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A NS Brazil é uma empresa que 
atua desde 1995 no mercado 
nacional desenvolvendo e  
industrializando produtos de 
alto desempenho.
É especializada em pisos 
e revestimentos técnicos 
resinados, funcionais
e decorativos  para os 
segmentos industrial, 
comercial e da construção civil.

A EMPRESA
A Pesquisa e o Desenvolvimento marcam a história da NS Brazil, que se dedica 
constantemente a desenvolver novos produtos, transformando necessidades do 
mercado em soluções inovadoras de alta tecnologia.

O parque fabril da empresa possui modernas instalações a fim de garantir uma 
melhor capacidade produtiva, desenvolvimento de novos produtos e treinamentos 
para capacitação profissional através de nossa equipe técnica altamente experiente e 
capacitada.

QUALIDADE

A NS Brazil trabalha com seriedade e comprometimento, garantindo seus produtos com 
um eficiente controle de qualidade e rastreabilidade de processos.

Nossa extensa linha de produtos foi desenvolvida visando atender às mais diversas 
solicitações químicas, mecânicas e estéticas, oferecendo aos nossos clientes soluções 
diferenciadas e de alta qualidade para pisos e revestimentos com foco na engenharia 
de superfícies, gerando um custo/benefício adequado para cada projeto.

A qualidade, sustentabilidade, inovação, desempenho e durabilidade dos nossos 
produtos e sistemas nos tornaram uma referência tecnológica no mercado.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

A NS Brazil prima por plena consciência ambiental, adotando desde a sua fundação 
medidas de segurança industrial que previnem danos aos recursos naturais do planeta.
Somos pioneiros no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e atóxicos, 
atendendo a norma LEED para construção verde.

Fazemos parte da rede brasileira do Pacto Global da ONU, assumindo os 10 princípios 
básicos para desenvolvimento sustentável, atuando com ética empresarial e 
contribuindo com expertise técnica e tecnologia em produtos e soluções para quem 
deseja construir sustentavelmente.

A NS Brazil é sócia fundadora
da ANAPRE Associação Nacional 
de Pisos e Revestimentos de alto 
desempenho

E S P E C I A L I S TA  E M  E N G E N H A R I A  D E  S U P E R F Í C I E



4 5

MONOLITH®
REVESTIMENTOS DE ALTO 
DESEMPENHO (RAD)

VOCÊ NUNCA PISOU EM TANTAS VANTAGENS!

A escolha do piso mais adequado para a sua necessidade passa por várias questões técnicas que devem ser avaliadas com atenção para 
garantir o máximo desempenho dos nossos sistemas e sua plena satisfação, mas algumas características e benefícios são comuns a 
todos os nossos sistemas Monolith®:

Os produtos da linha Monolith® são sistemas de Revestimentos de Alto Desempenho (RAD), desenvolvidos de acordo com a norma 
NBR 14050, totalmente monolíticos, sem emendas e juntas. Conferem proteção, longa durabilidade e desempenho aos pisos e 
superfícies e são constituídos por resinas reativas especiais, com estrutura química diferenciada e de alto desempenho. 

Nossa ampla linha de produtos oferece soluções específicas para cada necessidade nas mais adversas situações físicas, químicas, 
térmicas e ambientais, podendo dessa forma apresentar real durabilidade para cada projeto.

 Elevadas propriedades mecânicas (compressão, tração, flexão, impacto e abrasão) e choque térmico;
 Alta resistência à maioria dos produtos químicos industriais, ácidos, álcalis, gorduras, óleos e detergentes;
 Acabamento monolítico liso, semi liso ou antiderrapante para maior segurança e prevenção de acidentes 

   de trabalho;
 Rapidez de aplicação e rápido retorno às atividades;
 Impermeável e de longa vida útil;
 Atende requisitos de higiene industrial e segurança do trabalho;
 Evita o desenvolvimento de micro-organismos nocivos à saúde humana;
 Fácil limpeza, conservação e manutenção reduzida;
 Melhora a iluminação dos ambientes e estimula a produtividade;
 Diversas opções de cores;
 Tecnologia Gluoquim® - Adesão química e física em superfícies de difícil absorção.

• Em baixas temperaturas (>5ºC) e com elevada umidade relativa do ar (<90%);
• Alta umidade residual do contra piso ou concreto, inclusive concreto verde;
• Com acabamento final sem cheiro;
• Resistências químicas diferenciadas, versão ARQ (Alta Resistência Química). 

• Epóxi Bisfenol “A”
• Epóxi Bisfenol “F”
• Epóxi Novolaca
• Poliuretano
• Uretano

• Éster Vinílica
• Acrílico
• Metil Metacrilato (MMA)
• Poliaspártico
• Tecnologia Gluoquim®

TECNOLOGIAS QUE USAMOS:

FORMULAÇÕES DIFERENCIADAS COM PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DE CURA

Indicado para todas as indústrias expostas a solicitações químicas, mecânicas
e abrasivas, como áreas de produção, áreas de estocagem e expedição, trânsito 
de carrinhos e empilhadeiras, galpões e cozinhas industriais, lavanderias, 
oficinas, concessionárias de veículos, etc.

  Aplicação fácil e segura;
  Alta resistência à abrasão e a impactos;
  Alta resistência a produtos químicos como: ácidos, álcalis,  

    soluções salinas, graxas e óleos;
  Minimiza certas irregularidades no piso.B
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EPÓXI - MULTICAMADAS

MONOLITH® 2000
Revestimento multicamadas 
de alto desempenho para pisos 
industriais, à base de polímeros 
epóxi e quartzos selecionados
de alta dureza. 

EPÓXI - PINTURA

MONOLITH® 900
Sistema de pintura com acabamento 
epóxi de alta espessura, alto 
desempenho, impermeabilidade
e superior durabilidade.

 Rápida aplicação e liberação da área em 24 horas;
 Alta resistência a produtos químicos;
 Alta resistência à abrasão;
 Excelente custo/benefício;
 Propicia superfícies coloridas e brilhantes (Tabela RAL);
 Fácil limpeza e manutenção;
 Tratamento antipoeira para pisos de concreto.

Indicado para pisos em boas condições, com trânsito leve ou médio, em indústrias 
em geral, comércios, oficinas, estacionamentos, áreas de estocagem, área de 
circulação de pedestres, carrinhos e empilhadeiras.
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Espessura aproximada 
0,25 a 0,5 mm

1- Acabamento Colorido
2- Selador Específico*
3- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim

2
3

1

Espessura aproximada
1 a 4 mm

2

4
5

1

3

1- Acabamento Colorido
2- Primer de Regularização
3- Primer (Aspergido/ Polido)
4- Selador Específico*
5- Substrato
*Opcional - Tecnologia GluoquimTIPO 3

TIPO4
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EPÓXI - AUTONIVELANTE

MONOLITH® 3000
Revestimento monolítico 
autonivelante, de apelo estético 
inigualável, 100% sólidos, à base
de polímeros epóxi de alta fluidez, 
agregados e cargas minerais 
de alta dureza. 

Indicado para todo tipo de indústria exposta a elevadas solicitações mecânicas, químicas 
e abrasivas, com trânsito médio a alto, como áreas de produção e manufatura, áreas de  
estocagem e expedição, área de circulação de carrinhos e empilhadeiras, siderúrgicas e 
metalúrgicas, áreas molhadas ou oleadas, cozinhas industriais, lavanderias, rampas, 
docas, frigoríficos, laticínios, oficinas, concessionárias de veículos, gráficas, áreas
de processamento, salas de lavagem, canaletas, galvanoplastias, etc.

Indicado principalmente para áreas que necessitem de estética diferenciada, 
resistências mecânicas e total assepsia, como: hospitais, laboratórios, indústrias 
alimentícias, farmacêuticas, salas limpas e todas as indústrias voltadas à saúde 
animal e humana. Também indicado para showrooms, concessionárias de 
veículos, comércios e escritórios.

EPÓXI - ARGAMASSADO 
              ESPATULADO

MONOLITH® 4000 
Revestimento monolítico argamassado 
de notável durabilidade, espatulado 
mecanicamente, à base de polímero 
epóxi de alto desempenho e cargas 
minerais de alta dureza e curva 
granulométrica selecionada.

Espessura aproximada
2 a 4 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Autonivelante 
Colorido
2- Primer de Regularização
3- Selador Específico*
4- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim

Espessura aproximada
3 a 6 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Colorido
2- Argamassa Espatulada
3- Selador Específico*
4- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim
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EPÓXI - MULTICOLORIDO

COLOR QUARTZO
Revestimento à base de polímeros
epóxi, poliuretano e/ou MMA
de alto desempenho com 
agregados de quartzo 
multicoloridos que permitem 
diversas combinações de cores
e texturas devido ao acabamento 
final com resinas incolores. 

Oferece durabilidade agregada à estética diferenciada para os mais variados ambientes.

  Impermeável e antiderrapante;
  Alta resistência mecânica e abrasiva;
  Alta resistência química;
  Estética diferenciada.

Indicado para áreas industriais em geral, especialmente farmacêutica, cosmética e 
alimentícia, áreas comerciais com trânsito de carrinhos, empilhadeiras e veículos 
leves.
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 Alta assepsia e máxima limpeza, com praticidade;
 Impermeabilizante;
 Alta resistência mecânica e à abrasão;
 Alta resistência a produtos químicos como: ácidos, álcalis,  

   soluções salinas, graxas e óleos;
 Estética super lisa e vitrificada (brilhante).B
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Muito utilizado para rápida recuperação de substratos danificados e/ou desgastados (brita exposta).

 Liberação da área aplicada em 24 horas;
 Antiderrapante, seguro e com superfície extremamente resistente a solicitações mecânicas;
 Impermeável e com alta resistência à abrasão;
 Alta resistência a produtos químicos: ácidos, álcalis, soluções salinas, graxas, óleos minerais

   e solventes fracos;
 Acabamento 100% sólido e disponível em versão ARQ (Alta Resistência Química).B
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EPÓXI - CONDUTIVO

MONOLITH® AE 
CONDUTIVO
Pintura ou revestimento 
autonivelante à base de resina 
epóxi especial e componentes 
condutivos, propiciando
um sistema com propriedades 
de controle volumérico
de descargas eletrostáticas, 
atendendo exigências de pisos 
condutivos e dissipativos. 

O sistema de revestimento MONOLITH® AE utiliza terminais periféricos de cobre ligados a um 
sistema de aterramento.

 Segurança contra descargas estáticas provenientes de equipamentos;
 Alta resistência física e química;
 Excelente relação custo/benefício com opções de pintura ou autonivelante;
 Evita prejuízo com perdas de equipamentos eletrônicos e bens imóveis;
 Evita o risco de explosões, proporcionando segurança à vida dos colaboradores e demais  

   envolvidos no processo produtivo;
 Enquadra-se em resolução da ONU para ambientes com voláteis em suspensão.

Indicado para áreas de produção e montagem de eletroeletrônicos, manuseio e 
estocagem de solventes, produtos inflamáveis ou explosivos, CPD’s, instalações 
de comunicação e telecomunicações, áreas robotizadas, salas de controle, salas 
limpas, salas de teste, laboratórios, centros cirúrgicos, etc.

Disponível nas versões condutivas 
e dissipativas:
MONOLITH® 900 AE  - Pintura
MONOLITH® 2000 AE  - Multicamadas
MONOLITH® 3000 AE  - Autonivelante

Espessura aproximada
0,4 a 4 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Condutivo
2- Primer Condutivo
3- Selador Específico*
4- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim
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Espessura aproximada
2 a 4 mm

2

4
5

1

3

1- Acabamento Incolor
2- Primer Multicolorido
3- Primer com Quartzo
4- Selador Específico*
5- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3
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URETANO

MONOLITH® UT
Revestimento monolítico de alto 
desempenho, ecologicamente 
correto, à base de resina 
uretano vegetal, extraída de fonte 
renovável, disperso em água, 
com adição de cimento 
e agregados reativos especiais.

Desenvolvido para proteção de concreto novo ou antigo, na qual se necessita de elevada resistência 
ao ataque químico, à abrasão, impacto e choque térmico em pisos, paredes e rodapés.

A NS BRAZIL é pioneira no desenvolvimento de revestimentos uretanos com brilho (versão Gloss) 
e flexíveis anticorrosivos para laminação com fibra de vidro.

 Reduz custos com assepsia e limpeza;
 Inibe a proliferação de fungos e bactérias, conforme norma JIS Z 2801:2000, devido exclusiva formulação opcional com aditivo microbicida;
 Alta resistência a impactos;
 Alta resistência à choque térmico;
 Resistente à lavagem com vapor;
 Resistente a sangue, leite (ácido lático), ácido cítrico, ácido fosfórico, glicose e açúcares e sanitizantes presentes na execução de C.I.P.s;
 Sistema autoimprimante (não necessita de primer);
 Impermeável e de rápida aplicação, com cura muito mais rápida do que os revestimentos em Epóxi;
 Permite a liberação das áreas ao tráfego a partir de 12 horas após aplicação;
 Temperatura de serviço de  -50°C a +105°C, com picos de +150°C dependendo da espessura aplicada;
 Isento de solventes voláteis e sem cheiro, não contaminando produtos da área fabril;
 Acabamento liso ou antiderrapante;
 Na versão argamassado (Monolith UT 4000), aplicado em camada única o torna um dos revestimentos de mais rápida liberação para uso.

Indicado para indústria alimentícia em áreas de processamento de carnes, frangos, 
peixes e laticínios, câmaras frigoríficas, padarias, indústrias de bebidas, farmacêutica, 
têxtil, de produtos químicos, usinas de açúcar e álcool, papel de celulose, indústria 
metal mecânica, siderúrgicas, centros de distribuição e indústrias em geral, 
principalmente onde há grande solicitação mecânica.
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DISPONÍVEL NAS VERSÕES:  Espessura:
Monolith® UT ML Revestimento multicamadas 2 a 4 mm

Monolith® UT Coat Gloss Tinta uretano brilhante 2 a 4 mm

Monolith® UT Coat Tinta uretano fosco 2 a 4 mm

Monolith® UT 3000 Gloss Revestimento autonivelante brilhante 3 a 4 mm 

Monolith® UT 3000 Revestimento autonivelante fosco 3 a 4 mm

Monolith® UT 3000 MT Revestimento autonivelante com agregado metálico 3 a 4 mm 

Monolith® UT 3001 Revestimento autonivelante fosco ou brilhante 1 a 2 mm

Monolith® UT 4000 Revestimento espatulado antiderrapante e fosco 4 a 7 mm 

Monolith® UT 4000 MT Revestimento espatulado com agregado metálico 4 a 7 mm 

Monolith® UT RDP Revestimento para rodapé e paredes

Monolith® UT Fiber Resina híbrida flexível para laminação com fibra de vidro

Espessura aproximada
0,4 a 6 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Condutivo
2- Primer Condutivo
3- Selador Específico*
4- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim

FLAKES

MONOLITH® FLAKES
Revestimento decorativo de alto 
desempenho, isento de juntas, 
composto por resina semirígida, 
que recebe asperção de flakes 
coloridos e acabamento final
em resina incolor de poliuretano 
ou poliaspártico resistentes aos 
raios U.V.

 Superfície compacta e monolítica com alta durabilidade;

 Possui elevada resistência mecânica, abrasiva, química, à impacto e aos raios U.V.;

 Excelente ancoragem ao concreto e aço;

 Promove impermeabilidade e facilidade de limpeza;

 Textura semi lisa ou antiderrapante;

 Acabamento brilhante, acetinado ou semifosco.

Pode ser aplicado em áreas internas e externas.
Disponível nas versões “Full” (aspersão de flakes em 100% da superfície) e “Aerado” 
(aspersão espaçada de flakes, de modo a deixar aparente a cor do fundo).
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Espessura aproximada
1 a 3 mm

2

4
5

1

3

1- Acabamento Incolor
2- Flakes Coloridos
3- Capa Regularizador
4- Selador Especial*
5- Substrato
*Opcional - Tecnologia Gluoquim

 *Quando o acabamento
é feito com resina 
Poliuretano base água

Estádio Maracanã
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PUMMA

MONOLITH® PUMMA
Revestimento monolítico para 
pisos à base de resina PoliUreia 
híbrida e MMA, aplicado em 
sistema autonivelante saturado 
aplicado a frio.

 Resistência química a ácidos, bases, sais, açúcares, gorduras e sangue;
 Cura rápida, a partir de 5 horas;
 Alta durabilidade;
 Alta resistência mecânica, à abrasão e à choque térmico;
 Acabamento liso e antiderrapante;
 Temperatura de operação entre  -30°C e +95°C;
 Isento de solventes;
 Baixo odor durante a aplicação e baixo VOC;
 Pode ser aplicado sobre concreto após 10 dias de cura.

Indicado para áreas onde se requer aplicação com baixo VOC, cura rápida e elevado 
desempenho em indústrias químicas, alimentícias, frigoríficos, laticínios, bebidas, 
metalúrgicas, oficinas, comércios, obras públicas e construções sustentáveis.
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MMA

MONOLITH® MMA
Sistema de revestimento de piso 
e membrana impermeabilizante 
à base de resina reativa de 
METIL METACRILATO - MMA, 
de cura ultra rápida e liberação 
para tráfego em apenas 2 horas 
após aplicação.

 Rápida aplicação e cura em apenas 2 horas possibilitando, por exemplo, a realização
   de uma aplicação noturna com liberação de uso do piso na manhã seguinte;

 Resistência química a sangue, ácidos, sais, açúcares e gorduras;
 Cura em temperaturas positivas e negativas até  -25°C;
 Temperatura de uso entre  -50°C e +90°C;
 Alta resistência mecânica e química;
 Superfície decorativa e antiderrapante com uso de flakes ou quartzo coloridos;
 Isento de solventes;
 Resistência a impactos;
 Resistência à choque térmico;
 Resistência aos raios U.V.;
 Disponível também na versão membrana impermeabilizante, moldada in loco.

Indicado para indústrias alimentícias em geral, cosmética, farmacêutica, químicas, 
frigoríficos, cozinhas industriais, hipermercados, restaurantes e obras que exijam 
rapidez na execução.
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Espessura aproximada
2 a 6 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Verniz Incolor
2- Autonivelante Aspergido
3- Primer
4- Substrato

Espessura aproximada
2 a 6 mm

2

4

1

3

1- Acabamento Verniz Incolor
2- Autonivelante Aspergido
3- Primer
4- Substrato

IMPERMEABILIZANTE 
TRANSITÁVEL

NS IMPERGUARD ECO
É um revestimento e membrana
impermeabilizante com 
propriedades elastoméricas, 
formulado à base de poliuretano 
vegetal modificado, isento de 
solventes, com baixo teor de 
VOC, bicomponente, no qual 
resulta em um revestimento 
flexível  com excelentes  
características físico-químicas, 
suporta exposição a raios UV, 
porém, com possível alteração 
da tonalidade da cor.
Se requerida maior estabilidade 
de cor, recomenda-se pintura 
com Imperguard Coat. 

Pode ser aplicado na forma de autonivelante, autonivelante saturado e pintura impermeabilizante.

 Alta impermeabilidade, evitando infiltrações;
 Impermeabilização transitável (permite trânsito de pessoas e veículos leves diretamente sobre o sistema);
 Pequena sobrecarga de peso sobre a estrutura, permitindo impermeabilização em áreas que estão no limite de peso suportável estruturalmente;
 Fácil aplicação, moldado in loco e aplicado a frio;
 Cura rápida, liberação da área para trânsito leve em 24 horas;
 Excelente resistência química e física;
 Variedade de cores (tabela RAL);
 Sem riscos de incêndio;
 Baixo odor e baixo VOC.

Indicado para impermeabilização de estruturas de concreto, tanques e reservatórios de esgotos e efluentes industriais 
(sob consulta), pisos de concreto com tráfego de automóveis e pedestres, como estacionamentos em áreas descobertas 
e cobertas (em áreas descobertas recomendado pintura impermeabilizante com Imperguard Coat para proteção contra 
os raios U.V.).
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TINTAS TÉRMICAS

NS TERMO 100
É uma tinta isolante térmica de
última geração com microesferas
ocas desenvolvida para 
revestimento  externo de tanques,
 equipamentos e tubulações com 
temperatura de operação de até 
140° C. Forma uma camada
externa protetiva, que auxilia na 
manutenção da temperatura do 
produto estocado ou transportado, 
evitando que o calor seja dissipado 
para o meio ambiente.
Substitui com economia
os sistemas  tradicionais 
de isolamento térmico com lã
de vidro ou de rocha.

 Excelente isolação térmica e baixa espessura (apenas 2mm), quando comparado a revestimentos convencionais (lã de rocha e lã de vidro);
 Previne corrosão sob isolamento;
 Aumento de vida útil dos equipamentos;
 Fornece proteção pessoal, evitando acidentes com queimaduras;
 Alta impermeabilidade e proteção aos raios U.V.;
 Oferece conforto térmico, economizando energia e aumentando a produtividade;
 Proporciona conforto acústico;
 Rápida e fácil aplicação com airless ou pistola de pintura e prática manutenção, reduzindo custos;
 Ideal para ser aplicado como isolamento térmico em equipamentos de geometrias diversas, como válvulas e cabeçotes;
 Não inflamável, não combustível e de baixa propagação de chama;
 Não necessita desligar ou interromper a produção (<90° C) para a aplicação;
 Ecologicamente correto, com baixíssimo VOC.B
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Indicado para aplicação em tubulações quentes e frias, linhas de vapor, linhas de transporte de produtos, válvulas, 
difusores, trocadores de calor, aquecedores em geral, filtros, bombas, processadores, reatores, cubas, tanques
de condensado, tanques de armazenagem, containers, câmaras frias, painéis isolantes, etc. Isolamento térmico
e acústico de paredes externas com forte insolação e telhados metálicos, de fibrocimento ou pré-moldados
de concreto, em indústrias, comércios e residências.
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TINTAS TÉRMICAS

NS TERMO SOLAR
É uma tinta térmica de elevada 
tecnologia em sua formulação 
que minimiza significativamente 
o calor interno das edificações, 
atuando como barreira e 
reflexão solar.

Possui microesferas ocas de cerâmica em sua formulação, resultando em um revestimento térmico e impermeável  de alto 
desempenho, resistente ao intemperismo e aos raios ultra violeta do sol de forma prolongada, pois, minimiza a absorção
de sujeira que causa impedimento da capacidade refletiva das tintas convencionais.

Possui alto teor de sólidos, alta durabilidade, acabamento liso, bom poder de cobertura e rendimento.

 Isolante térmico eficaz com propriedade refletiva;
 Reduz até 90% dos raios solares, por barreira e reflexão; 
 Minimiza o calor interno das edificações reduzindo em até 30% a temperatura do ambiente;
 Reduz até 50% da temperatura do substrato;
 Reduz ruído de impacto de chuva sobre o telhado;
 Controle de condensação;
 Reparo de rachaduras e crateras internas e externas;
 Aderência a diversos substratos;
 Alta flexibilidade e memória elástica;
 Resistência ao fogo, granizo e efeitos da poluição;
 Alta impermeabilidade.B
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DE NORMA LEED

Indicada para pintura protetiva e refletiva de telhados, paredes, containers e instalações industriais e comerciais
em geral, reduzindo a temperatura interna da edificação, proporcionando conforto térmico com baixo custo
de investimento.
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*As cores acima representadas têm carater ilustrativo, servindo apenas como referência de tonalidade.
**Consulte nosso departamento comercial sobre cores que não constam no catálogo.

TABELA DE CORES

COLOR QUARTZO

Areia TerraBege ÁgataEsmeraldaGranito Turquesa

MONOLITH® FLAKES

New York Napoli Madri Istambul Athenas London Moscou Sampa

MONOLITH® 900 / 2000/ 3000 / 4000 / AE / IMPERGUARD ECO

Branco
Ral 9003

Concreto
Ral 7023

Azul
Ral 5013

Cinza Médio
Ral 7040

Bege Ral 1013
Ral 1013 

Areia Claro
Ral 1015

Cinza Gelo
Munsell N8,25

Laranja Ral 2003
Ral 2003

Laranja Segurança 2,5 YR 6/14

Verde Munsell 2,5 G5/10
Ral 6032

Verde Munsell 2,5 G5/10

Verde Munsell 10GY 6/6
Ral 6018

Verde Munsell 10GY 6/6

Verde Ral 6029
Ral 6029

Petrobras 2,5 G5/10

Azul Ral 5024
Ral 5024

Cinza N5
Cinza Munsell N5

Azul Segurança
Ral 5015

Camurça
Ral 1019

Cinza N8
Ral 7047

Cinza Munsell N8

Amarelo Ral 1023
Amarelo Ral 1023
Munsell 5Y 8/12

Bege Ral 1002
Ral 1002

Cinza N6,5
Cinza Munsell N6,5

Bege Ral 1001
Ral 1001

Preto
Ral 7021

Verde Munsell N1

Vermelho Segurança
Ral 3002

Verde Munsell 10GY 6/6

Cinza Escuro
Ral 7046

Azul França
Ral 5005

Pistache
Ral 6019

Amarelo Segurança
Ral 1003

Amarelo Petrobras 2,5Y 8/12

Verde Munsell 2,5 G5/10
Ral 6032

Verde Munsell 2,5 G5/10

Cinza N5
Cinza Munsell N5

Cinza N8
Ral 7047

Cinza Munsell N8

Bege Ral 1002
Ral 1002

Cinza N6,5
Cinza Munsell N6,5

Vermelho Ral 3009
Ral 3009

Munsell 5R 4/14

MONOLITH® UT

Amarelo Ral 1032
Ral 1032

Amarelo Petrobras 2,5Y 8/12

ANTICORROSIVOS
A linha de anticorrosivos da
NS Brazil oferece revestimentos 
formulados com resina Éster 
Vinílicas, Uretano ou Epóxi 
modificados, estruturados com 
tecidos ou mantas de fibra de 
vidro ou sintéticas e acabamentos 
de alto desempenho, reforçado 
com esferas e escamas de vidro, 
gerando um compósito de alto 
desempenho físico-químico.

Nossos consultores são preparados para orientar o cliente para que identifique o sistema de revestimento anticorrosivo mais 
adequado a sua necessidade, analisando aspectos como:
• Tipo de agressor químico, estado físico, concentração, temperatura e freqüência de exposição;
• Tipo de substrato;
• Tipo de processo produtivo de cada empresa.

Nossos produtos anticorrosivos são fornecidos em kits pré dosados e fáceis de aplicar.

Revestimentos anticorrosivos são indicados para ambientes com ataques químicos severos de líquidos, sólidos  ou 
vapores, abrasão, choques térmicos, altas temperaturas e solicitações mecânicas diferenciadas que possam causar danos 
ao meio ambiente. 

Áreas de aplicação: estruturas de aço e concreto; pisos, paredes, tetos e canaletas; bases de bombas e de tanques; 
tanques, reservatórios e diques de contenção; torres, filtros e tubulações.
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RESINAS

PRODUTOS COMPLEMENTARES PRODUTOS COMPLEMENTARES

TINTAS ESPECIAIS

EPÓXI

NS COAT 10.10
Tinta epóxi 100% sólidos, de alta espessura, fácil limpeza, 
brilhante, alta resistência à abrasão e química. Indicado para 
pintura de alto desempenho em pisos industriais e comerciais. 
Atende norma LEED.

NS COAT 10.11
Tinta epóxi 100% sólidos, indicado para baixa temperatura (> 5° C) e 
alta umidade relativa do ar,  alta espessura, excelente resistência 
química e à abrasão. Atende norma LEED.

NS COAT 10.28
Tinta Epóxi 100% sólidos, com características anticorrosivas, 
excelente resistência química a ácidos inorgânicos diluídos e 
cura > 5°C e < 90% umidade relativa do ar. Atende norma LEED.

NS COAT 15.10
Tinta epóxi com alto teor de sólidos, brilhante, de alta 
espessura, alta resistência química e à abrasão. Indicado 
para pintura de pisos industriais e comerciais.

NS COAT AQUAPOX 45 
Tinta epóxi à base de água, permeável ao vapor d’água, sem 
cheiro e isenta de solventes, para pintura de pisos e paredes 
em indústrias farmacêutica, veterinária, cosmética, alimentícia, 
hospitais, clínicas, etc. Atende norma LEED.

CONDUTIVAS

NS COAT 20.10 AE
Tinta epóxi condutiva ou dissipativa que apresenta características 
de dissipação de cargas eletrostáticas quando aplicado sobre 
primer condutivo NS Primer CDT Black. Possui resistência 
química e à abrasão. Atende norma LEED.

URETANO

NS COAT UT
Tinta uretano cimentícia, à base de água, ecológica, tricomponente, 
alta resistência química, a solventes, sangue, leite, açúcares e ácidos 
orgânicos e inorgânicos diluídos. Possui versões com acabamento 
fosco ou brilhante. Atende norma LEED.

POLIURETANO

NS COAT 12.75
Tinta poliuretano acrílico alifático, com alto sólidos, excelente 
poder de cobertura e alastramento, com resistência aos raios U.V. 
Disponível nos acabamentos brilhante, acetinado ou semifosco.

NS COAT PU PLUS
Tinta poliuretano alifático antipichação, com altíssima 
resistência química a solventes, ácidos e bases,  alta resistência 
à abrasão, ao choque térmico e aos raios U.V.

IMPERGUARD COAT 
Tinta poliuretano alifático e flexível, com alto sólidos, possui 
boa resistência química, à abrasão e aos raios U.V. Atende 
norma LEED.

ANTICORROSIVAS

NS COAT 45.28 F
Tinta epóxi Bisfenol F, anticorrosiva, 100% sólidos, tixotrópica, 
excelente resistência à alta temperatura e química a ácidos, 
bases e solventes. Cura em temperatura > 5°C e alta umidade 
relativa do ar. Atende norma LEED.

NS CORR 540.28 NV
Tinta anticorrosiva à base de epóxi Novolaca polifuncional 
com esferas de vidro, 100% sólidos com altíssima resistência 
química a solventes, álcalis e ácidos fortes, inclusive ácido 
sulfúrico à 98%. Atende norma LEED.

NS CORR 740 EV
Tinta anticorrosiva à base de resina éster vinílica com esferas 
de vidro para ambientes agressivos sujeitos à ação de soluções 
ácidas, vapores, gases e solventes. Atende norma LEED.

TÉRMICAS

NS TERMO COAT 
Tinta térmica à base de resina acrílica elastomérica para 
aplicação em telhados. Atende norma LEED.

NS TERMO SOLAR
Tinta térmica elastomérica à base de resina 100% acrílica 
com micro esferas ocas de cerâmica para aplicação em 
telhados. Atende norma LEED.

NS TERMO 100
Tinta térmica elastomérica com microesferas cerâmicas ocas para 
revestimento externo de tanques, tubulações e equipamentos 
com temperatura até 140° C. Atende norma LEED.

ACRÍLICAS

NS COAT ASFALTO 
Tinta Acrílica para demarcação viária. Secagem rápida e alta 
resistência à abrasão, para pintura de pisos de concreto e 
asfalto. Atende norma LEED.

NS COAT AST
Tinta acrílica para demarcação viária. Secagem rápida e alta 
resistência à abrasão, para pintura de pisos de concreto e 2ª 
demão sobre tinta NS Coat Asfalto. 

PRIMERS

NS RESIN RU 
Primer epóxi para concreto e metais em condições úmidas e 
oleosas. Suporta pressão negativa (OSMOSE) de água e óleo, 
atuando como barreira de vapor. Atende norma LEED. 

NS RESIN 41 RU
Primer epóxi pigmentado alto sólidos para selador de concreto 
e metais em condições úmidas e levemente oleosas. Atende 
norma LEED. 

NS RESIN 41.14
Primer epóxi pigmentado, utilizado como selador de concreto,  
ligante para argamassas epóxi e revestimentos monolíticos 
multicamadas e espatulados. Atende norma LEED. 

NS AQUABLOCK 10.07 
Primer epóxi à base d´água, aplicado sobre concreto verde 
e úmido, formando uma película bloqueante de umidade, 
permitindo aplicação de revestimentos sintéticos e pinturas 
após 24 horas da concretagem, evitando a formação de bolhas 
e desplacamentos dos revestimentos sintéticos. Atende a 
norma LEED. 

NS MONOLITH UT ML 
Resina poliuretano vegetal de alto desempenho, com baixo 
odor e auto-imprimante, indicado para revestimentos 
multicamadas. Atende a norma LEED. 

NS MONOLITH UT SELADOR 
Primer para concreto à base de resina poliuretano vegetal, 
tri-componente. Atende norma LEED. 

NS PRIMER CDT BLACK  
Primer epóxi condutivo indicado como selador e camada base 
para sistemas de piso condutivo e dissipativo.

MASTIQUE

NS SUPER FLEX
Mastique epóxi colorido, semiflexível, para tratamento de 
trincas e juntas de construção de pisos de concreto com 
tráfego de empilhadeiras e carrinhos. Disponível em 8 cores. 
Atende norma LEED.

ANTICORROSIVAS

NS MONOLITH UT-FIBER 
Resina flexível para laminação com fibra de vidro à base de 
poliuretano híbrido. Atende norma LEED.

NS CORR 410.28
Resina anticorrosiva epóxi de Bisfenol “F”, indicada como 
primer e saturante de tecido, véu de fibra de vidro ou sintético 
(PRFV). Também usado para argamassas de alta resistência 
química e alta temperatura. Atende norma LEED.
 
NS CORR 510.28 NV
Resina anticorrosiva epóxi Novolaca, indicado como 
saturante, primer para concretos e argamassas em ambientes 
quimicamente agressivos. Resistência a ácidos concentrados e 
a ácido sulfúrico 98%. Atende norma LEED.

NS CORR 710.28 EV
Resina anticorrosiva éster vinílica indicado como selador e 
saturante de tecido, manta e véu de fibra de vidro. Também 
usado para argamassas especiais em ambientes agressivos.

MMA

NS MMA 9112
Resina Metil Metacrilato de cura ultrarrápida para selador de 
concreto.

NS PUMMA 
Sistema hibrido de poliureia acrilada, com baixo odor e 
indicado para revestimentos de pisos de alto desempenho 
físico, químico e cura a partir de 5 horas.

GRAUTE

NS GRAUTE EPR 
Graute epóxi de alta fluidez, sem solventes, não retrátil, 
pronto para uso e de fácil aplicação. Indicado para reparação 
estrutural e chumbamentos de alto desempenho, sujeitos a 
cargas cíclicas e dinâmicas

ADESIVO EPÓXI

NS BOND EP-L
Adesivo epóxi estrutural de pega lenta, baixa viscosidade, 
bicomponente e multiuso, com ótima resistência mecânica e química.
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EPÓXI
NS HIPER 100.02
Verniz epóxi alto sólidos com excelente resistência química 
e abrasiva, formando uma película de alta espessura, para 
aplicação em concreto, granilite, pisos industriais e como 
acabamento incolor em sistemas resinados com quartzo 
colorido e flakes.

POLIURETANO
NS HIPER 500
Verniz poliuretano acrílico alifático, resistente aos raios UV. 
Indicado para concreto aparente, granilite, cimento queimado, 
placas de cimento, fulget, korodur, Tecnocimento®, etc. 
Disponível nos acabamentos brilhante, semifosco e acetinado.

HIPER 501 ANTIPICHAÇÃO
Verniz antipichação a base de poliuretano alifático de alta 
performance química e aos raios U.V. Excelente para aplicações 
em superfícies horizontais e verticais.

ACRÍLICO
NS HIPER 409
Verniz 100% acrílico com excelente resistência aos raios U.V. é 
indicado para impermeabilização de concreto aparente, tijolos, 
telhas, pisos cimentados, lajotas, ladrilho hidráulico, placas 
cimentícias, granilite e pedras. Disponível nos acabamentos 
brilhante, semi fosco e acetinado.

NS HIPER 408
Verniz acrílico para superfícies de baixa absorção como 
cerâmica cotto, pedras polidas, etc.

À BASE DE ÁGUA
HIPER ECO 
Verniz 100% acrílico, à base de água, de alto desempenho, 
rápida secagem, para pedras naturais e pisos de Tecnocimento®, 
cimento queimado, placas cimentícias, ladrilho hidráulico, 
etc. Disponível nas versões brilhante, acetinado e semi fosco. 
Atende norma LEED.

NS HIPER AQUA PU
Verniz poliuretano à base de água, bi componente de alto 
desempenho, com rápida secagem, formando um filme com 
alta dureza, resistência a riscos e aos raios U.V, boa elasticidade, 
toque aveludado e deixando o substrato com aspecto natural. 
Propicia fácil remoção de sujeira e marca de solados de calçados. 
Indicado para pisos e fachadas. Atende a norma LEED. 

NS AQUA STAIN
Stain acrílico semi transparente à base de água para tingimento 
de concreto aparente e pisos cimentícios. 

POLIASPÁRTICO
NS HIPER ASPARTIC
Verniz à base de poliureia alifática. Alta resistência a riscos e 
raios U.V. Versões: brilhante (atende norma LEED) ou acetinado.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

AUTONIVELANTES

VERNIZES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

CM FLEX
Adesivo 100% acrílico para incremento de adesividade e flexibilidade 
em argamassas de reparo e emendas. Indicado também para 
impermeabilização flexível em mebranas e argamassas com 
cimento portland com resistência à pressão positiva.

CM FORTE
Adesivo acrílico para adição em argamassas de reparo ou de 
pisos, aumentando adesão, redução de fissuras e resistências 
mecânicas e à abrasão em pisos indústrias, comércios e 
residências. Pode ser usado em impermeabilização semirrígidas 
com cimento em áreas frias. 

NS BOND EPL
Adesivo epóxi estrutural de pega lenta.

CM-MIX
Adesivo acrílico para chapiscos em isopor, adição em 
argamassas decorativas aumentando adesão, resistências 
mecânicas, abrasivas e redução de fissuras. 

CM PRÓ
Resina rígida 100% acrílica modificador de argamassas de 
cimento para pisos comercial e decorativo, em camada de 
baixa espessura. Indicado também como impermeabilizante 
cimentício de substratos sujeitos  à pressão negativa.

CM COLOR
Preparação aquosa para pigmentar argamassas de cimento 
queimado e Tecnocimento®. 

EPÓXI
ARGAMASSA M4000 SP
Argamassa epóxi para reparos de buracos juntas de pisos 
espatulados (RAD) .

ARGAMASSA M4000 RDP
Argamassa epóxi para execução de rodapé meia cana e 
preenchimento de buracos e depressões em pisos de concreto.

ARGAMASSA M4000 NOVOLACA
Argamassa anticorrosiva à base de epóxi Novolaca com alta 
resistência química.

NS LÁBIO POLIMÉRICO
Argamassa epóxi para reforço de borda em juntas em pisos de 
concreto.

URETANO
ARGAMASSA UT 4000
Argamassa uretano cimentícia para reparo de buraco e 
depressão em pisos de concreto.

CIMENTÍCIO
RAPSOLID
Argamassa à base de cimento aluminoso de cura ultra rápida 
de alta resistência química

NS REJUNTE ALUMINOSO
Argamassa de rejuntamento anticorrosivo, à base de cimento 
aluminoso pronto para uso, desenvolvida especialmente 
para aplicações onde necessita de um rejuntamento de alta 
resistência química, com substâncias corrosivas de pH 3 a 11. 
Liberação da área em 6 horas. Indicado para usos em indústrias, 
cervejarias, laticínios, cozinhas industriais, etc.

ADESIVOS PARA
ARGAMASSA

PRODUTOS COMPLEMENTARES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA
DE REPARO

EPÓXI
NS FLOW 30.02
Autonivelante epóxi, 100% sólidos, excelente nivelamento, 
resistência química, mecânica e à abrasão. Indicado para pisos 
industriais e comerciais de fácil limpeza. Atende norma LEED.

ANTICORROSIVO
NS FLOW 30.28
Autonivelante epóxi anticorrosivo 100% sólidos, com excelente 
resistência mecânica e química a ácidos, bases e solventes. 
Cura em temperatura > 5° C e umidade do ar < 90%. Atende 
norma LEED.

CONDUTIVO
NS FLOW 35.02 AE
Autonivelante epóxi condutivo para dissipação de eletricidade 
estática. Possui alta resistência abrasiva, química e mecânica. 
Atende norma LEED.

POLIURETANO / URETANO
NS MONOLITH UT 3000
Autonivelante uretânico antiácido, tricomponente, para pisos 
que necessitem de elevadas resistências mecânicas, químicas e 
térmicas, suporta variações de temperatura de  -60°C a +105°C.
Atende norma LEED.

PU FLOOR
Autonivelante poliuretânico com elevada fluidez e excelentes 
características de impermeabilização. Propicia conforto acústico 
ao ambiente reduzindo o nível de ruído ao pisar. Indicado para 
áreas internas. Atende norma LEED.

MMA
NS MONOLITH MMA
Resina metil metacrilato de cura ultra rápida para camada 
autonivelante rígida, semirrígida e flexível. Cura a partir 
de 2 horas, isento de solventes, alta durabilidade física e 
química, resistência a choque térmico e aos raios U.V. Cura em 
temperaturas negativas até  -25°C.
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STRIPPER 100
Detergente alcalino para remoção de oleosidade e sujeiras 
difíceis e remoção eficiente de camadas de ceras antigas. Atua 
por solubilização, fracionamento e emulsão.

STRIPPER 200
Excepcional desengraxante de ação profunda, indicado para 
pisos e superfícies com forte impregnação de óleos e graxas. 
Atua na solvência, solubilização, fracionamento e emulsão.

PROSEAL
Selador acrílico puro, de alto sólidos e alta adesão em substratos 
de cimento, concreto, granilite, pisos vinílicos, pisos de borracha 
e outros pisos sintéticos. Base ideal para aplicação de ceras 
acrílicas.

ROCKET 21
Cera acrílica metalizada com zinco, forma um filme 
impermeabilizante, duro protetivo e de fácil limpeza. Para pisos 
cimentícios, granilite, paviflex, parquet, laminados, pisos epóxi 
e poliuretano.

ALUMEN SS
Reagente químico que aumenta o coeficiente de atrito e torna 
antiderrapante cerâmicas vitrificadas, porcelanato e pedras 
polidas, mesmo em condições molhadas. Garante segurança 
evitando escorregões.

SKIP OIL
Oleofugante e hidrofugante à base de fluopolímero PTFE, 
repele água, líquidos, óleos, produtos gordurosos, sucos, 
vinho, chá e etc. Indicado para impermeabilizar superfícies 
porosas como tijolos à vista, concreto aparente, pedras naturais 
porosas, mármores, e granitos apicoados ou flameados, placas 
cimentícias, ladrilho hidráulico, cerâmicas sem vitrificação, 
cimentados e etc.

SKIP GRAFFITI
Impermeabilizante invisível antipichação para concreto aparente, 
pedra aparente, pedras porosas, placas cimentícias, ladrilhos e 
cerâmicas porosas. Não altera as características da superfície.

TOP 30 SL
Endurecedor químico de concreto, atuando como 
impermeabilizante, densificador de superfície e obturador de 
porosidade. À base de silicato modificado e concentrado.

TRATAMENTO
E PROTEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES


