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ting product been available on the market with so 

why, here we list the characteristics of microcement 
that make a home, commerce and other spaces a 
comfortable and even aesthetically beautiful:

1º - It is placed with ease and rapidity on any surface 
and material, without necessity to remove the one 
that was previously placed.
2º - It is very resistant to weight, permanent foo

-

tings, friction, shock, abrasion, high temperatures, 
water, humidity and even ultraviolet rays.
3º - It does not crack, scratch or crack, so it is not 
necessary to do joints.
4º - It is very durable.
5º - Prevents landslides.
6º - It is used to reform deteriorated and irregular 
surfaces, be these of marble, concrete, wood, tile, etc.

choose from.
8º - Can be applied in small or large places (livings, 
quinchos, salons, sheds, patios, etc.), which can be 
closed or open (interior and exterior).
9º - It allows to save money and time of work.
10th - It is very easy to maintain and clean.
11º - It acquires a thickness of only 2 or 3 millime
ters.
12º - As it is manipulable, you can start the creativity 
and the art making guards, textures, letters, logos, 
etc.

OS 12 BENEFÍCIOS DO MICROCIMENTO

Nunca antes, na construção, um produto de 
revestimento estava disponível no mercado com 
tantas características bené�cas como o 
microcimento. É por isso que, aqui, listamos as 
características do microcimento que tornam a 
casa, o comércio e outros espaços confortáveis   e 
até mesmo estéticamente bonitos:

1º - É colocado com facilidade e rapidez em 
qualquer superfície e material, sem necessidade 
de remover o que foi colocado anteriormente.
2º - É muito resistente ao peso, bases 
permanentes, fricção, choque, abrasão, altas 
temperaturas, água, humidade e até raios 
ultravioleta.
3º - Não queima, arranha ou racha, por isso não 
é necessário fazer juntas.
4º - É muito durável.
5º - Evita deslizamentos de terra.
6º - É usado para reformar superfícies 
deterioradas e irregulares, sejam elas de 
mármore, cimento, madeira, telha, etc.
7º - Há uma grande variedade de cores e tons 
para escolher.
8º - Pode ser aplicado em lugares pequenos ou 
grandes (salas, quinchos, salões, barracões, 
pátios, etc.) que podem ser fechados ou abertos 
(interior e exterior).
9º - Permite economizar dinheiro e tempo de 
trabalho.
10º - É muito fácil de manter e limpar.
11º - Adquire uma espessura de apenas 2 ou 3 
milímetros.
12º - Como é manipulável, você pode iniciar a 
criatividade e a arte fazendo guardas, texturas, 
letras, logotipos, etc.



Microcement is a handmade coating that symbolizes the conjunction of se-
veral factors. With it we can realize small exclusive works of art remembe-
ring to the old Venetian stucco of principles of century XV with which it was 
tried to imitate the marble. All this with better properties of adhesion, hard-
ness and resistance to chemical and environmental agents. It is a handmade 
coating with trowel application that will provide us with clean and minima-

A NOSSA
COLEÇÃO DE
MICROCIMENTO.
Our microcemento collection.

O microcimento é um revestimento artesanal que simboliza a conjunção de 
vários fatores. Com isso, podemos realizar pequenas obras de arte exclusivas 
lembrando o antigo estuque veneziano do início do século XV com o qual 
tentou imitar o mármore. Tudo isso com melhores propriedades de adesão, 
dureza e resistência a agentes químicos e ambientais. É um revestimento feito à 
mão com aplicação de espátula que proporcionará superfícies limpas e 
minimalistas, obtendo acabamentos que atualmente são um ponto de 
referência arquitetónico.





Fine Microcemento.

MICROCIMENTO FINO

Pisos

Floors

Interiores

Indoors

Exteriores

Outdoors

SuperfÍcie
vertical

Vertical
surface

Alto 
trânsito

Heavy
tra�c

Trânsito
intenso

Intensiv e
tra�c

Trânsito
moderado

Average
tra�c

Uso comercial
e residêncial

Home and
commercial use

Resistente
ao fogo

Fire
resistant

Antimanchas

Stain proof

Aquecimento
de piso

Floor
heatin g

Antiqueda

Antislip

Resistente
a raios UV

UV resistant

UV

Mobiliário

Furniture

Microcimento Fino é apropriado para:
Microcemento Fino is suitable for:

granulometry. It is available in various 
exquisitely chosen colors. It is applied to 
trowel with a thickness of approximately 1 
to 3 mm.
Its composition is based on modern raw 
materials of a high technological compo-
nent and formulated with cementitious 
bases, selected aggregates, additives, syn-
thetic resins, catalysts and inorganic pig-
ments.
It can be applied on many media because 
of its excellent adhesion. Its most common 

-
lings, furnishings and shower trays.

O Microcimento �no é um revestimento
de dois componentes muito �nos 
granulométricos. Está disponível
em diferentes cores exquisitamente 
escolhidas.
É aplicado a espátula com uma espessura 
aproximada de 0,5 a 1 mm.
A sua composição é baseada em matérias 
primas modernas de um componente alto 
tecnológico e formulado com bases 
cimentícias, agregados selecionados, 
aditivos, resinas sintéticas, catalisadores e 
pigmentos inorgânicos.
Pode ser aplicado em muitos plataformas
devido à sua excelente adesão. A suas
aplicações comuns são em pisos, paredes,
fachadas, tectos, móveis e em
chuveiros.





Microcemento Medio.

MICROCIMENTO MÉDIO

Microcimento Médio é apropriado para:
Microcemento Medio is suitable for:
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Mobiliário

Furniture

component polymer coating of avera-
ge granulometry indicated for conti-
nuous surfaces. It is also available in 
various exquisitely chosen colors. Like 

thickness of approximately 1 to 3 mm.
-

ves us greater resistance both chemical and 

in its composition granulometries of coar-
ser aggregates are used that give us a very 
high hardness, making the resistances to 
friction and transit are superior. Aestheti-

pavements with a very high hardness.
Its composition is based on modern raw 
materials of a high technological compo-
nent and formulated with cementitious ba-
ses, selected aggregates, additives, synthe-
tic resins, catalysts and inorganic pigments.
It is specially designed for both indoor 

applications such as commercial centers, 
residences, outdoor terraces, work centers 
and industrial buildings. It can be applied 

to its excellent adhesion, which gives us a 

O Microcimento Médio é um revestimento
de dois componentes granulométricos
médios indicado para superfícies contínuas. 
Também disponível em diferentes cores 
exquisitamente escolhidas.
Assim como a �na, aplica-se com a espátula
com uma espessura de aproximadamente 
de 0,5 a 1 mm.
A principal diferença da Fina é o que nos dá 
maior resistência química e ambiental. Isto 
é porque são usados   em sua composição
granulométrica de agregados mais grossos
dá-nos uma dureza muito alta, fazendo
resistência ao atrito e ao tráfego são
superiores. Esteticamente isso fornece-nos
um acabamento com menos água do que a 
�na.
No nível funcional obtemos pavimentos
antiderrapantes com uma dureza muito 
alta.
A sua composição é baseada em matéria 
primas modernas de um componente alto
tecnológico e formuladas com
bases de cimento, agregados selecionados,
aditivos, resinas sintéticas, catalisadores
e pigmentos inorgânicos.
É especialmente concebido para o interior e 
exterior. Entende-se aplicações de alto 
tráfego, como propriedades comerciais, 
residências, terraços exteriores, centros de 
trabalho e armazéns industriais.
Pode ser aplicado em in�nitas plataformas 
devido à sua excelente adesão 
proporcionando então um maior campo de 
aplicação em relação à Fina.





Base Microcemento.

-
ting of two components of granulometry 
superior to the microcementos medium 

It is also applied to trowel with a thickness 
of approximately 2 mm.
It provides superior hardness and strength 
characteristics over medium microcement. 
It is especially indicated to obtain a good 
leveling for the subsequent application of 

-
duct we achieve with a pitch with trowel 
give from 2 mm, so we will obtain greater 

-
metry and for the covering of joints (tiles, 
tiles ...). In turn we will provide a higher 

we apply then.
Its composition is based on modern raw 
materials of a high technological compo-
nent and formulated with cementitious 
bases, selected aggregates, additives, syn-
thetic resins, catalysts and inorganic pig-
ments.
For certain applications that require a high 

-
sh. Aesthetically we will get a more coarse 
and arid surface. For these cases you can 
also pigment in exquisite colors creating 
aesthetic surfaces of very high strength.

MICROCIMENTO BASE

Microcimento Base é apropriado para:
Microcemento Base is suitable for:

Pisos

Floors

Interiores

Indoors

Exteriores

Outdoors

Superfície
vertical

Vertical
surface

Alto 
trânsito

Heavy
tra�c

Trânsito
intenso

Intensiv e
tra�c

Trânsito
moderad o

Averag e
tra�c

Uso comercial
e residência l

Home and
commercial use

Resistente
ao fogo

Fire
resistant

Antimanchas

Stain proof

Aquecimento
de pisos

Floo r
heatin g

Antiqueda

Antislip

Resistente
a raios UV

UV resistant

UV

Mobiliário

Furniture

O Microcimento Base é um revestimento
de dois componentes granulométricos 
superiores às microplacas médias e �nas 
indicadas para superfícies contínuas. 
Também é aplicado à espátula com uma 
espessura aproximada de 2 mm.
Fornece superior dureza e resistência ao 
microcimento médio. É especialmente 
indicado para obter um bom nivelamento
para a subsequente aplicação do 
Microcimento Fino ou Médio. Com este 
produto, obtemos com passagem de uma 
espátula 2 mm, melhores espessuras para 
uma correta planimetria quanto ao limite de
juntas (azulejos, azulejos ...). 
Assim sendo, proporcionará um maior 
rendimento do Microcimento Fino ou 
Médio que aplicámos em baixo. A sua 
composição é baseada em matérias-primas 
modernas de um componente alto 
tecnológico e formulado com bases 
cimentícias, agregados selecionados, 
aditivos, resinas sintéticos, catalisadores e 
pigmentos inorgânico.
Para determinados aplicativos que exigem
uma alta resistência podemos
aplicar diretamente como um acabamento. 
Esteticamente iremos obter uma superfície 
mais seca e árida. Para esses casos também 
pode pigmentar com cores requintadas 
criando superfícies estéticas de resistência 
muito alta.



       Olá - 5303

       Primavera - 3405

       Midas - 5702        Curry - 5800        Chocolate - 5500

       Bisón - 3202

       Alexandria - 5604

      O Alamo - 0903

       Feno Velho - 2101

       Safari - 3100

       Malta - 1203

       Salmão - 4201

       Amanhecer - 1301

       Uva - 8003

       Piriquito - 5600

       Visco - 6012

       Marte - 4300

       Oceano - 4150

      Vinho tinto - 7201

       Poseidon - 6103



       Cervo - 0700

       Prateado - 4105

       Diamante - 4108

       Alasca - 2105

       Montblanc - 0010        Pedra de Lago - 0705

      Nebulosa - 0507

        Palácio - 0505

       Teide - 0105

       Tronco - 4601        Carvalho - 4901

       Evereste - 4502

      Maple - 0403

     Titânio - 0306

       Escorial - 0308        Grafeno - 0305

       Rocha alpina - 0304

       Pedra lunar - 0303

        Cratéria Vulcânica - 0302

       Galáxia - 0300



-

action of atmospheric agents and against chemical agents of everyday 

turn it has a clear aesthetic role as it enhances the beauty of microce-

Our collection of sealants and resins.

A NOSSA
COLEÇÃO DE 
SELANTES
E RESINAS.

Os selantes ou vernizes desempenham um papel fundamental na 
etapa �nal na criação de sistemas de microcomputadores. O seu 
principal papel é protegê-los contra a ação dos agentes atmosféricos 
e contra agentes químicos da vida quotidiana que possam atacá-los 
como legia, salfumán, manchas de café, etc. Por sua vez, ele tem um 
papel estético claro, pois aumenta a beleza do microcircuito com um 
acabamento ao gosto do consumidor (brilhante, acetinado ou mate).



It is an aqueous base resin with exce-
llent compatibility with cementitious 
mortars and microcements. It acts by 
improving its mechanical properties, its 
elasticity, its adhesion and its imper-
meability. It provides, to mycorrhizal 
coatings, the perfect binder for its 
perfect polymerization.

the microcemeto (Comp A) and the 
resin (Comp B) should be as follows:

20Kg Fine Microcemento / 10L Resin 
(50% blend)
20Kg Medium Microcemento / 9L Re-
sin (45% blend)
20Kg Microcemento Base / 8L Resin 
(40% blend)

RESINA PARA MICROCIMENTO
Resin for Microcement.

É uma resina à base de água de excelente
compatibilidade com argamassas de 
cimento e microcomputados. Atua 
melhorando as suas propriedades 
mecânicas, elasticidade, adesão e 
impermeabilidade. Fornece os 
revestimentos de micorrizas, o aglutinante
adequado para polimerização perfeita.
As proporções de mistura indicadas
entre o Microcemeto (Comp A) e o
A resina (Comp B) devem ser as 
seguintes:

20Kg Microcemento  Fino/ 10L Resina
(50% de mistura)
20kg Microcemento Médio/ 9L Resina
(45% de mistura)
20kg Microcemento Base / Resina 8L
(40% de mistura)



Resin that acts as a bridge between a 
non-absorbent surface and Microcement.

It is a water-based resin or primer that 
acts as an adhesion promoter between a 
non-absorbent surface and the micro-
cement. On many occasions it is also 
called a bridge of union by the role it 
plays. Its fundamental use is the sealing 
of non-absorbent surfaces such as tiles, 
marble, metal or terrazzo. Its main qua-
lity is the residual TAC that it provides, 

-
sary for the correct union between the 
surface and the microcement. It will be 
presented in 5L and 25L format.

RESIN-TAC
Resin-Tac.

É uma resina à base de água que atua 
como promotor de adesão entre uma 
superfície não absorvente e microcimento. 
Em muitas
ocasiões, também é chamado de ponte, 
pelo
papel de união que ele desempenha. Seu
uso fundamental é a selamento de
superfícies não absorventes, como telhas,
mármore, metal ou terrazzo. A sua 
qualidade principal é o TAC residual que 
depois de algumas horas da sua aplicação 
dá-nos o efeito de aderência necessária 
para uma correcta ligação entre a 
superfície e o microcimento.
Apresenta-se no formato 5L e 25L.
A resina reage como uma ponte entre a 
plataforma não-absorvente e o 
microcimento.



Epoxy resin of very high transparency 
that acts like “vapor barrier” of the
system.

It is a two component epoxy resin that 
stands out for its high solids content 
(100%). It acts on the system as a “vapor 
barrier” blocking moisture produced 
by capillarity. In turn, it provides plani-
metry in all the joints and homogenizes 
the absorption of the support. Due to its 
high transparency it can also be used as 

or for vinyl sealing.

A) and 2L (Comp B). It should be no-
ted that the mixing life time is 25 to 
30 minutes so it is advised that once 

spread with a trowel. In this way we will 
prolong the mixing life time by dissipa-
ting the heat of reaction giving time to 
spread it evenly. 

VITRIFICADOR CRISTAL
É uma resina epóxi de dois 
componentes que se destaca pelo alto 
conteúdo em sólidos (100%). Atua no 
sistema como uma "barreira de vapor" 
bloqueando a humidade produzida pela 
capilaridade. Que por sua vez, fornece 
uma planimetria em todos as 
articulações e homogeneiza a absorção 
de suporte. Devido à sua alta 
transparência também pode ser usado 
como verniz de acabamento em 
multi-camadas ou selagem de vinil.
O formato do produto será de 5L
(Composto A) e 2L (Composto B). 
Cabe ressaltar que o tempo de vida da 
mistura é de 25 a 30 minutos para o que 
é aconselhado que uma vez que a 
mistura seja vertida no chão que se 
espalhe. Desta forma, iremos
prolongar o tempo de vida, dissipando 
o calor da reação dando tempo para 
estendê-lo uniformemente.

Resina de epóxi de alta transparência 
age no sistema como uma “barreira de 
vapor”



POLIURETANO PARA ÁGUA
Polyurethane to Water.

It is a very high strength two compo-
nent polyurethane. We can highlight 
that it is the perfect ally of the sealing 
of microcement systems or mortars due 
to its solids content with which it is for-
mulated. It stands out for its excellent 
hardness due to its formulation based 

that avoid scratching and wear. We have 
been concerned about this quality very 
intensely to obtain very good scratch 
and abrasion resistance properties. Its 

-
lling capacity compared to other com-

typical in day-to-day actions. In turn, it 
resists chemical agents like bleach, salt 
smoke or vinegar.

It is especially suitable for zones of 

will be 5L of component A plus 1L of 
component B (20%).
Two component high strength 
polyurethane recommended to seal and 
protect microcement.

É um poliuretano de água de dois 
componentes de muito alta resistência. 
Podemos enfatizar que é o aliado 
perfeito do selo de sistemas de 
microcimento ou morteiros devido ao 
seu conteúdo com o qual está 
formulado. Destaca-se pela sua 
excelente dureza devido à sua
formulação baseada em aditivos 
especí�cos muito bem escolhido para 
evitar riscos e desgaste.  Temos-nos
preocupado sobre esta qualidade muito 
intensamente para obter propriedades 
muito boas resistentes ao risco e à 
abrasão. O seu alto conteúdo de sólidos
dá-nos maior capacidade de
preenchimento em relação a outros 
produtos da competição. Assim, 
obtemos uma absorção nula em vinho, 
café ou óleo, tipicamente usados nas 
ações do dia-a-dia. Por sua vez, ele 
resiste a agentes químicos
como lixívia, sal fumado ou vinagre.

É especialmente adequado para
alto tráfego, zonas húmidas 
intermitentes, tráfego de pedestres, etc. 
Está disponível em mate, cetim e brilho. 
A proporção de mistura será 5L de 
componente A mais 1L do componente 
B(20%).
Dois componentes poliuretanos de alta 
força são recomendamos para selar e 
proteger o microcimento.



It is an aliphatic acrylic polyurethane of 
two components in solvent base. Due to 
its high performance in terms of hard -
ness and impermeability it is highly re -
commended for exteriors. It also has no 
yellowing.

It is suitable for outdoor systems, ba -
throoms and shower trays. It is available 

-
tio will be 4L of component A plus 1L of 
component B (25%).

resistance). To ensure that it does not rust, we advise applying one to two hands of the polyurethane to the water to ensure that the micro cement is well sealed and then apply the 

Polyurethane acrylic solvent based with 
catalyst, for the protection of microcement
in interior and exterior.

POLIURETANO PARA DISSOLVER
Polyurethane to Solvent.

É um poliuretano acrílico alifático de
dois componentes em base solvente. 
Devido ao seu alto desempenho em termos 
de dureza e impermeabilidade é altamente
recomendado para uso externo. Além disso,
não tem amarelecimento. 
É adequado para sistemas ao ar livre, casas 
de banho e banheiras de chuveiro. Está 
disponível em mate, cetim e brilho. A 
mistura será de 4L do componente A mais 
1L do componente B (25%). Poliuretano 
acrílico dissolvente com catalisador, para a 
proteção do microcimento no interior e 
exterior.

OLHO: Os sistemas de microcimento podem ser severamente afetados pelo poliuretano para dissolver se medidas apropriadas não forem tomadas. Pode escurecer-los 
aplicando a primeira mão do poliuretano para dissolver ou pior, suavizando todos o o sistema. Isto é devido às resinas aquosas que possuem as argamassas monocomponentes
como os bicomponentes. Estas resinas são muito sensíveis a tais solventes. Por esta razão, é muito importante ter o microcemento bem selado, portanto, para garantir que isso 
não ocorra, primeiro devemos selar o microcircuito com dois componentes de água de poliuretano. Assim, uma vez endurecido, evitará que
o problema que ocorre devido à resistência que tem aos solventes (evite resinas de água de um componente, uma vez que não possuem essa resistência química). Para garantir 
que não �que enferrujado, aplique uma a duas mãos do poliuretano na água para ter a certeza de que o microcimento está bem selado e, em seguida, aplique o poliuretano para 
o solvente. Desta forma, obteremos a função que procuramos da impermeabilidade e a dureza do sistema preservando as qualidades de microcimento intactas.



Tutorial
Tutorial

TUTORIAL PARA 
A REALIZAÇÃO
DO SISTEMA DE 
MICROCIMENTO.

SISTEMAS DE MICROCIMENTO

PAREDES

PISOS

Microcement System

Tutorial for the realization of microcement system.

Microcemento is a decorative and re -
-

nesses of only 2 to 3 millimeters can be 
applied without the need to perform 
work and on almost any surface. Until 
now the application of microcement 
was entrusted to professional com -
panies for their application but you, 
with this new system, can become the 
expert hand for the application of the 
coating. Just pay close attention to the 
tutorial that we show below where we 
give you the best tips step by step.

Firstly, we must highlight the three 
main stages of the microcemento sys -
tem: the application of Microcemento 
Base, the application of Fine Micro -

without leaving aside something as 
important as the previous preparation 
of the support in question.

Passo 1
Estrutura

Microcimento Base

Resin-Tac

Passo 2
MicroPiso

Passo 1
MicroPiso

Microcimento Fino
Microcimento Médio

Microcimento Fino
Microcimento Base

Passo 3
Término

Paso 2
Término

3 mm
espessura 
nominal

2 mm espessura nominal

Poliuretanol de dissolvente
Poliuretano de água

Poliuretano de dissolvente
Poliuretano de água

Malha de �bra de vidro

Microcimento é um revestimento
decorativo e resistente. Espessuras de 
apenas 2 a 3 milímetros sem 
necessidade de realização de mais 
trabalhos e adere a  praticamente 
qualquer superfície. Até agora, o 
aplicativo de microcimento foi 
con�ada a empresas pro�ssionais para 
a sua aplicação mas você, com este 
novo sistema, pode ser convertido 
numa mão especialista na aplicação 
do revestimento. Você só precisa ter 
máxima atenção ao tutorial que 
mostramos abaixo onde indicamos 
melhor os passos.

Em primeiro lugar, devemos enfatizar
as três etapas principais do sistema
microcimento: a aplicação
de Microcimento Base, a aplicação 
de Microcemento Fino e do selador
�nal. Tudo isso sem deixar de lado 
algo tão importante quanto a 
preparação prévia do suporte em 
questão.



Antes de começar o trabalho de aplicação, deve ter os items seguintes:

Microcimento Base
Resin-Tacde Cristal

Resina 
microcimento

Resina de 
microcimento

Resina 
microcimento

Poliuretano 
para a água

Poliuretano 
para água

Poliuretano 
para o dissolvente

Microcimento Base
Resin-Tac

Microcimento Base
Resin-Tac

Microcemento Fino
Colorante

Microcimento Fino
Colorante

Microcimento Médio
Colorante

Malha de �bra 
de vidro

90 gr.

Before starting the application work, the following elements must be available:

Complementary Supplies

DE QUE ELEMENTOS NECESSITO?

Ferramentas Ferramentas Complementárias

Suportes Não Absorventes

Suportes Absorventes Para o exterior

What elements do I need?

Máquina eléctrica
(min 700 watts)

velocidade regulável

Batedor Espátula de metal
exível

(10 x 25 cm)

Espátula
12 - 15

Lixas de água
60/80 | Base

150/180 | Fino

Máscara Fita Adesiva
36 mm

Espátula de 
borracha de espuma

Absorbent Supports For the Exterior

Non Absorbent Supports



stoneware, tile, wood, self-leveling mor-
tars, cementitious mortars, pladur, etc. 
Depending on the type of support we 

materials such as stoneware or tile we 
will see that they have joints between 
each tile, because these joints can get 
moisture and create spots in the futu-

-
pending on the type of support. If it is 
non-absorbent like stoneware, tile, etc ... 

case it is absorbent or porous it will su-

the same result of impermeability.
-

using a conventional stripper).

· On walls and dry systems (durlock / 
knauf): Previously the adhesion bridge 
must be applied and then our system 
can be applied.

-

expansion joints must be respected (do 

-
duct for that purpose.

· About new folders / plasters: Folders 

the mixture should be 1: 3 Cement-Sand 

(plus some binder for cementitious mix-
tures).

should be 25 to 30 mm. Let the folder 
dry for a minimum of 10/15 days in 
summer and 20/25 days in winter.

mosaics, tiles: When joints are greater 
than 1.5 mm, apply only one hand of 
Microcemento Base on the joints.

If joints are smaller than 1.5 mm, apply 
mesh directly with base. Before applying 
the Microcemento Base, allow to dry be-
tween 6 h. In summer and 9 h. in winter 
(**)·

· On cracks, suras or cracks: Before appl-
ying the Microcement System, a techni-
cal solution must be given to the existing 
cracking, sura or cracking problem.

applied.

(due to its exibility), but it does not solve struc-
tural problems

-
in with possibility of soil moisture, it is advisable 
not to apply the product
Directly but beforehand a technical solution must 
be given to the possible moisture problem. For 
better advice, consult our technical department.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Preparation of the support

Os apoios que geralmente encontramos 
são pisos de grés, azulejos, madeira, 
argamassa autonivelante, argamassas de 
cimento, pladur, etc. Dependendo do tipo 
de apoio que precisaremos, uma 
preparação diferente.
Se o chão ou a parede for feito de
materiais não absorventes como o gesso,
que têm juntas entre cada
telha, essas juntas podem ser afectadas 
pela humidade e criar manchas 
futuramente, por esta razão, os 
preparativos são diferente de acordo com 
o tipo de suporte. Se forem não 
absorvente como grés, azulejos, etc ...
primeiro devemos impermeabilizar
as juntas. Caso sejam absorvente ou 
porosos basta selar toda a superfície para 
alcançar o mesmo resultado da 
impermeabilidade.
· Em pisos encerados: deve ser removida 
toda a cera do chão (recomendamos
use uma espátula convencional).
· Em paredes e sistemas secos (durlock /
knauf): previamente, aplique a ponte de 
adesão e depois já pode aplicar o nosso 
sistema.
· Em pisos com lacunas: nivelar
previamente com o microcimento base.
As juntas de expansão devem ser
respeitadas (não preencha com cimento)
deixando-as abertas, ou podem ser
preenchidas com algum produto 
adequado para esse �m.
· Sobre novas pastas / emplastros:
as pastas devem ser feitas sem limão. 

A relação da mistura deve ser 1: 3 
Cimento-Areia (mais algumas 
aglutinantes para misturas cimento).
A espessura da pasta anterior deve ser
de 25 a 30 mm. Deixe a pasta seca no
mínimo de 10/15 dias no verão e 20/25
dias no inverno.
· Em pisos e paredes de cerâmica,
azulejos, mosaicos, azulejos: quando
as juntas são superiores a 1,5 mm, 
aplique apenas nas juntas de 
microcemento base.
Se as juntas forem inferiores a 1,5 mm
aplique a malha diretamente com a base.
Antes de aplicar o microcemento base,
deixe secar entre 6 h no verão e 9 h em
inverno (**)
· Em superfícies rachadas ou suras: antes 
de aplicar o microcemento, deve ser dada 
uma solução ao problema da superfície 
rachada existente.
Só depois então o Sistema de 
Microcemento pode ser aplicado.

IMPORTANTE: o sistema é um excelente 
revestimento
por sua �exibilidade, mas não resolve
problemas estruturais
(**) AVISO: Em pisos cerâmicos,
telhas ou mosaicos localizados no piso térreo
terreno natural com possibilidade de umidade
de solos, o produto não deve ser aplicado
diretamente, mas deve ser previamente
Dê uma solução técnica para o possível problema 
de umidade.
Para um melhor conselho, veja
nosso departamento técnico



roller of short hair, in this way will prevent any possible dampness appear in the fu-

liters of catalyst. Simply mix the two components in the ratio described, shake vigo-
rously, and pour throughout the joint. Once it has set, we can start the application of 

proceed to the application of another type of resin of 1 component to the water to 

resin to water is Resin Tac.

In both cases, once the preparation is done, a reinforcement mesh can be applied 
to achieve a better performance of the microcemento base and give more structural 

absorbent (tile, stoneware, etc) we will apply the Resin Tac all over the surface and we 
will glue this mesh on the resin; To have some tackiness the mesh adheres perfectly on 
the applied resin. It is convenient once the mesh has been glued again to give another 
hand the Resin Tac to improve the adhesion of both the mesh and the subsequent 
application of microcemento base.

Suportes não absorventes (grés, azulejos, etc...)
Non-absorbent supports (stoneware, tiles, etc ...)

Suportes absorventes (pladur, argamassa, etc...)
Absorbent supports (plasterboard, mortars, etc ...)

TUTORIAL
Tutorial

Para suportes absorventes como pladur, argamassa, etc, a aplicação de vitri�cador de 
cristal não é essencial. Por exemplo, se o suporte for poroso, iremos prosseguir com 
a aplicação com outro tipo de resina de 1 componente para a água para obter uma 
melhora na união da base do microcimento. Esta resina será vertida numa cuvette e 
com o rolo será extendida em toda a superfície a ser tratada. O nome desta resina de 
água é Resin Tac.

Em ambos os casos, uma vez que a preparação foi feita, uma malha de reforço
para alcançar um melhor desempenho da base de microcêndio e dar mais resistência
para o sistema. Esta malha se estenderá por toda a superfície. Se o suporte
é absorvente (gesso, azulejo, etc ...) vamos aplicar em toda a superfície o Resin Tac e
vamos anexar esta malha na resina; Para ter alguma aderência, a malha adere
perfeitamente na resina aplicada. É conveniente, uma vez que atingiu a malha de 
volta dar outra mão do Resin Tac para melhorar a adesão tanto da malha como da
Aplicação subseqüente da base de microcêndio.

Para que as juntas nunca apareçam húmidas e obtenham planimetria, o que primei-
ramente devemos fazer é preencher as juntas com uma resina auto-niveladora de 
dois componentes. 
Os dois componentes serão misturados e espalhados por toda a articulação até que 
esteja completamente saturada com resina. Pode ajudar a estender o vitri�cador ou a 
resina pela junção com um pequeno rolo de cabelo curto, assim evitaremos futura-
mente o aparecimento possivel de humidade. Esta resina vem em recipientes de 1 
litro e 400 g de catalisador, ou 5 litros e 2 litros de catalisador. Simplesmente misture 
os dois componentes na proporção descrita, agite vigorosamente e despeje por toda 
as juntas. Uma vez con�gurado, podemos iniciar a aplicação do sistema. O nome
desta resina é Crystal Vitri�cator.



Uma vez que tenhamos toda a superfície preparada, passaremos à aplicação do sistema 
de microcimento.  A primeira etapa consistirá na aplicação do Microcimento Base.

Aplicar com o rolo
de lã no produto-
Resin-Tac 
sobre a superfície
existente.

Proporções para a mistura do Microcimento Base:
20 kg Microcimento Base / 8 litros de Resina Microcimento.

Uma vez que tenham passado
aproximadamente 30min 
e a Resin-Tac tenha secado
estenda a malha de �bra de
vidro sobre a superfície
sem sobreposição (*).    

Para a mistura deve-se evitar a formação de grumos. Primeiramente
deve-se verter a Resina de Microcimento num balde vazio e limpo, 
e depois espalhar o pó do  microcimento base em forma de chuva 
enquanto se mistura com o batedor até alcançar um produto
homogénio, cremoso e sem grumos (**).

Aplicas com a espátula metálica a primeira mão a mkistura sobre a malha-
Recomenda-se o uso de uma borracha de espuma para obter uma
�nalidade lisa e sem rugosidades.

Anes de lixar, devemos tapar visualmente com a malha de �bra de -

Aplicação inicial

Preparação do Microcimento Base

Aplicação e lixamento da base

1ª ETAPA - MICROCIMENTO BASE

COMO APLICO O SISTEMA DE MICROCIMENTO?
O sistema aplica-se em 3 etapas:

4

Como continuação, procederemos a lixar a base para retirar as rebarbas 
que se tenham produzido devido à espátula. Previamente devemos-
assegurarmo-nos que o Microcemento Base tenha secado totalmente 
entre 6 a 8h). Convém utilizar uma lixa bastante grossa (lixa de água de 
60/80)  para desgastar as rebarbas produzidas, e então deixar a 

Atenção: No caso de aplicar o Sistema de Microcimento nas paredes não será necessário a utilização de uma malha de vidra de vidro
   Atenção: Passadas 5 horas desde a mistura �nal, recomendamos a não utilizar a base, visto que esta começará a endurecer e perderá as suas propriedades para uma aplicação correcta. 

 superfície o mais uniforma possível

vidro. Para isso será necessário a aplicação de uma segnda mão
de microcimento base. Iremos repetir os passos 3 e 4, preparando
novamente a mistura e aplicaremos sobre a primeira mão assim 
que tenha secado (aproximadamente entre 5 a 6h)



Once we have the whole prepared surface, we will proceed to the application of the mi-

Apply the Re-
sin-Tac product 
on the existing 
surface with a 
wool roller.

Proportions for mixing Microcemento Base:
20 kg Microcemento Base / 8 liters of Microcemento Resin.

Once approximately 30 
minutes have passed and 
the Resin-Tac is drying, 

across the entire surface 
without overlapping (*).

For the mixture, the formation of lumps should be avoided. To do 

clean bucket, then the base microcemento powder will be spread in 
the form of rain while mixing with the beater until a homogeneous, 
creamy and lump-free product is obtained.(**)

and no irregularities.

-
mento Base. Repeat steps 3 and 4 to prepare the mixture and apply 

Initial application.

Preparation of Base Microcemento.

Application and sanding of the Base

1st STAGE - BASE MICROCEMENTO

HOW DO I APPLY THE MICROCEMENTO SYSTEM?
The system is applied in 3 stages:

Next, we will proceed to sanding the base to remove the burrs that 

Microcemento Base is completely dried (between 6 and 8 hours). 
A very thick sandpaper (60/80 water sandpaper) should be used to 
remove the burrs produced and try to leave the surface as uniform 
as possible.

4



2ª ETAPA - MICROCIMENTO FINO OU MÉDIO

Uma vez que a base foi lixada, procederemos a aplicar o Microcimento Fino.

0,5 mm
espessor

4
Segunda mão

Primeira Mão
Segunda mão

180/220Proporções para mistura de Microcimento Fino: 20 kg Microcimento 
Fino / 10 litros de Resina Microcimento. 
Proporções para mistura Microcimento Médio: 20 kg Microcimento 
Médio / 9 litros de Resina Microcimento.

A primeira coisa será pigmentar a resina de microcimento da cor 

iremos adicionar o colorante elegido na resina e iremos agitar bem
a mistura até termos uma cor homogênea.

Preparação do Microcimento Fino ou Médio Aplicação e lixamento Fino ou Médio

Em seguida, iremos misturar esta resina colorida com o pó �no 
ou médio, mexendo vigorosamente com um agitador até conseguir 
uma pasta homogênea. Para evitar a formação de grumos, a resina 
pigmentada deve ser vertida num balde vazio e, em seguida, 
espalhe o pó de Microcimento �no ou médio sob a forma de chuva, 
mexendo ao mesmo tempo até obter um produto homogêneo, 
cremoso e sem grão (*).

Aplique a primeira camada de Microcimento �no ou médio. Para isso, 
estenderemos a pasta colorida acima da base e com a espátula iremos da 
esquerda para a direita pressionando para criar o efeito desejado. Trata-se 
de obter desta forma as águas que aparecerão mais tarde. Tente fazer uma 
aplicação homogênea com uma espessura de aproximadamente 1,5 mm.

Uma vez que o Microcentro �no ou médio é meio seco (dependerá da 
temperatura e humidade) areia com lixa de água dd 120/150 para obter a 
superfície mais suave possível.

Secar o primeiro revestimento (aproximadamente 5h a 6h) aplicar uma 
segunda camada de recti�cação �no ou médio, etapas repetitivas 1 e 2 para a 
preparação. A extensão da pasta colorida agora deixará uma espessura de 
aproximadamente 0,5mm da mesma maneira que no passo 3 acima.

Lixar com uma lixa de 180/220, a segunda camada de Microcimento Fino ou 
Médio, quando o produto estiver meio seco (dependerá da temperatura e 
da humidade). Tente lixar no mesmo dia da aplicação para que o produto não 
tenha endurecido completamente.

Primeira mão

que tenhamos selccionado para o acabamento �nal. Para isso,



2nd STAGE - FINE MICROCEMENTO THE MIDDLE

Once the base is sanded, proceed to apply the Fine Microcemento.

Proportions for mixing of the Fine Microcemento:
20 kg Fine Microcemento / 10 liters of Microcemento Resin.

add the chosen colorant to the Resin and shake the mixture well to 
obtain a homogeneous color.

Preparation of Microcemento Fine or Medium Application and sanding of Fine or Medium

Next, we will mix this colored resin with the Fine or Medium pow-
der by vigorously stirring with a stirrer until a homogeneous paste 
is obtained. To avoid lump formation, the Pigmented Resin should 

-
crocement powder should be dispersed in the form of rain while 
stirring until a homogeneous, creamy and lump-free product is 
obtained.

Mixing ratios of Microcemento Medium:
20 kg Medium Microcemento / 9 liters of Microcemento Resin.

we will spread the colored paste over the base and with the trowel 

to obtain in this way the waters that will appear later. Try to make a 
homogenous application with a thickness of approximately 1.5mm.

Once the Microcemento Fino or Medio is half dry (depending on 
the temperature and humidity) sand with a sandpaper in the water 
of 120/150 to obtain a surface as smooth as possible.

Fine or Medium Microcemento repeating steps 1 and 2 for its pre-
paration. Extend the colored paste, leaving a thickness of approxi-
mately 0.5mm in the same way as in step 3 above.

Sand the second coat of Medium or Medium Microcemento with 
180/220 sandpaper when the product is half dry (depending on the 
temperature and humidity). Try to sand it the same day of the appli-
cation so that it has not completely hardened the product.

0,5 mm
espessor

4

Second hand

180/220

First hand



3ª ETAPA - SELADO DO MICROCIMENTO

Preparação e aplicação do selador

Bases de Chuveiro

Exteriores

Uma vez que a última mão do Microcemento Fino esteja seca, 
procederemos ao acabamento de poliuretano na água de dois 
componentes. Este produto consiste em um recipiente de 5 litros 
e um endurecedor de 1 litro (20%) que deve ser agitado bem antes 
da aplicação. Existem três tipos de graus de brilho: fosco, cetim ou 
brilho. Aplique uma primeira camada de poliuretano em toda a 
superfície, permitindo que ela seque durante 6 a 8 horas. Depois de 
secar esta primeira mão, daremos uma segunda mão com o mesmo 
procedimento acima. Com uma terceira mão, respeitando os tempos 
descritos, melhoraremos a resistência e durabilidade do sistema.

Finalmente, aguardamos um mínimo de 24 horas para poder 
pisar no pavimento. Recomenda-se entre 4 e 5 dias após 
a aplicação não para arrastar móveis ou equipamentos pesados.

Para superfícies com humidade, como bases de chuveiro ou casas de banho, a 
recomendação seria de dois revestimentos de poliuretano à base de água e dois 
mais de poliuretano à base de solvente. Sempre deixando um mínimo de 24 horas 
da segunda camada de poliuretano para a água e a primeira camada de poliuretano 
para o solvente. Com a segunda camada de poliuretano à base de solvente, o quarto 
revestimento no selo, obteremos maior impermeabilidade no sistema.

Para o pedido de microplaca exterior, recomendamos a substituição do Microcemento Fino 
pelo Microcemento Medio. Isso proporciona um acabamento antiderrapante com uma 
granulometria mais espessa do que o Fine Microcement convencional, o que lhe dá mais 
resistência. Isso resulta em um acabamento mais uniforme com menos água.

Para a vedação exterior, recomendamos a aplicação de poliuretano ao solvente em vez de 
poliuretano na água. No entanto, como já indicamos anteriormente na descrição da nossa 
coleção, devemos selar bem o micropós com o poliuretano para a água de dois componentes 
antes de aplicá-lo. Isso evitará que os solventes neste selante afetem o sistema: seja 
suavizando-o ou modi�cando sua tonalidade de cor. Uma vez que temos o selador em água 
seca (aprox. 8h), aplicaremos a primeira camada de poliuretano ao solvente. Finalmente, 
repita a aplicação do poliuretano ao solvente após 6 horas. Uma terceira mão, sempre 
respeitando os tempos, melhorará a durabilidade do sistema. Está disponível em mate, 
cetim e brilho. A proporção de mistura será 4L do componente A mais 1L do 
componente B (25%).

-



3rd STAGE - MICROCEMENTO SEALING

Preparation and application of Sealant

Shower trays

Outdoor

Once the last coat of Microcemento Fino has dried, we will apply 
-

duct consists of a container of 5 liters and a hardener of 1 liter (20%) 

polyurethane will be applied over the entire surface allowing to dry 

with the same procedure as above. With a third hand respecting 
the times described will improve the strength and durability of the 
system.

Finally we will wait at least 24 hours to be able to step on the pave-

drag furniture or heavy items.

For surfaces with humidity such as shower trays or bathrooms the recommendation 
would be two hands of polyurethane to the water and two more of polyurethane to the 
solvent. Always leaving a minimum of 24 hours from the second hand of polyurethane 

polyurethane solvent, the fourth in the sealing, we will obtain a greater impermeability 
in the system.

For the application in microcemento exteriors we recommend to replace the Fine Mi-

that is thicker than conventional Microcemento Fino, which gives it greater strength. 

For outdoor sealing we recommend the application of polyurethane to the solvent 
instead of polyurethane to water. However, as indicated above in the description of 
our collection, we must seal microcemento well with polyurethane to two component 

respecting the times will improve the durability of the system. It is available in matt, 

(25%).



Pode ser lavado com os produtos habituais de limpeza doméstica. Para garantir 
uma boa manutenção, a cera deve ser usada. O rendimento de 1 L de cera com 
20% de água será de cerca de 30 m².
Uso de cera: com selador de água, o usuário deve aplicar cera na água. A cera 
à base de água também será usada com selante solvente.

Maintenance

Recommendations

It can be washed with the usual household cleaning products. To ensure good mainte-
nance, CERA (diluted yield (20% water): 1 lt of wax = 30 m²) should be used.

Use of Wax: with lacquer to the water the user must apply waxes to the water. With 
solvent-based paint, waxes will also be used in water.

- Para todas as aplicações, os elementos de proteção apropriados devem ser usados.

- Pode começar a andar com precaução após 24 horas, aplicando a última mão 
do selamento.

- Para um trânsito intermediário de pessoas e / ou para suportar móveis pesados,  
deve esperar entre 10/15 dias no verão e 15/20 dias no inverno.

- A dureza �nal é alcançada após 30 dias da última mão de Microcimento �no.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 35ºC. Nem com uma 
humidade superior a 80% (HRA).

- Não aplique quando houver os raios diretos do sol, especialmente no verão.

- Mascarar todo o perímetro com �ta adesiva antes de iniciar o trabalho (rodapés,
 grades, sanitários, divisões, etc.). Uma vez que a superfície está limpa e bem nivelada, 
a aplicação começará.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Departamento Técnico.

- For all applications, the appropriate protection elements must be used.

Sealing.

- For an intermediate transit of people and / or to support heavy furniture, it should be 
expected between 10/15 days in summer and 15/20 days in winter.

- Do not apply with temperatures below 5 °C or above 35 °C. Nor with an ambient 
humidity above 80% (HRA).

- Do not apply when direct rays of the sun, especially in summer.

- Masking with paper tape all around the perimeter before starting work (sockets, 
grids, sanitary ware, divisions, etc.). Once the surface is clean and well leveled, the 
application will begin.

- If you have any questions, please contact the Technical Department.

MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES



Para a aplicação da resina vitri�cadora 
calcule 150 gr de produto por cada 
m2 de junção.

For the application of the vitrifying re-
sin, calculate 150 g of product per each 
m2 of gasket.

Para a aplicação de Resin Tac, precisamos 
de aproximadamente 100 gr de produto 
por m2.

For the application of Resin Tac we will 
need approximately 100 gr of product 
per m2.

Para a aplicação de poliuretano à água, 
calcule aproximadamente 150 g de mistura 
por m2.

For the application of the polyurethane 
to the water calculate approximately 150 
gr of mixture per each m2. 

Para a aplicação de poliuretano ao solvente,
calcule aproximadamente 150 g de mistura 
por m2.

For the application of the polyurethane 
to the solvent calculate approximately 
150 gr of mixture per each m2.

Aproximadamente 1 kg da pasta formada 
pela mistura de Base de Microcemento e 
Resina faria 1 m2. A mistura de base e resina 
de Microcemenot é de 40%, portanto, para 
cada  cubo de base de microtubos de 20 kg 
precisamos de 8 litros de resina de 
Microcemento. Isto depende da viscosidade 
da aplicação e da temperatura.

Approximately 1 kg of the paste formed 
by the mixture of Base Microcemento 

mixture of Microcemento base and 
Resin is 40%, so for each bucket of Base 
Microcemento of 20 kg we will need 

depends on the application viscosity and 
the temperature.

Aproximadamente 600 gr da pasta formada 
pela mistura do Microcimento Médio e da 
Resina faria 1 m2. A mistura de pó médio e 
resina é de aproximadamente 45%, portanto, 
para cada cubo de 20 kg, precisamos de 9 litros 
de resina. Isto depende da viscosidade e da
 temperatura.

Approximately 600 grams of the paste 
formed by the mixture of Microcemento 
Medio and Resin we would make a m2. 

-
sin is approximately 45% so for each 20 
kg bucket we will need 9 liters of resin. 

-
ture.

Aproximadamente 400 gr da pasta formada
 pela mistura de Microcentro �no e Resina 
faria 1 m2. A mistura de Pó �no e Resina é de 
aproximadamente 50%, então, para cada cubo 
de 20 kg de Microcemento Fino, precisamos de 
10 litros de resina. Isto depende da viscosidade 
da aplicação e da temperatura.

Approximately with 400 gr of the paste 
formed by the mixture of the Fine Mi-
crocemento and the Resin we would 

and resin is approximately 50% so for 
each 20 kg Cube Fine Microcemento we 

application viscosity and temperature.

Approximate yields

Finalmente, note que as primeiras mãos executam menos do que a última. Então, esses retornos são indicativos.

Vitri�cador Cristal

Microcimento Base

Resin - Tac Microcimento Fino

Poliuretano de água

Poliuretano de dissolvente

RENDIMENTOS APROXIMADOS
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