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A NS Brazil é uma empresa que atua desde 
1995 no mercado nacional, desenvolvendo e 
industrializando produtos de alto desempenho e 
estética diferenciada. É especializada em pisos e 
revestimentos decorativos e técnicos resinados, 
atendendo as mais diversas solicitações dos 
segmentos residencial, comercial, industrial e da 
construção civil.

Nos dedicamos constantemente ao desenvolvimento 
de novos produtos, transformando necessidades 
do mercado em soluções inovadoras. A qualidade, 
sustentabilidade, inovação, desempenho e 
durabilidade dos nossos produtos e sistemas nos 
tornaram uma referência tecnológica no mercado.

Convidamos você a conhecer nossa linha de 
produtos decorativos, que alia a tecnologia e alto 
desempenho dos revestimentos industriais, com 
estética diferenciada, conferindo durabilidade, 
elegância e sofisticação aos mais variados projetos 
decorativos, sejam eles residenciais ou comerciais.

A NS Brazil é sócia fundadora da ANAPRE
Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho

Projeto: Studio Zeh Arquitetura



TECNOCIMENTO®

O Tecnocimento® é um revestimento cimentício 
polimérico de secagem rápida, desenvolvido para 
atender a necessidade da arquitetura contemporânea, 
transformando a rusticidade do cimento em um visual 
sofisticado, de alto padrão estético e personalidade, 
preservando o charme de suas nuances, aspecto e cor. 

Versátil e moderno, pode ser aplicado em ambientes 
internos e externos, em piso, paredes e teto, além 
de bancadas e outras superfícies, proporcionando 
amplitude e leveza aos ambientes, pois, é monolítico 
(sem juntas) e de baixa espessura. 

Além de interagir facilmente com outros materiais, 
proporcionando liberdade criativa ao projeto, pode 
ser aplicado sobre superfícies íntegras já existentes, 
como cerâmicas, porcelanatos e outras, tornando-se 
uma ótima opção para quem quer evitar o quebra 
quebra, otimizando tempo, recursos e evitando o 
desgaste com obras imprevistas.

Sua formulação de alta tecnologia oferece maior 
flexibilidade da argamassa e retração reduzida (não 
trinca por si só).

A limpeza e conservação é feita de forma prática e 
rápida, com detergente neutro concentrado (Stripper 
100) e aplicação de cera (Rocket 21), renovando seu 
aspecto e prolongando a vida útil do piso.

Projeto: Cactus Arquitetura e Urbanismo 



Azul PetróleoTerracota Aço Corten Laranja

PlatinaGelo Cinza SampaBranco

Ocre CacauCamurçaFendi

Espessura aproximada: 1 a 4 mm

1- NS Hiper - Verniz específico

2- Proseal - selador

3- Tecnocimento (2ª camada)

4- Tecnocimento (1ª camada)

5- Tecnobase

Importante: antes de iniciar a aplicação, 
umideça as bases de concreto (pisos /
 paredes), usando borrifador.

6- Substrato

TECNOCIMENTO®

Abuse da sua criatividade! O Tecnocimento® é 
disponível em 16 cores, com opções de acabamento 
acetinado, semifosco ou brilhante.

>> Cores disponíveis:

>> Sistema Construtivo:

Projeto: Andréa Buratto Arquitetura 

AreiaMarfimConcreto Grafite



MONOLITH® FLAKES

Tendência na Europa, o Monolith® Flakes foi lançado 
no mercado brasileiro pela NS Brazil, suprindo a 
necessidade de um piso resistente, com estética 
diferenciada. É um sistema de revestimento 
monolítico (sem juntas), que consiste na aplicação 
de resina semirrígida colorida combinada com a 
aspersão de flocos coloridos e finalizada com verniz 
de poliuretano ou poliaspártico de alta resistência.

Indicado para áreas internas e externas, com alto 
tráfego de pessoas e veículos leves, oferece boa 
resistência mecânica, a riscos, impactos e abrasão.

Você pode escolher entre as versões:

Full Flake: Fundo colorido + aspersão de flakes em 
100% da superfície.

Aerado: Fundo colorido + aspersão espaçada de 
flakes, de modo a aparecer  a cor do fundo.



Istambul

>> Cores disponíveis:

Espessura aproximada: 1 a 4 mm

1- Acabamento Incolor

2- Flakes Coloridos

3- Capa Regularizador

4- Selador Especial*

5- Substrato

*Opcional - Tecnologia Gluoquim

>> Sistema Construtivo:

MONOLITH® FLAKES

Disponível em 8 cores, com opções de acabamento 
brilhante, acetinado e semifosco e texturas semi 
lisa ou antiderrapante.

New York

Moscou

NapoliAthenas Sampa

Madri

London



MONOLITH® ILLUSION

A estética marmorizada confere ao Monolith® Illusion 
um visual extremamente elegante e sofisticado. 

É um sistema de revestimento monolítico de 
consistência fluida, com aspecto liso e apresenta 
efeito tridimensional, devido aos seus pigmentos 
especiais, que criam a sensação ótica de profundidade 
e movimento em todo o piso.

Oferece ótima resistência mecânica e a produtos 
químicos. É altamente higiênico e de fácil limpeza.

O Monolith® Illusion é um revestimento de fácil 
aplicação, indicado para ambientes internos e 
aplicado sobre diversos tipos de substratos íntegros, 
como concreto, granilite, contrapiso, mármores e 
cerâmicas.



MONOLITH® ILLUSION

Disponível em 8 cores, com opções de acabamento 
em verniz brilhante, acetinado ou semifosco, para 
proteção contra riscos.

Gris CenisaÁgata

Ônix

Madre Pérola

ÂmbarCitrino

VulcanoPolares

Espessura aproximada: 1 a 4 mm

1- NS Hiper - Verniz específico

2- Reagente Illusion

3- Pintura Illusion

4- Pintura

5- Selador específico

Importante: antes de iniciar a aplicação, 
umideça as bases de concreto (pisos / 
paredes), usando borrifador.

6- Substrato

>> Cores disponíveis:

>> Sistema Construtivo:



MONOLITH® PU FLOOR 

O Monolith® PU Floor é um revestimento de 
poliuretano autonivelante, aplicado em até 2mm 
de espessura, formando uma membrana monolítica 
com excelentes características de impermeabilização, 
assepsia e facilidade de limpeza.

Propicia conforto acústico ao ambiente, reduzindo o 
som de saltos de sapatos (toc toc).

Ideal para áreas internas sujeitas ou não ao tráfego 
leve de veículos e pedestres. É um produto de fácil 
aplicação, cura rápida, moldado in-loco, aplicado a 
frio, sem solventes e sem riscos de incêndio, oferece 
fácil limpeza e assepsia.

Espessura aproximada: 1 a 4 mm

1- Pintura (2ª camada)

2- Pintura (1ª camada)

3- Pintura Illusion

4- PU Floor

5- Selador c/ PU Floor

6- Substrato

>> Sistema Construtivo:



MONOLITH® PU FLOOR

Disponível em 15 cores, nas opções de acabamento 
semisfosco, acetinado ou brilhante, com textura semi 
lisa ou antiderrapante.

Amarelo Ouro

Branco Cinza N6,5

Azul Celeste

PistacheAzul França

Camurça

Cinza N8

Marfim Areia Claro

Concreto

Vermelho

Verde Folha

PretoCinza Escuro

>> Cores disponíveis:



COLOR QUARTZO

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

É um produto de alta durabilidade e resistência à 
abrasão, com apelo estético inigualável para os 
mais variados ambientes.

Indicado para áreas industriais, especialmente 
farmacêutica, cosmética e alimentícia, áreas 
comerciais com trânsito de carrinhos, empilhadeiras 
com pneus de borracha e veículos leves.



COLOR QUARTZO

Disponível em 7 cores

Areia

Esmeralda

Bege Terra

Turquesa

Granito Ágata

Espessura aproximada: 2 a 4 mm

1- Acabamento Incolor

2- Primer  Multicoloridos

3- Primer com Quartzo

4- Selador Específico*

5- Substrato

*Opcional - Tecnologia Gluoquim

>> Cores disponíveis:

>> Sistema Construtivo:
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www.nsbrazil.com.br
Rua Letício, 136 - Casa Grande - Diadema - SP 09961.680

+55 11 4066 8040 - nsvendas@nsbrazil.com.br


