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Rodapés abaulados integrado ao piso



Aplicação do primer e regularização da base
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Aplicação do PU-CIM Autonivelante
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Corte das juntas



Obra Concluída



Obra Concluída



Obra Concluída



A manutenção e conservação do seu revestimento é muito 
importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas 
características. A linha ProCleaner conta com dois produtos 
desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e 
conservação de revestimentos monolíticos resinados.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

Detergente neutro biodegradável, 
formulado com matérias-primas finamente 
selecionadas. Altamente eficaz para limpeza 
em revestimentos monolíticos e cimentícios 
sujos com óleos, graxas ou gorduras.

• Produto inovador e certificado com o 
Selo Food Compliance, para utilização  
em áreas de preparo alimentar;

• Permite a remoção de manchas de óleo, 
graxas e gorduras sem afetar  
o revestimento;

• Produto de limpeza seguro 
ambientalmente, biodegradável e 
adequado  
para a utilização em superfícies que 
exigem constante manutenção;

Altamente eficaz para limpeza em 
revestimentos monolíticos e cimenticios
fortemente encardidos e impregnados.

• Permite a remoção de manchas e 
sujidades sem afetar a superfície do  
material e/ou sua camada de proteção;

• Produto livre de ácidos, soda cáustica e 
potassa cáustica;

• É um produto seguro ambientalmente e 
biodegradável;

• Não é tóxico, nem perigoso à saúde;

Permite a remoção de manchas de terra 
vermelha, ação do tempo e sujidades 
orgânicas.

DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA

AntesAntes Depois
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Argamassa

Quando o assunto é recuperação de uma base, o objetivo 
é sempre o mesmo: fazer o reparo de maneira rápida e 
durável.

Independente do seu piso ser concreto, cerâmica, 
porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento e 
espessura, o importante é ter uma solução que de maneira 
rápida devolva a integridade do piso, permitindo o uso 
normal em menor tempo possível e que resista ao uso 
agressivo comum a pisos industriais e comerciais.

A linha de argamassas Duraline Repair, foi desenvolvida 
para ter uma solução de uso simplificado e universal, de 
cura rápida e uso em profundidades de até 300 mm e 
aplicação em temperaturas de -25ºC até 30ºC.

Com cura de 2 horas, esse sistema proporciona uma 
resistência à compressão de cerca de 90N/mm2.

A linha consiste em dois produtos:

• Duraline Repair 50/51 - Aplicação em temperaturas 
positivas de até 30ºC;

• Duraline Repair 50/51T - Aplicação em temperaturas 
de até -25ºC;

Cores

Areia Cinza Padrão Vermelho 
Óxido

PRECAUÇÕES:
Armazenar o produto em local seco e arejado e após aberto usar no máximo em 15 dias. 

O kit e a quantidade são pré-dosados e caso tenha 
interesse em usar somente parte deste material, 
tome cuidado para manter a mesma proporção em 
todos os componentes.

Manutenção do piso



 
Quer conhecer mais? Entre em contato  

com nosso departamento comercial.  Licenciado:

Eduardo Cruzes
Tel. (11) 4227-3179 / 9 9880-7027
eduardo@cooperpisos.com.br

Rua Rosa, 230 – Nova Gerti 
São Caetano do Sul – 09572-600

www.solupisos.com


