
www.polipiso.com
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SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS



Polipiso do Brasil levando soluções para pisos industriais pelo mundo.

 A Polipiso do Brasil uma empresa 100% nacional com experiência acumulada de quase 25 anos, projeta-se 

cada vez mais longe, superando fronteiras e atingindo mercados internacionais, sempre baseada em ética, 

transparência, dedicação e respeito aos clientes.

 Além de crescer, ser forte e referência no mercado a Polipiso do Brasil procura ser mais que uma simples 

fornecedora de insumos, ela busca oferecer tecnologia em engenharia para pisos industriais, atuando próximo aos 

clientes como consultora e levando soluções e�cazes e de alta performance.

 Acompanhando integralmente todo processo, desde o auxílio na concepção de projetos, levando sempre o 

que há de mais moderno em produtos para pisos e pavimentos até a sua aplicação, contando com a parceria de 

empresas aplicadoras, que são responsáveis diretamente pela qualidade e resultado �nal de nossos produtos, sendo 

assim, são treinadas, certi�cadas e acompanhadas pelo departamento técnico.

 Com um portfólio completo de produtos integrados a soluções inteligentes de engenharia e 

acompanhamento total do processo, a Polipiso do Brasil atende a todo tipo de necessidade no que se refere a insumos 

direcionados para pisos e revestimentos, seja nos segmentos industriais ou comerciais.



LAYOUT

IDOSOS
IDOSOS

SALA DE
MANIPULAÇÃO
ENDURIT ARG

SALÃO DE
VENDAS

LINHA P500

ESTACIONAMENTO
LINHA POXCOLOR

E PU COLOR

ESTOQUE
LINHA P05

CÂMARA FRIA
ENDURIT ARG

AÇOUGUE
ENDURIT AN 

PEIXARIA
ENDURIT AN 

PADARIA
ENDURIT AN 



É nesta área onde ocorre um 
dos primeiros contatos visuais 

do cliente com o ambiente, 
considerando que a visão é 

responsável por 81% dos 
estímulos de compras (POPAI 

USA 1995), a estética e a 
harmonização do piso com o 
ambiente são fundamentais. 

A inspiração da criação da linha P500 nasceu do antigo sistema de revestimentos Terrazo na Itália. Em virtude da 
sua beleza e durabilidade ao longo dos séculos, o seu conceito se manteve, mas a Polipiso do Brasil promoveu uma 
grande evolução tecnológica. Podemos citar dentre estas, o aumento de sua resistência, a possibilidade de 
aplicação em grandes dimensões sem juntas, o processo de polimento alto brilho e consequentemente o ganho 
estético. 
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Sistema de polimento de última geração 
na qual o P500 é submetido, levando-o ao 

alto brilho. Sela a porosidade do 
revestimento e reduz sua aderência, 

proporcionando assim um menor atrito 
com os equipamentos rodantes e 

aumentando sua resistência à abrasão.
Trata-se de um processo sistêmico de 

polimento através de politrizes dotadas de 
Insertos Diamantados Metálicos e Lixas 
Diamantadas Resinóides da Cobral®  em 

conjunto com produtos químicos 
especí�cos  (ENDUCRET ULTRA® e 

ADEPOX DNS®) resultando em um aspecto 
visual muito parecido com granitos e 

mármores no que tange ao brilho.

POLIMENTO
ALTO

BRILHO

ESTÉTICA

Imagine um piso sem juntas

A tecnologia do permite sua instalação em grandes   P500
dimensões sem necessidades de juntas especí�cas, 
acompanhando estruturalmente à base construtiva.
Como benefício proporciona um baixo custo de 
manutenção, um maior conforto acústico, eliminando o 
“tec tec tec” do rolar dos carrinhos e equipamentos, e 
consequentemente reduzindo a deteriorização dos 

equipamentos de rolagem.
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Substitua sua manutenção de cera 
por uma solução simples e econômica

Com acabamento de alto brilho a utitlização da cera 
como forma de manutenção é dispensável, evitando 
assim convencionais transtornos do ciclo de 
manutenção da mesma, comumente executadas em 
períodos de paralização do estabelecimento, processo 
este de alto valor ao longo do tempo.
A manutenção do P500® é feita de uma maneira simples, basta 
utilizar lavadoras automáticas dotadas de Discos Diamantados 
Resinóides (Cobral®), água, sabão neutro (Masterlimp CH40®), 
mensalmente o processo de revitalização do brilho utiliza-se o mesmo disco, 
enceradeira hight speed e aplicação do Enducret Ultra® (como agente promovedor de brilho).
Todo esse processo pode ser feito com a loja em funcionamento, além de ser considerado um processo 
ecologicamente correto.

Outras vantagens:

Podemos a�rmar e comprovar que a linha de  revestimento P500 é uma 
das mais resistentes comparada a soluções existentes no mercado.
Sua resistência à compressão é de 2 a 3 vezes superior a de um concreto 
convencional.
Esta característica confere uma grande durabilidade do revestimento e 
uma excelente solução do ponto de vista custo x benefício ao longo do 
tempo.

O que esperar da durabilidade

Baixa espessura; 
Instalação sobre laje piso;
Adesividade através do Adepox FIX (Adesivo Estrutural);
Redução de sobrecarga estrutural comparado com métodos que utilizam camadas de regularização;
Alta re�ectância;
Sem necessidade de camada de regularização.

Cera

Polimento
Alto Brilho

R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 60,00

CUSTO ANUAL
MANUTENÇÃO
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Necessidades

PADARIA
AÇOUGUE
PEIXARIA

A busca pelo revestimento ideal para estes setores 
tem como premissas básicas, a fácil limpeza,  
impermeabilidade, resistência aos produtos 
químicos de higienização,  ser antiderrapante para 
a segurança do usuário, não possuir pontos críticos 
de contaminação (Juntas) e preferencialmente 
conter  ativos antimicrobianos.
Não podemos deixar de ressaltar que este ambiente 
é a porta de entrada dos clientes para os setores de 
manipulação de alimentos.

Endurit AN
Trata-se de uma resina a base uretânica também conhecida no mercado como poliuretano vegetal o Endurit AN é 
um revestimento consagrado no portfólio de produtos da Polipiso do Brasil há mais de 10 anos. Tem como 
características físicas uma alta resistência aliada a sua resiliência (�exibilidade moderada), atributos que propiciam 
a absorção de tensões pontuais e baixo desgaste ao longo do tempo, destacando sua impermeabilidade, 
resistências térmicas, resistências químicas a produtos de limpeza, ataques químicos por ácidos orgânicos e 
inorgânicos, além de conter em sua formulação ativo antimicrobiano que contribui para controle da proliferação 
de fungos e bactérias.
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Necessidades
A sala de manipulação e preparo 
contempla as mesmas necessidades 
dos ambientes de padaria, açougue e 
peixaria, relacionadas às questões 
�tossanitárias, higienização, fácil 
limpeza, impermeável, resistência 
química e antiderrapante.

SALA DE
MANIPULAÇÃO



E s t e  a m b i e n t e  t e m  à s  m e s m a s 
necessidades da sala de preparo e 
m a n i p u l a ç ã o  ( r e v e s t i m e n t o s 
impermeáveis e de fácil limpeza, etc.), 
além de sofrer agressões térmicas de 
temperaturas, ciclos de gelo e desgelo, 
agressões físicas devido ao tráfego 
intenso de empilhadeiras, paleteiras e 
sobreposição de cargas paletizadas.

Necessidades

CÂMARA 
FRIA

Endurit ARG

Da mesma família do Endurit A.N, o Endurit ARG contempla às mesmas características anteriormente ressaltadas, 
tais como resistências físicas, químicas, térmicas e �tossanitárias, se enquadrando obviamente às necessidades 
deste ambiente, porém proporcionando uma superfície mais antiderrapante e contribuindo assim para uma maior 
segurança contra possíveis acidentes indesejados.



Necessidades

ESTACIONAMENTO

Linha Poxcolor / Pu Color
A linha de revestimentos resinados da Polipiso do Brasil tem como diferencial uma alta durabilidade e elevado 
apelo estético. A sua formulação exclusiva e inovadora, aliada as matérias primas de última geração, fazem do 
Poxcolor e Pu Color revestimentos ideais para ambientes de estacionamentos.
Para uma aplicação primorosa utilizar equipamento Airless.

Como uma tendência no mercado os 
estacionamentos atualmente estão 
sendo levados em consideração como 
u m a  á r e a  c u j a  e s t é t i c a  t e m  s u a 
importância, tal quanto os demais 
ambientes. É inegável que a percepção 
v i s u a l  d o  c l i e n t e  i n i c i a - s e  n e s t e 
momento, porém não podemos deixar de 
considerar que as necessidades físicas 
devem ser levadas em considerações 
devido ao alto tráfego de pessoas e 
veículos. 
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Necessidades

ESTOQUE

Linha P05

Neste ambiente o revestimento necessita 
de uma grande resistência física para 
suportar o alto �uxo de equipamentos 
rodantes (empilhadeiras e paleteiras), 
provenientes tanto de carga e descarga 
dos insumos, onde as movimentações  
para reposição das gôndolas, somatiza  
aos possíveis impactos derivados da 
manipulação de paletes, caixas e a�ns.

A Polipiso do Brasil nos mais de seus 25 anos de mercado tem executado em CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÕES mais de 10 milhões de metros quadrados com a solução consagrada e atestada ao longo 
do tempo o P05 em suas versões com agregado mineral (quartzo) e/ou metálico (óxido de alumínio) 
aliado ao endurecedor químico Enducret. Esta solução atende plenamente todas as necessidades do 
ambiente de estoque, trazendo uma elevada vida útil do pavimento com baixíssimo custo de 
manutenção ao longo do tempo.

A Linha P05 com tonalidades claras transforma o ambiente em 
um espaço mais agradável, contribuindo assim para a 
re�ectância da iluminação, podendo reduzir a luz arti�cial e 
colaborando indiretamente com o meio ambiente devido a 
redução no consumo de energia.



Sobre retro�t:

RETROFIT

Endurit AN

O conceito de retro�t  surgiu na Europa e nos EUA, se tornando um 
termo usual no mercado da construção civil, sendo mais que um 
processo de revitalização ou uma simples reforma ele envolve 
uma série de modernizações e readequações nas instalações.
A NORMA DE DESEMPENHO BRASILEIRA (NBR 157575-1) de�ne 
retro�t como remodelação ou atualização do edifício através de 
novas tecnologias e conceitos.
O processo de retro�t no seguimento de supermercado e/ou 
hipermercados tem uma vertente considerada importante: a 
improdutividade gerada pela paralisação, afeta diretamente o 
retorno das atividades e o payback �nanceiro.

Considerando os conceitos apontados de retro�t, o Endurit AN se enquadra perfeitamente no ponto de vista de 
modernização. Este revestimento é considerado uma evolução do conceito de RAD (Revestimento de Alto 
Desempenho), apresentando uma grande durabilidade, conforto acústico, fácil limpeza, monolítico e um bom apelo 
estético.
No preâmbulo técnico a facilidade de aplicação e liberação rápida (12 horas) são diferenciais à frente de outras 
soluções, impactando diretamente na redução do tempo de intervenção construtiva.  
Podemos considerar também que este processo não é destrutivo, não gerando assim o custo de remoção e 
movimentação do entulho. A sua execução é realizada diretamente sobre o substrato de concreto, em espessura que 
variam de 4 a 6mm, reduzindo eventuais problemas de concordância de nível.
Tal quanto as vantagens técnicas do produto, o Endurit A.N pode ser considerado um processo de revitalização e 
modernização do piso, além de proporcionar ao cliente um ambiente mais agradável e harmonioso.



Legenda de pictogramas

Manutenção e Reparo

ANTIDERRAPANTE 

ANTIMICROBIANO

ECOLÓGICO

IMPERMEÁVEL

SEM JUNTAS

RESISTÊNCIA U.V.

TRÁFEGO DE EMPILHADEIRA RESISTE AO TRÁFEGO INTENSO

RESISTÊNCIA FÍSICA

ALTO BRILHO

APELO ESTÉTICO

DURABILIDADE

RESISTÊNCIA QUÍMICA

RESISTÊNCIA TÉRMICA

Masterbril: Cera de alto desempenho pro�ssional à base de resina acrílica 
estirenada metalizada, criando no piso uma película impermeável de alta 
resistência protegendo o revestimento e proporcionando alto brilho.

Linha de Limpeza: Masterlimp CH 40, é um produto especí�co de alta 
performance utilizado na limpeza constante de revestimentos à base de resina 
e cimento.

PU 30 Plus: Selante de junta à base de poliuretano de alta �exibilidade, o seu 
alongamento é superior a 500%. É utilizado no preenchimento de juntas de 
pavimentos.

TLX 70: Produto desenvolvido à base de resina epóxi, com dureza superior a 70 
MPA. É utilizado para reforço de juntas que sofrem grande agressividade de 
tráfego de empilhadeiras e também para sua recuperação.

Poliplus: Linha de argamassa cimentícia de rápida secagem, com liberação de 
tráfego entre 1 a 4 horas. Desenvolvida para reparos emergênciais no qual o 
tempo de paralização deve ser o menor possível. 



Cores - Linha P05
BRANCO GELO

NATURAL

AZUL CELESTE

BEGE DESERTO

CINZA CLARO

PRETO ONIX

VERDE AMAZÔNIA

OCRE

SALMÃO TERRACOTA

P500 - PÓLUX P500 - FÊNIXP500 - RÍGELP500 - SIRIUS

Versões - Linha P500



Referência de Cores na escala  Munsell e Ral

Obs.: Importante salientar que as referências MUNSELL e RAL são aproximadas.
A tonalidade do revestimento pode sofrer variações de acordo com o sistema
executivo e a sua exposição aos raios U.V.
*As cores impressas neste catálogo são meramente ilustrativas. 

Cores - Linha Endurit

Cores - Linha Poxcolor

CINZA MÉDIO Ref.: MUNSELL N 7,25 

AZUL MÉDIO Ref.: MUNSELL 10B 6/6   

VERDE MÉDIO Ref.: MUNSELL 2,5G 6/4  

AMARELO MÉDIO Ref.: MUNSELL 10YR 7/8 

VERMELHO MÉDIO Ref.: MUNSELL 5R 4/6 

BEGE MÉDIO Ref.: RAL 1014 

CINZA ESCURO Ref.: RAL 7040

AZUL ESCURO Ref.: MUNSELL 7,5B 4/8

VERDE ESCURO Ref.: RAL 6010

AMARELO ESCURO Ref.: MUNSELL 10YR 6/8

VERMELHO ESCURO Ref.: MUNSELL 7,5R 3/8

BEGE ESCURO Ref.: RAL 1001

CINZA CLARO Ref.: RAL 7035

AZUL CLARO Ref.: MUNSELL 7,5B 8/4

VERDE CLARO Ref.: RAL 6019

AMARELO CLARO Ref.: MUNSELL 2,5Y 8/6

VERMELHO CLARO Ref.: RAL 3014 

BEGE CLARO Ref.: RAL 1015 

BRANCO Ref.: RAL 9010



www.polipiso.com
Avenida Geraldo Antônio Traldi, Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

Descalvado - SP, CEP: 13690-000 +55(19) 3590-1200


