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The Ultimate Luxury In
 Floorings, Walls And Furniture!

Fácil e rápido de aplicar/ /Easy  

Fácil de manter/ /Easy to maintain

Facil y rapido de aplicar  

poco espessor

No fissura

Facil de mantener

Facil limpiar

Confortable

Cualquier espacio

and quick to apply
O Microreve® é tão fácil de aplicar que qualquer pessoa o pode aplicar. Basta aplicar o primário 
Microreve Primer (quando se trata de suportes porosos) e logo após secagem, aplicar a primeira 
camada de Microreve G. Depois da secagem, basta lixar, limpar a superfície, e aplicar o 
Microreve F. Depois disto, basta lixar a superfície deixando-a com um acabamento liso ou 
rústico, e aplicar uma boa quantidade de selante para impedir a absorção de 
líquidos.

Com o Microreve®, não existe o problema de ressaltos entre pavimentos 
antigos ou afinação de portas, uma vez que este revestimento tem 
uma espessura de 2 a 4 mm, conferindo um acabamento de 
excelência, resistente e confortável.
 

O Microreve® apenas fissura se a sua base fissurar, exigindo 
por isso uma base estável e rígida. No entanto, tal como a 
madeira, permite ser facilmente reparado, uma vez que 
pode ser lixado e ser aplicada nova camada, garantindo 
um chão sem falhas por muito tempo.
 

O Microreve é resistente e flexível ao ponto de 
acompanhar a deformação da estrutura, no entanto, 
aconselha-se a aplicação de ceras acrílicas para 
manter o bom estado do pavimento, mantendo assim 
a boa conservação do selante e o brilho do 
revestimento.
 

Uma vez que o Microreve® não tem juntas, forma uma 
superfície contínua e que dificulta a deposição de 
sujidade e detritos. Desta forma, basta passar a 
vassoura ou a esfregona, que facilmente terá um 
ambiente limpo e confortável como desejado.
 

O Microreve® é um bom condutor térmico, permitindo 
assim ser usado em chão radiante ou mesmo em bases de 
duche, tendo um toque suave e cómodo.

Por ter um aspecto minimalista e ser um material impermeável e 
quimicamente estável, pode ser usado tanto em quartos, salas, 
cozinhas, casas de banho ou mesmo em lojas e consultórios, pois 
constitui um piso resistente, confortável e contínuo.

 

 

Pouca espessura/ /Small thickness

Não fissura/ /Doesn’t crack

Fácil de limpar/ /Easy to clean

Confortável/ /Confortable

Em qualquer espaço/ /Anywhere anyplace 
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Microreve® é a marca de microcimento que está a revolucionar o mercado da arquitectura de interiores e decoração uma vez 
que permite revestir paredes, pavimentos, bases de duche e móveis com o mesmo material, sem juntas, conferindo ao 

espaço um aspecto continuo, limpo e minimalista.

O Microreve® é um produto criado e desenvolvido pela Proiber, representando um marco importante na 
evolução de uma empresa que tem como objectivo, ser líder em todos os segmentos de mercado em que actua.

O microcimento Microreve®, foi buscar para a sua formulação o conhecimento das mais prestigiadas marcas do 
sector dos químicos para a construção, chegando até si como o sistema Microreve® com garantia contra 
defeitos de fabrico.

O Microreve® é resistente, fácil de limpar, boa condutividade térmica e dá uma nova dimensão a qualquer 
espaço, seja casa de banho, cozinha, sala, consultórios ou zonas de circulação de pessoas.

Com o Microreve®, não precisa de partir tudo para ter uma nova decoração, uma vez que este material adere a 
qualquer superfície estável e exige apenas uma espessura de 2 a 3 milímetros, evitando ressaltos ou afinações de portas.

Em qualquer cor, sobre qualquer suporte, pouco entulho, perfeito para o seu lar.

El Microreve® es la marca de microcemento que está revolucionando el mercado de arquitectura de interiores y decoración una vez 
que permite cubrir las paredes, los pisos, las bases de ducha y mobiliario con el mismo material, sin juntas, dando el espacio un 
aspecto continuo, limpio y minimalista. 

El Microreve® es un producto diseñado y desarrollado por Proiber, lo cual representa un importante hito en la 
evolución de una empresa que tiene como objetivo, ser el líder en todos los segmentos del mercado en el que 
opera.

El microcemento Microreve®, va buzcar su formulación al conocimiento de las marcas más prestigiosas en el 
sector de productos químicos para la construcción y todo el saber de nuestra compania , llegando a sí mismo 
como el sistema Microreve® con garantía contra defectos de fabricación.

 Microreve® es muy resistente, fácil de limpiar, buena conductividad térmica y añade una nueva dimensión a 
cualquier espacio, ya sea un cuarto de baño, cocina, sala de estar, oficinas privadas o áreas de circulación de 
personas.

Con el Microreve®, usted no necesita de todo para tener una nueva decoración, una vez que este material se adhiere a cualquier 
superficie estable y sólo requiere un espesor de 2 a 3 milímetros, evitando golpes o ajustes de las puertas. 

En cualquier color, sobre cualquier soporte, ideal para el hogar.

Microreve® is Proiber's trademark for the microcement that is revolutionizing the interior architecture and decoration's market because it allows to coat 
walls, floors, bath tubs and furniture with the same material, without joints, bringing a new, clean and modern look to your space.

Microreve® is a product bred and developed by Proiber, representing an important mark in the evolution of a company that aims, to be leader in the 
microcement market segment.

Microreve®, was formulated with the knowledge and search of the most prominent brands of the sector of chemichals for the construction, arriving to you as 
Microreve® system with production guarantee quality.

The Microreve® is resistant, easy to clean, has good thermal properties, giving a new dimension to any space, either bathrooms, kitchens, rooms, offices or 
circulation areas.

With Microreve®, it does not need to demolish everything to get an extreme makeover at 
your place once this material is suitable for any steady surface and demands a small 
thickness of 2 to 3 millimeters, preventing rebounds or door adjustments.

In any color, on any support, no junk, perfect for any building.
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     Beje CascaisBeje Sintra

Cinza Guimarães

Cinza Aço

Rosa AlcântaraRosa Loulé

Azul PortoSalmão Algarve

Cinza Faro

Lilás Beja


