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MICROCIMENTO DOIS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DO MICROPOOL

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

A linha de microcimento Micropool é caracterizada como um 
revestimento de dois componentes que só precisa ser mistura-

do com um catalisador para endurecimento.

É especialmente projetado para aplicações em superfícies imer-
sas em água, como piscinas. Especificamente formulado para 
criar alguma permeabilidade ao vapor de água e, assim, evitar a 
bolha ou o aparecimento de bolhas devido à falta de permea-

bilidade.

Impermeável Durabilidade 
da água

BaseAcabamento

Resistência ao cloro 
e à água salgada

Não produz bleaster 
(bolhas)

TÓNERS

40 Toners coloridos para sistemas de 
microcimento. 

Montblanc BisónGobi desert Piedra de lago

Vino blanco ChocolateHeno viejo Nebulosa

Malta Smoked topaz

El álamo DeerParrot Acero

Safari Concrete
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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 3 linhas de microcimento:

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

Muitas vezes gostamos do complicado, quando 
podemos escolher a facilidade. Você encontra neste 
produto a arte complexa na simplicidade, o microne, e 
um microcimento pronto ao uso. Apenas abrir a tampa e   
aplicar. Excelente para uso em áreas molhadas.

Capacidade de suportar e resistir. É assim que a força é 
definida, ou dito de outra maneira, quando um objecto 
cai no chão é a linha microröck que tem uma alta 
resistência para combater as adversidades do dia a dia.  

A ADAPTAÇAO

A SIMPLICIDADE

A FORÇA

MICROCIMENTO PRONTO PARA USAR

CARACTERISTICAS DO MICRONE

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

MPa27 1

A linha de microcimento Microne é caracterizada por estar 
pronta para uso e impermeável em pasta. Pronto para usar, pois 
não precisa de resina ou água para sua preparação. Basta adi-
cionar a cor e agitar. Graças à sua alta impermeabilidade, não 
é necessário aplicar várias camadas de selante para protegê-lo. 
Uma única camada de verniz é suficiente para evitar poeira e 
manchas. Além disso, as possíveis marcas do rolo e aquelas pro-

duzidas pela absorção da superfície são evitadas.

Obviamente os tempos de execução do trabalho diminuem 
consideravelmente quando não exigem tapa poros, camadas 

de verniz nem os tempos de espera entre demãos.

Ideal para lugares molhados, como banheiros, bandejas de 
chuveiro ou ao ar livre, pois não escurece pela água. Tem uma 
grande aderência em diferentes suportes e muito boa resistên-
cia ao desgaste. Facilidade de trabalho e aplicação. Não é ade-
quado para piscinas ou superfícies em imersão contínua,ou até 
mesmo em bases com humidades ascendentes à construção.

Impermeável Efeito mínimo de stuco

BaseBase finaMediaFina

Resistência à 
compressão

Componentes

Pronto para usar



É um revestimento decorativo composto por uma base 
cimentícia misturada com: fibras, resinas, 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 é apropriado 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 
qualquer forma o 

geometría

Aderência a 
qualquer tipo de 

superficies

Excelente resis-
tencia química e 

mecánica

Continuo
Sem juntas

Resistência 
a raios UV

Chão radiante

Não se 
mancha

Interior
Exterior

Mobiliário

Duradouro 
e resistente

Resistente
ao fogo



MICROCIMENTO DOIS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DO MICROROCK

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

MPa80 2

A linha microcimento Microröck é caracterizada por ser de dois 
componentes e à prova d’água. Tem características incompará-
veis até agora, pois é um microcimento cuja dureza é superior 
à do cimento polido com aparência mineral. Além disso, sua 
resistência à compressão e tração é incomparável. Graças a isso, 
os selantes não amaciam o produto e o microcimento não é 

afetado por solventes ou compostos químicos.

Graças à sua impermeabilidade, não é necessário aplicar várias 
camadas de selante para protegê-lo. Uma única camada de ver-

niz é suficiente para evitar poeira e manchas.

Não quebra ,não racha,nem mancha . Tem uma alta aderência 
a qualquer suporte. É especialmente projetado para aplicar em 

áreas de alto tráfego.

Impermeável Efeito mínimo de stuco

BaseBase finaMediaFina

Resistência à 
compressão

Componentes

Pronto para uso + 
endurecedor

É A UNIÃO PERFEITA ENTRE TÉCNICA E ESTÉTICA
O acabamento é elegante e minimalista, criando (dependendo do microcimento escolhido) águas 
extremamente decorativas, capazes de embelezer qualquer espaço. Além disso, é um bom companheiro 
para outros materiais, como madeira; decoram espaços tornando esses lugares realmente especiais.

A PERFEITA ADAPTABILIDADE
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.

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.

ILIMITADO
Cores, texturas, formas e efeitos diferentes. O Microcimento não 

tem limites quando se trata de criar espaços personalizados.



E o que um lugar precisa para ter vida?

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

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

tornar um espaço que se distingue do resto.

Um revestimento decorativo, como o MICROCIMENTO, significa 

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

de um espaço que fala, que acolhe, que estimula, que tem vida.

Cimer - RVDK 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 Cimer é o aliado.

“A arquitetura não é de quatro paredes e um 
telhado, é o espaço e a vida que é gerada no 

interior”

 Lao Tsé.
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MICROCIMENTO DOIS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DO MICROROCK

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

MPa80 2

A linha microcimento Microröck é caracterizada por ser de dois 
componentes e à prova d’água. Tem características incompará-
veis até agora, pois é um microcimento cuja dureza é superior 
à do cimento polido com aparência mineral. Além disso, sua 
resistência à compressão e tração é incomparável. Graças a isso, 
os selantes não amaciam o produto e o microcimento não é 

afetado por solventes ou compostos químicos.

Graças à sua impermeabilidade, não é necessário aplicar várias 
camadas de selante para protegê-lo. Uma única camada de ver-

niz é suficiente para evitar poeira e manchas.

Não quebra ,não racha,nem mancha . Tem uma alta aderência 
a qualquer suporte. É especialmente projetado para aplicar em 

áreas de alto tráfego.

Impermeável Efeito mínimo de stuco

BaseBase finaMediaFina

Resistência à 
compressão

Componentes

Pronto para uso + 
endurecedor

É A UNIÃO PERFEITA ENTRE TÉCNICA E ESTÉTICA
O acabamento é elegante e minimalista, criando (dependendo do microcimento escolhido) águas 
extremamente decorativas, capazes de embelezer qualquer espaço. Além disso, é um bom companheiro 
para outros materiais, como madeira; decoram espaços tornando esses lugares realmente especiais.

A PERFEITA ADAPTABILIDADE
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.

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.

ILIMITADO
Cores, texturas, formas e efeitos diferentes. O Microcimento não 

tem limites quando se trata de criar espaços personalizados.



É um revestimento decorativo composto por uma base 
cimentícia misturada com: fibras, resinas, 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 é apropriado 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.
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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 3 linhas de microcimento:

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

Muitas vezes gostamos do complicado, quando 
podemos escolher a facilidade. Você encontra neste 
produto a arte complexa na simplicidade, o microne, e 
um microcimento pronto ao uso. Apenas abrir a tampa e   
aplicar. Excelente para uso em áreas molhadas.

Capacidade de suportar e resistir. É assim que a força é 
definida, ou dito de outra maneira, quando um objecto 
cai no chão é a linha microröck que tem uma alta 
resistência para combater as adversidades do dia a dia.  

A ADAPTAÇAO

A SIMPLICIDADE

A FORÇA

MICROCIMENTO PRONTO PARA USAR

CARACTERISTICAS DO MICRONE

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

MPa27 1

A linha de microcimento Microne é caracterizada por estar 
pronta para uso e impermeável em pasta. Pronto para usar, pois 
não precisa de resina ou água para sua preparação. Basta adi-
cionar a cor e agitar. Graças à sua alta impermeabilidade, não 
é necessário aplicar várias camadas de selante para protegê-lo. 
Uma única camada de verniz é suficiente para evitar poeira e 
manchas. Além disso, as possíveis marcas do rolo e aquelas pro-

duzidas pela absorção da superfície são evitadas.

Obviamente os tempos de execução do trabalho diminuem 
consideravelmente quando não exigem tapa poros, camadas 

de verniz nem os tempos de espera entre demãos.

Ideal para lugares molhados, como banheiros, bandejas de 
chuveiro ou ao ar livre, pois não escurece pela água. Tem uma 
grande aderência em diferentes suportes e muito boa resistên-
cia ao desgaste. Facilidade de trabalho e aplicação. Não é ade-
quado para piscinas ou superfícies em imersão contínua,ou até 
mesmo em bases com humidades ascendentes à construção.

Impermeável Efeito mínimo de stuco

BaseBase finaMediaFina

Resistência à 
compressão

Componentes

Pronto para usar
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MICROCIMENTO DOIS COMPONENTES

CARACTERISTICAS DO MICROPOOL

GRANULOMETRÍAS / PRODUTOS

A linha de microcimento Micropool é caracterizada como um 
revestimento de dois componentes que só precisa ser mistura-

do com um catalisador para endurecimento.

É especialmente projetado para aplicações em superfícies imer-
sas em água, como piscinas. Especificamente formulado para 
criar alguma permeabilidade ao vapor de água e, assim, evitar a 
bolha ou o aparecimento de bolhas devido à falta de permea-

bilidade.

Impermeável Durabilidade 
da água

BaseAcabamento

Resistência ao cloro 
e à água salgada

Não produz bleaster 
(bolhas)

TÓNERS

40 Toners coloridos para sistemas de 
microcimento. 
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