaça se torne um desastre. Ou, em outras palavras, quan-
do um copo de vinho deixa uma impressão duradoura no 
chão da sala de estar. A linha Microlevel tem uma dureza in-
vejável para qualquer outro material utilizado em pavimen-
tos, sem renunciar à estética e às suas águas, sendo neste 
caso muito leve.

SEGURANÇA

Capacidade de se acomodar para sobreviver em uma si-
tuação diferente do original. A linha de piscinas adapta se 
perfeitamente em suas condições a um habitat aquático sem 
sacrificar a sua essência.

ADAPTAÇÃO

É um revestimento decorativo composto por uma base 
cimentícia misturada com: polímeros, fibras, resinas, ae-
radores, agregados ultrafinos e pigmentos minerais; Não 
precisa de juntas de dilatação e tem uma espessura de 1 a 
3 mm. Material adequado para cobrir paredes e pisos sem 
eliminar o material existente.

Propiedades do Microcimento:

Seu uso e apropiiado para:

• Ideal para ambientes modernos e minimalistas.
• Aplicável em todos os tipos de superfícies: paredes, 

pisos, móveis, piscinas.
• Pavimento contínuo. (não precisa de juntas)
• Diversidade de cores.
• Diferentes acabamentos e texturas.
• Grande resistência.
• Fácil manutenção.

Elasticidade e 
flexibilidade

Adapta-se a cualquer 
forma o geometría

Aderencia a 
cualquer tipo de 

superficies

Excelente resis-
tencia química y 

mecánica

Continuo
Sem juntas

Resistencia 
a raios UV

Chão radiante

Nao se 
mancha

Interior
Exterior

Mobiliario

Duradero 
e resistente

Resistente
ao fogo
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MICRODUO
- A SIMPLICIDADE -

A linha de microcimento Microduo é caracterizada pelo uso de dois com-
ponentes para o seu endurecimento. O pó de microcimento deve ser 
misturado com o produto Resincem na proporção adequada; Isso nos 

dará a dureza ideal e aderência ao sistema.

Destaca-se pela facilidade de aplicação e capacidade de manobra, pois 
seu tempo de endurecimento é muito mais longo.

MICROCEMENTO DOIS COMPONENTES



12 13

FINO

O Microduo Fino é um microcimento de dois compo-
nentes com um acabamento muito fino que, adicio-
nando o toner da cor escolhida, nos fornecerá uma 
superfície decorativa com um efeito de estuque. É re-
comendado apenas para superfícies verticais.

Seu uso e apropiiado para:

Propiedades diferentes de cada produto:

Rendimiento: 0,5 Kg/m²

Proporción: 10 Kg Microdur Fino + 5 L de Resincem

Formato: 10 Kg

Superfícies 
verticais

Tempo de vida 
do produto 5 h

MEDIO 

O Microduo Medio é um microcimento de dois com-
ponentes de acabamento mais sutil (menos água) 
que ao adicionar o Toner da cor escolhida obteremos 
uma superfície decorativa de aparência ligeiramente 
texturizada. Destaca-se por ser mais resistente e mais 
dura que o Microduo Fino, e também pela sua con-
dição anti-derrapante. Pode ser aplicado em muitos  
suportes, no entanto, seu uso mais recomendado 
é em pavimentos com um trânsito médio. Também 
pode ser aplicado em superfícies verticais.

Seu uso e apropiiado para:

Propiedades diferentes de cada produto

Rendimiento: 0,6 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microduo Medio + 
8L de Resincem

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Anti-
derrapante

Tránsito 
Medio

Tempo de vida 
do produto 5 h

Chãos
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RESINCEM

Resin-cem é uma resina especial para sistemas de 
micro-cimento de dois componentes (Microduo). 
Misturado na proporção certa, proporciona excelente 
compatibilidade, dureza e aderência aos sistemas de 
micro-cimento e argamassa.

Formato: 5 L, 8 L,10 L y 25 L

BASE

O Microduo Base é um microcimento de dois compo-
nentes que é utilizado como passo anterior aos produ-
tos Microduo anteriores, graças à sua alta resistência e 
grande dureza. Esta base também pode ser aplicada 
sozinha, agindo assim como um acabamento. O re-
sultado será uma superfície muito mais áspera, sem 
efeito de estuque e com alta potência antiderrapan-
te. Adicionando o toner da cor escolhida obteremos  
um acabamento decorativo, com uma planimetria alta 
que permitirá ao produto igualar-se muito bem em 
superfícies horizontais. É recomendado para chaos 
com alto tráfego e  trafego extremo.

Seu uso e apropiiado para:

Propiedades diferentes de cada produto

Rendimiento: 1 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Base + 
8 L de Resincem

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Anti-
derrapante

Tránsito 
Estremo

Tempo de vida 
do produto 5 h

Chãos
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MICRODUR
- A FORÇA -

A linha de microcimento Microdur é caracterizada por ser revestimentos 
monocomponentes; os cuais, só precisa ser misturado com água para 
endurecer. A principal diferença em relação àqueles que também são 
combinados com resina (Microduo) é o menor tempo de vida da mistura, 
no entanto, a dureza deste produto de um componente será maior do 

que a de dois componentes.

MICROCIMENTO UM COMPONENTE
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FINO

O Microdur Fino é um microcimento monocompo-
nente de alta dureza com efeito estuque. Adicionan-
do o toner da cor escolhida e a água na proporção 
apropriada, obteremos um revestimento contínuo de 
grande resistência mecânica e sem retrações. Goza de 
uma boa adesão em qualquer superfície. É recomen-
dado apenas para superfícies verticais.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C30-F9.

Seu uso e apropiiado para:

Propiedades diferentes de cada produto

Rendimiento: 0,5 Kg/m²

Proporción: 10 Kg Microdur Fino + 4 L de agua.

Formato: 10 Kg

Superfícies 
verticais

Muita
dureza

UNE EN 13813
CT-C30-F9

BASE GRUESA

O Microdur Base é um microcimento  monocompo-
nente que é usado como a etapa preliminar para a 
preparação de microcimentos base, finos e médios.  
Sendo composta por um arido bastante grosso, a re-
gularização do agregado é muito boa e alcançaremos 
uma planimetria perfeita com um alto poder de cober-
tura. Tem uma dureza compressiva muito alta. No caso 
de optar pela aplicação Microdur Fino, é convenien-
te aplicar uma ou duas camadas de Microdur Medio 
anteriormente para preencher a base espessa. Desta 
forma, precisaremos de menos camadas de Microdur 
Fino, para conseguirmos mais dureza de compressão.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Propiedades diferentes dos produtos:

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 1,5 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Base Gruesa + 5 L de 
agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Chãos

Muita
dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Anti-
derrapante
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O Microdur Base fina é um microcimento com um 
acabamento mais robusto e sem o efeito de estuque 
dos anteriores. Adicionar o toner da cor escolhida ob-
temos um acabamento decorativo áspero com uma 
planimetria muito boa em superfícies horizontais. Des-
taca-se por ter um maior poder anti-derrapante e por 
ser mais resistente e duro que o Médio e o Fino. É 
recomendado para chaos  com alto tráfego. Deve-se 
notar que também pode ser usado como uma Base 
quando uma base de granulometria menor é dese-
jada.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Seu uso e apropiiado para:

Propiedades diferentes de cada produto

Rendimiento: 1 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Base Fina + 6 L de agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Chãos

Muita
dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Anti-
derrapante

Tránsito 
Alto

BASE FINA

O Microdur Medio é um microcimento monocom-
ponente de alta dureza com um acabamento mais 
sutil. Por ter uma granulometria mais espessa que o 
Microdur Fino, as águas que imitam o efeito Stucco 
diminuem. No entanto, obteremos um pavimento 
contínuo muito mais resistente e de maior dureza. 
Adicionando o toner da cor escolhida e da água na 
proporção adequada, obteremos um revestimento 
contínuo de grande resistência mecânica e sem re-
trações. Goza de uma boa adesão em qualquer su-
perfície. Pode ser aplicado em um número infinito de 
suportes. No entanto, seu uso mais recomendado é 
em pavimentos com tráfego médio. Também pode 
ser aplicado em superfícies verticais.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Propiedades diferentes de cada produto

Muita
dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 0,6 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Medio + 7 L de agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Chãos

Tránsito 
Medio

Anti-
derrapante

MEDIO  
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Microdur Base é um microcimento monocomponen-
te com um acabamento mais áspero que os anterio-
res e sem qualquer efeito de estuque. Ao adicionar 
o toner da cor escolhida, obteremos um acabamento 
decorativo muito rugoso com um alto nível de plani-
metria que permitirá que o produto combine muito 
bem em superfícies horizontais. Destaca-se por ser 
mais resistente e mais dura que as anteriores e por ter 
um poder antiderrapante muito alto. É recomendado 
para pisos e andares com tráfego extremo. Também 
pode ser usado como base quando se deseja uma 
base com uma granulometria intermediária, entre o 
Microdur Base grosso e o Microdur Base fino.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Propiedades diferentes de cada produto

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 1 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Base + 6 L de agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Chãos

Muita
dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Anti-
derrapante

Tránsito 
Extremo

BASE 
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MICROLEVEL
- SEGURANÇA -

A línea de microcimento Microlevel é caracterizada por ser um revesti-
mento monocomponente com tendência a nivelar. Tem uma dureza mui-
to alta e resistência mecânica, muito superior à linha de dois componen-
tes (Microduo) e até Microdur. A principal diferença em relação àqueles 
que também são combinados com a água é o menor tempo de vida da 

mistura.

MICROCEMENTO UM COMPONENTE
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O Microlevel Fino é um micro-cimento de um com-
ponente de dureza muito alta e ótimo nivelamento 
com um efeito de estuque. Adicionando o toner da 
cor escolhido e a água,selecionado na proporção 
correta, obtém-se um revestimento contínuo de alta 
resistência mecânica, sem retracções. Goza de uma 
boa adesão em qualquer superfície. É recomendado 
apenas para superfícies verticais.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C30-F9.

Rendimiento: 0,5 Kg/m²

Proporción: 10 Kg Microlevel Fino + 3,5 L de agua.

Formato: 10 Kg

FINO

Seu uso e apropiiado para:

Superfícies 
verticais

Propiedades diferentes de cada produto

Muita
mais

dureza

UNE EN 13813
CT-C30-F9

O Microlevel Medio é um microcimento de um com-
ponente de altisima dureza  e ótimo nivelamento com 
um acabamento mais sutil. Por ter uma granulometria 
mais grosa do que o Microlevel Fino, as águas que 
imitam o efeito Stucco diminuem. No entanto, obte-
remos um pavimento contínuo muito mais resistente 
e de maior dureza. Adicionando o toner de cor escol-
hido e a água, seleccionado, na proporção direito, ob-
tém-se um revestimento contínuo de alta resistência 
mecânica, sem retracções. Goza de uma boa adesão 
em qualquer superfície. Pode ser aplicado em infinito 
de suporte. No entanto, seu uso mais recomendado 
é em pavimentos com tráfego médio. Também pode 
ser aplicado em superfícies verticais.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Propiedades diferentes de cada produto

Muita
mais

dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 0,6 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microlevel Medio + 6 L de agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Chãos

Tránsito 
Medio

Anti-
derrapante

MEDIO 
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O Microlevel Base e microcimento de um único com-
ponente que é utilizado como um primer passo antes 
dos Microlevel anteriores, graças à sua elevada dureza 
e elevado nivelamento. Esta base também pode ser 
aplicada sozinha, agindo assim como um acabamen-
to. O resultado será uma superfície muito mais áspera, 
sem efeito de estuque e com alta potência antide-
rrapante. Adicionando o toner da cor escolhida ob-
ter-se-á um acabamento decorativo, com uma plani-
metria alta que permitirá ao produto igualar-se muito 
bem em superfícies horizontais. É recomendado para 
chaos com tráfego extremo.

Classificado conforme a norma UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Propiedades diferentes de cada produto

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 1 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microlevel Base + 5 L de agua.

Formato: 20 Kg

Chãos

Muita
mais

dureza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Anti-
derrapante

Tránsito 
Extremo

BASE 
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MICROPOOL
- ADAPTAÇÃO -

A linha de microcimento  Micropool é caracterizada por ser um revesti-
mento monocomponente que só precisa ser misturado com água para 
endurecimento. É especialmente adequado para aplicações em superfi-
cies imersas na água, como em piscinas ou lagoas. Sua formulação é pro-
jetada para criar alguma permeabilidade ao vapor de água e, portanto, 

evitar bolhas devido à falta de permeabilidade.

MICROCEMENTO UM COMPONETE
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ACABAMENTO

O Micropool  de acabado é um revestimento mono-
componente que se mistura apenas com água. É es-
pecialmente adequado para aplicações em imersão 
em água, como piscinas ou lagoas. Recomenda-se a 
aplicação de duas camadas de Micropool Acabado 
encima do Micropool Base.

Propiedades diferentes de cada produto

Seu uso e apropiiado para:

Superfícies 
verticais

Chãos

BASE

O Micropool Base é um revestimento de regularização 
monocomponente que é usado como um passo an-
tes da aplicação do Micropool Fino. É especialmente 
indicado para imersão em água. Possui granulometria 
grosseira para regularizar o suporte. Sua aplicação é 
feita com uma espátula diretamente sobre o gunite 
ou concreto. Recomenda-se a aplicação de duas ca-
madas de Micropool Acabado depois de ter aplicado 
o Micropool Base.

Propiedades diferentes de cada produto

Seu uso e apropiiado para:

Rendimiento: 1,5 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Microdur Base + 5 L de agua.

Formato: 20 Kg

Superfícies 
verticais

Resistencia
ao cloro

Resistencia
ao cloro

Resistencia 
ao agua

Resistencia 
ao agua

Nao produce 
burbulhas

Nao produce 
burbulhas

Chãos

Anti-
derrapante

Rendimiento: 0,6 Kg/m²

Proporción: 20 Kg Micropool Acabado + 7 L de agua.

Formato: 20 Kg
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SELLADOR POOL

Selante sem solvente, monocomponente. Ele forne-
ce proteção à água clorada das piscinas e reforça a 
consistência do Micropool Acabado sem entupir os 
canais de transpiração do sistema. Aplique no Micro-
pool Acabado depois de secar completamente.

Rendimento: 10 m²/L

Formato: 4 L
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38 39Grafeno Bora boraEverest Sunset

Roca alpina

Escorial

Poseidón

Diamond

Nicaragua

Teide

Coral

Midas

Selenita

Titanium

Ocean

Silver

Cráter Volcánico Vino tintoGalaxy Red planet

Obsidiana

Nepal

Industrial chic

Giallo Horus

TÓNERS

40 Toners coloridos para sistemas de microcimento. 
Eles devem ser misturados com água para os siste-
mas Microdur, Microlevel e Micropool; ou resina (Re-
sin-CEM) para sistemas Microduo.

Montblanc BisónGobi desert Piedra de lago

Vino blanco ChocolateHeno viejo Nebulosa

Malta Smoked topaz

El álamo DeerParrot Acero

Safari Concrete
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PREPARAÇÃO
- PONTE UNION  -
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PONTE UNION COM TAC

É uma resina à base de água que atua como um pro-
motor de adesão entre uma superfície não porosa 
(telhas, mármore, metal ou terrazzo) e microcement. 
Ele apresenta elevada aderência e manter a aderên-
cia (aderência residual) permanentemente, permitin-
do um tempo de contacto elevado com a aplicação 
da primera mao do Microcimento . Tem uma grande 
elasticidade que faz sobressair excelentemente as di-
ferentes condições meteorológicas.

Rendimiento: 6 - 8 m²/L

Formato: 5L y 25LFormato: 5L y 25L

É uma resina à base de água que atua como um pro-
motor de adesão entre uma superfície porosa ou mui-
to porosa e o microcimento. Destaca-se por sua alta 
adesão e alto teor de sólidos, com o qual pode saturar 
suportes porosos e manter a resina na superfície. Tem 
uma grande elasticidade que faz sobressair excelente-
mente as diferentes condições meteorológicas. Man-
tém a aderência (aderência residual) por aproximada-
mente 12 horas.

Rendimiento: 6 - 8 m²/L

PONTE UNION 100
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PREPARAÇÃO
- EPOXY -
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Rendimiento: 0,8 m²/L

Formato: 5 L + 2 L

 100% DE VIDRO 
SÓLIDO EPOXY

Resina epóxi de dois componentes com 100% de só-
lidos. Destaca-se pelo seu alto poder de enchimen-
to e transparência. Resistência química e impermea-
bilidade muito elevadas. Ele age como uma barreira 
de vapor para bloquear a umidade por capilaridade. 
Deve ser aplicada ao plano verter o produto no chão 
com o auxílio de um rolo de agulhas, para dissipar as 
bolhas produzidas pela agitação na mistura dos dois 
componentes. Também pode ser usado como verniz 
epóxi com acabamento de alto brilho e dureza de vi-
dro. Também é usado para a vedação de vinil 3D. Não 
é adequado para uso ao ar livre.

AQUASELLIMPRIPOX

Resina epóxi com dois componentes. Destaca-se 
pela alta aderência mesmo em superfícies com certa 
umidade (inferior a 8%). Ele age como uma barreira 
de vapor para bloquear a umidade por capilaridade. 
Também pode ser usado como verniz epóxi em base 
agua para cubrir microcimentos ou argamassas. Tem 
uma alta resistência química e mecânica. Além teim 
uma dureza à prova de aranhoes e e impermeavel. 
Não contém solventes orgânicos.

Resina epóxi de dois componentes de alto teor de 
sólidos (80%). Alta resistência química e impermeabi-
lidade. Ele atua como uma barreira de vapor para blo-
quear a umidade por capilaridade e consegue inibir 
as manchas de umidade que aparecem nas juntas das 
baldosas. Também pode ser usado como verniz epóxi 
incolor em microcimentos ou argamassas. Tem uma 
alta resistência química, mecânica e dureza de arran-
hões. Fácil aplicação ao rolo.

Rendimiento: 8 m²/LRendimiento: 6 - 7 m²/L

Formato: 5 L + 2 L Formato: 5 L + 2 L
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SELADORES
- PRIMERS -
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SELADOR DURO

É uma base de consolidação de poliuretano de um 
componente. Não apenas impermeabiliza e veda o 
suporte como selantes acrílicos, mas também nos dá 
uma dureza final extraordinária para todo o sistema 
(quanto maior a dureza na base, maior a dureza do 
acabamento final). Tem uma secagem rápida que per-
mitirá a aplicação de acabamentos de poliuretano em 
um período de tempo menor do que com acrílicos 
convencionais. Além disso, destaca-se pela alteração 
baixa ou nula da cor do microcimento.

Rendimiento: 10 m²/L

Formato: 5 L

HIDROPRIMER CI

É uma base monocomponente de selante acrílico 
de alto teor de sólidos. Se consegue a impermeabi-
lização do suporte e o selado para a posterior apli-
cação dos acabamentos de poliuretano. Reduz o con-
sumo destes e evita as marcas do rolo pela sua ação 
de tapaporos.

Rendimiento: 10 m²/L

Formato: 5 L 
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AQUAMAX EXTREME

Verniz de poliuretano à base de água de dois com-
ponentes com dureza e resistência química extrema-
mente altas, mesmo superior a poliuretanos à base 
de solvente. Muito alto conteúdo em sólidos que lhe 
conferem um grande poder de cobertura com acaba-
mentos muito resistentes. Ideal para sistemas de alto 
tráfego e em que as maiores demandas são procura-
das. Inalterável contra agentes químicos como cloro, 
salfumán ou vinagre. Nenhuma absorção de manchas 
de vinho, café ou óleo. Deve ser previamente selado 
com o Hydroprimer ou Selador Duro. Adequado para 
exteriores e interiores. Terminado em mate, cetim ou 
brilhoso.

Rendimiento: 8 m²/L 

Proporción: 20% (5 L comp “A” + 1 L comp “B”)

Acabado: Brillo, satinado y mate.

Formato: 5 L + 1L

AQUAMAX DURAQUAMAX PLUS

Verniz de poliuretano à base de água de dois com-
ponentes com dureza e resistência química muito 
elevadas. Ideal para superfícies de alto tráfego. Re-
sistência muito alta a arranhões e a agentes químicos 
como cloro, salfumán ou vinagre. Nenhuma absorção 
de manchas de vinho, café ou óleo. Possui um con-
teúdo de sólidos superior ao Aquamax Plus 10%, pro-
porcionando maior capacidade de enchimento com 
acabamentos mais resistentes. Secagem muito rápida, 
recomenda-se fazer misturas parciais. Deve ser previa-
mente selado com o Hydroprimer ou Selador Duro. 
Adequado para exteriores e interiores. Terminado em 
mate, cetim ou brilhoso.

Verniz de poliuretano à base de água de dois compo-
nentes de excelente dureza e boa resistência quími-
ca. Destaca-se pela sua fácil aplicação, deixando uma 
aparência final muito uniforme, sem marcas do rolos. 
Acabamentos muito esticados são obtidos, sem defei-
tos e com um toque suave. Alta resistência a agentes 
químicos como cloro, salfumán ou vinagre. Nenhuma 
absorção de manchas de vinho, café ou óleo. Deve ser 
previamente selado com o Hydroprimer ou Selador 
Duro. Adequado para exteriores e interiores. Acaba-
mento em mate, cetim ou brilhoso.

Rendimiento: 8 - 10 m²/L 

Rendimiento: 8 - 10 m²/L Proporción: 10% (5 L comp “A” + 0,5 L comp “B”)

Proporción: 20% (5 L comp “A” + 1 L comp “B”)

Acabado: Brillo, satinado y mate.

Acabado: Brillo, satinado y mate.

Formato: 5 L + 0,5 L

Formato: 5 L + 1L
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MAXIPUR 25%MAXIPUR 50%

Verniz de poliuretano acrílico alifático à base de sol-
vente de dois componentes. Possui maior viscosidade 
e conteúdo de sólidos do que o Maxipur 50%, o que 
nos proporciona maior capacidade de preenchimen-
to e cobertura. Obteremos filmes de maior espessura 
com uma grande resistência química e uma dureza 
muito alta para acabamentos de alta demanda. Ideal 
para alto tráfego. É muito importante selar previamen-
te com o Hidroprimer ou o Selador Duro para evitar 
que o produto altere a cor do microcimento e tenha-
mos acabamentos perfeitos e sem irregularidades. 
Adequado para interior e exterior, não amarelo. Termi-
nado em mate, cetim ou brilhoso.

Verniz de poliuretano acrílico alifático à base de sol-
vente de dois componentes. Destaca-se pela exce-
lente dureza, alta resistência química e amarelamento 
zero ao exterior. Seu alto teor de sólidos e baixa vis-
cosidade lhe conferem uma grande penetração e 
adesão em vários suportes. Ideal para sistemas de alto 
tráfego devido à sua alta resistência à fricção e exce-
lente dureza superficial. É muito importante selar de 
antemão com o Hidroprimer ou o Selador Duro para 
evitar que o produto altere a cor do microcimento e 
tenha acabamentos perfeitos e sem irregularidades. 
Adequado para exteriores e interiores. Terminado em 
mate, cetim ou brilhoso.

Proporción: 25% (4 L comp “A” + 1 L comp “B”)

Rendimiento: 10 m²/L Rendimiento: 8 - 9 m²/L 

Proporción: 50% (4 L comp “A” + 2 L comp “B”)

Acabado: Brillo, satinado y mate. Acabado: Brillo, satinado y mate.

Formato: 4 L + 2L Formato: 4 L + 1L
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SISTEMA ACERO CORTEN

O aço corten é um sistema de oxidação capaz de converter uma superfície simples em uma superfície com efeito 
ferrugem em menos de cinco minutos. É composto de uma resina, pó de ferro e três ativadores diferentes; Depen-
dendo de qual deles é aplicado, o sistema irá oxidar em vermelho, azul ou verde. Existe uma grande variedade de 
cores de ferrugem e, graças a isto, é um sistema muito decorativo, facilmente adaptável a diferentes salas e estilos. 
Seu uso é recomendado tanto para o exterior quanto para o interior e pode ser aplicado em todos os tipos de 
suportes: metal, madeira, cimento, paredes, cerâmica, etc.

Microcimento Oxidher e um listo al uso de um componente que se caracteriza pela obtenção de acabamentos 
que combinam o efeito de águas y óxido no  Microcimento classico. Basta adicionar a cor escolhida da nossa 
cartela de cores (8 cores), 3 texturas para escolher e várias granulometrias. Para criar o efeito de mais necessidade 
criativa e exclusiva de oxidação para aplicar o produto em duas camadas sucessivas, esperar 15 minutos aproxima-
damente e aplicar por pulverização o activador de oxido, escova ou esponja, em alguns momentos aparecem no 
fundo que foi escolhido duas corante de oxidação, Tanto a cor do óxido de corten e oxidações azuis ao mesmo 
tempo. Você pode criar acabamentos espetaculares de beleza única. É à prova d’água e não se mancha com água. 
Sele o efeito criado com nosso selador de ferrugem e teremos nossa obra de arte ao alcance de qualquer um.

OXIDHER

Formato: 2 Kg

Formato: 2 Kg
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FLOOR PROTECT

O Floor Protect é um produto especialmente des-
envolvido para a manutenção e proteção do micro-
cImento. Impermeável, revive e proteje superfícies 
previamente envernizadas. Consigue-se restaurar pe-
quenos arranhões do chão. Não contém ceras, por 
isso não risca com os passos nem desaparece num 
curto espaço de tempo. Somente aplicando-o e es-
palhando-o com um esfregão, nossos pisos serão pro-
tegidos por longos períodos de tempo.

Formato: 5 L 

É um revestimento de cimento decorativo que simula o efeito do microcimento. Ele vem pronto para uso, por isso 
não precisa de água ou resinas para sua aplicação. Sua alta elasticidade não permite o surgimento de rachaduras, 
mesmo quando há estresses estruturais. É altamente impermeável, o que permite sua aplicação em áreas úmidas 
sem que o material seja escurecido pelo efeito da água. Tem uma resistência muito boa ao desgaste e arranhões. 
Caracteriza-se pela sua fácil aplicação à espátula en infinitos suportes. Combinável com diferentes toners de cores 
para criar a cor desejada.

EFECTO MICROCEMENTO

Formato: 1,5 Kg o 15 Kg




