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Produtos que requerem o uso de ma-
quinário. 
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prazer, somos a Pisoclean, empresa bra-
sileira fundada em 1998 na cidade de Por-
to Alegre - RS.  Nós como criadores do pó 
para polimento de porcelanatos, mudamos 
o conceito sobre restauração de pisos. Dis-
pomos de uma ampla linha de produtos que, 
aliados a técnicas, atendem à uma imensa 
variedade de situações que envolvem a 
restauração, limpeza, proteção e embeleza-
mento de revestimentos em geral. Por nosso 
empreendedorismo, seriedade e comprome-
timento, somos a empresa que mais cresce 
no segmento em que atuamos. Contamos 
com parceiros em todos os estados brasilei-
ros, em mais de 700 pontos de venda ativos 
no país. Atualmente somos a marca nº 1 em 
recomendação dos principais fabricantes de 
revestimentos do país.

saiba mais em pisoclean.com.br
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Os mais 
procurados 

Luster LP
Praticidade e resultado em 

um só produto

Produto concentrado, sem 
enxágue, ideal para manutenção 
de todo tipo de revestimento 
interno. Seu uso frequente 
aumenta a proteção e embeleza 

o piso gradativamente. 

• Utiliza-se em porcelanatos, cerâmi-
cas, granitos, mármores, madeiras, 

laminados entre outros
• Limpa, protege e embeleza

• Altamente concentrado

Detergente super concentrado, 
rentável, fácil de usar e com agra-
dável perfume. Indicado para a 
manutenção de pisos tratados ou 
não, sejam eles mármores, gra-
nitos, porcelanatos, cerâmicas, 
laminados entre outros.

Limpa qualquer material sem 
danificá-lo. Ideal para mármores, 
granitos, porcelanatos, cerâmi-
cas, cimentados entre outros. 
Ótimo desempenho na remoção 
de ceras convencionais. Produto 
exclusivo.

Ao mesmo tempo que limpa, vai 
protegendo e embelezando sua 
bancada, mesa ou tampo gra-
dativamente. Perfeito para ma-
nutenção de mármores, granitos 
ou similares. Excepcional para 
manutenção de quartzo. Produto 
exclusivo.

• Utiliza-se em diversas superfícies
• Perfume agradável
• Alta concentração
• Fácil aplicação

O único pós-obra que não danifi-
ca o polimento de porcelanatos 
polidos e esmaltes de cerâmicas, 
nem mesmo quando utilizado 
puro. Ótimo também para a lim-
peza de pisos encardidos.

• Utiliza-se em diversas superfícies
• Perfume agradável
• Alta concentração
• Fácil aplicação

• Ideal para  cozinha e garagem 
• Remove ceras e respingos de tinta
• Alta concentração
• Sem cheiro

Remove epóxi, tintas de todos os 
tipos, sem danificar qualquer ma-
terial. Incrível fórmula gel, base 
água e sem cheiro! Inovação Pi-
soclean, genuinamente brasileira. 
Produto exclusivo.

• Pode ser usado em porcelanatos, 
cerâmicas, mármores ou em qualquer 
outro tipo de superfície
• Base água
• Sem cheiro

• Aumenta o brilho e proteção
• Sem enxágue
• Perfumado

1L

5L

50L

1L

5L

50L

1L

5L

50L

Removedor de resíduos de 
rejunte epóxi e manchas

Removedor de 
Epóxi LP

1
KG

FÁCIL USO

Desincrustante LP
Remove resíduos de rejuntes 
cimentícios

FÁCIL USO

Limpeza Pesada LP
Removedor de sujeiras difí-
ceis e ceras

FÁCIL USO

Limpeza Diária LP
Super detergente neutro

FÁCIL USO

FÁCIL USO

Pek Vip
Limpador, embelezador e 
protetor de mesas e bancadas

FÁCIL USO

500
ml 1L

ATIVO BIO-
DEGRADÁVEL

250m²/frasco
rende até

50 partes 
diluível em

500m²/L
rende até

50 partes 
diluível em

20 partes 
diluível em

15 partes 
diluível em

300m²/L
rende até

120m²/L
rende até

120m²/L
rende até 20m²/lata

rende até
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Antiderrapante LP
A solução contra pisos escorregadios

Máxima segurança, mesmo com o piso 
molhado. Antiderrapante LP aumenta o 
coeficiente de fricção do piso, diminuindo 
as chances de escorregamento, principal-
mente quando ele estiver molhado. Ideal 
para rampas, boxes de chuveiro, saunas, 
banheiros, bordas de piscina, etc.

• Pronto para usar
• Fácil aplicação

FÁCIL USO

1L

5L

50L

FÁCIL USO

Tira Tira
Super gel removedor de colas, tin-
tas e manchas

Tira Tira é um gel destinado a remoção 
de colas, tintas, manchas e sujeiras em 
geral. Pode ser usado em todos os tipos 
de superfícies pois não as danifica.

• Adesivos
• Chicletes
• Tintas
• Colas

100
g

10m²/L
rende até

1m²/bisnaga
rende até
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Refine limpa
até a alma

Removedor LP
Removedor de ceras, respingos de 
tintas e sujeiras

Poderoso na retirada de ceras ou im-
permeabilizantes acrílicos. Ideal para a 
remoção de tintas base água que rema-
nescem após as obras. Pode ser usado 
em qualquer tipo de revestimento.

• Utiliza-se em diversas superfícies
• Perfume agradável
• Alta concentração
• Fácil aplicação

FÁCIL USO

Refine LP
Super limpador e removedor de 
manchas superficiais

Seu poder de limpeza é inigualável! Con-
segue abrilhantar superfícies duras atra-
vés de polimento, por conter um leve to-
que de Pek Powder. Pode ser usado em 
todos os tipos de revestimentos com 
extrema eficiência e segurança, pois não 
remove o brilho de nada!

• Remove manchas superficiais
• Pode substituir saponáceo
• Pronto para usar

FÁCIL USO

REMOVE A PELÍCULA
DOS PORCELANATOS NOVOS!

!

1
KG

1L

5L

50L

NOVA FÓRMULA: 
MAIS PODER PARA 
MELHORES RESULTADOS!

!

30m²/kg
rende até

10 partes 
diluível em

150m²/L*
rende até

* quando utilizado para limpeza
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Pek Descale
Removedor
de cimento

Remove resíduos de cimento, in-
crustações e eflorescências. Exce-
lente para a restauração de peças 
não polidas ou pisos demasiada-
mente danificados. Limpa versos 
de chapas de mármores e granitos 
(remove resíduos de granalhas).

• Perfeito para granitos, ardósias, cerâ-
micas rústicas, pedras em geral, etc.
• Super concentrado
• Limpador pós-obra

1L

5L

50L

FÁCIL USO

Pek Decapante
Lixa química 
para revestimentos

Super limpador e removedor de 
manchas de barro e terra verme-
lha. Ideal para renovar porcelana-
tos não polidos, pedras minerais, 
cerâmicas rústicas, granitos não 
polidos, etc. Promove efeito anti-
derrapante e dispensa neutraliza-
ção. Produto Exclusivo.

• Não destrói as superfícies, ao con-
trário dos ácidos fluorídricos  comuns

1L

5L

50L

FÁCIL USO

Pek Tiralimo
Removedor 
de contaminações

Fórmula sem cloro e sem cheiro 
para prática utilização em telha-
dos, fachadas ou pisos em qual-
quer revestimento com incidência 
de limo, bolor ou fungos.

• Perfeito para cerâmicas, azulejos, 
cimentos, etc.
• Não danifica o revestimento
• Fácil de usar

1L

5L

50L

FÁCIL USO

Limpa Vidros LP
Limpador de vidros e espelhos

Perfeito para a limpeza de vidros 
(inclusive de carros), espelhos e 
revestimentos polidos em geral. 
Inibe o embaçamento, sujeira, po-
eira, marcas d’água e gordura.

• Resultados duradouros
• Antiembaçante
• Antiestático

FÁCIL USO

Pek Limpa Pedras
Removedor de 
sujeiras e incrustações

Exclusivo para limpeza de calça-
das ou pátios em pedras brutas 
(naturais)  e cimentados em geral. 
O melhor “limpa pedras” da cate-
goria. Qualidade Pisoclean.

• Perfeito para granitos não polidos, 
ardósias, cerâmicas rústicas, pedras 
em geral (miracemas, quartzitos, etc.), 
mármores não polidos e concretos
• Restaurador de peças não polidas
• Limpador pós-obra

1L

5L

50L

FÁCIL USO

Rejunte Renew LP
Super limpador de rejuntes

Imbatível na renovação de rejun-
tes cimentados (mais de 90% 
dos rejuntes são deste tipo). Não 
danifica os revestimentos, é fácil 
de usar e tem agradável perfume. 
Pronto para uso.

• Ideal para cerâmicas, porcelanatos, 
granitos, pedras diversas, etc

• Remove sujeira, fungos e bolores
• Alto desempenho

FÁCIL USO

Limpadores 
e Removedores

500
ml

500
ml

30m²/frasco
rende até

25m²/frasco
rende até

15 partes 
diluível em

5 partes 
diluível em

10 partes 
diluível em

5 partes 
diluível em

120m²/L
rende até

120m²/L
rende até

100m²/L
rende até

80m²/L
rende até



1L

5L

50L

1
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Pek Tiragrafite
Removedor de pichações e 
manchas de tintas

Remove pichações e tintas diver-
sas mesmo que profundas e en-
tranhadas. Perfeito para utilização 
em qualquer tipo de revestimen-
to. Não danifica qualquer material.  
Produto exclusivo.

• Versátil - eficiente em diversas situ-
ações
• Baixíssima volatilidade
• Baixíssimo odor
• Fácil de usar

1L

5L

50L

ESPECIALIDADES ESPECIALIDADESESPECIALIDADES

Pek Tiraóleo
Poderoso removedor de 
manchas de óleo

Remove manchas de óleo inde-
pendente da sua profundidade ou 
idade. Ideal para mármores, gra-
nitos, pedras em geral, porcela-
natos, concretos e todos os tipos 
de materiais porosos. Produto 
exclusivo.

• Remove óleos de cozinha, auto-
motivos, graxa, etc. Mesmo os mais 
impregnados e nas superfícies mais 
porosas

Limpa Carpetes e 
Estofados LP

Pek Tiramanchas

Limpador sem enxágue

Removedor de diversos tipos 
de manchas

Ideal para remover sujidades de 
carpetes, tapetes, estofados e 
qualquer superfície têxteis. Re-
move com eficiência manchas de 
café, gordura, e sujeiras difícieis.

Ideal para remoção de manchas 
orgânicas infiltradas em todos os 
tipos de revestimentos porosos. 
Remove manchas de café, suco, 
madeira, etc. Não danifica super-
fícies.

• Pronto para usar e sem enxague
• Não danifica o tecido
• Fácil de usar

• Não corrói ou danifica os revestimen-
tos mais sensíveis
• Remove diversos tipos de manchas 
infiltradas e amarelamentos
• Fácil de usar

FÁCIL USO FÁCIL USO

Pek Ultra Removedor
Removedor de resinas

Remove resinas e vernizes base 
solvente. Produto de baixo odor 
e volatilidade, também ideal para 
remoção de tintas de qualquer 
espécie, colas e diversos tipos de 
manchas. Produto exclusivo.

• Remove qualquer tipo de cera, aca-
bamento, ou resina base solvente, 
tinta, cola e manchas de óleo
• Trabalho de remoção não é pegajoso 
nem tóxico
• Não danifica o revestimento

Pek OX
Removedor de ferrugens 
para pedras

Remove oxidações generalizadas 
como nenhum outro produto. Re-
move amarelamentos, ferrugens 
de origem mineralógica, etc. Será 
utilizado predominantemente em 
granitos ou em pedras brutas, 
pois em mármores há o risco de 
corrosão do polimento. 

• Elimina as oxidações, impedindo seu 
ressurgimento
• Altamente econômico

1L

5L

50L

TÉCNICA

Pek RustOut gel
Removedor de ferrugens

Removedor instantâneo de ferru-
gem, neutro, que não danifica as 
superfícies. Produto revolucio-
nário! Ideal para ser utilizado em 
porcelanatos, cerâmicas, mármo-
res, metais, louças, roupas entre 
outros diversos tipos de mate-
riais.

• Remove ferrugens de tudo
• Não danifica as superfícies
• Ação instantânea
• Fácil de usar

FÁCIL USO

100
g

1
KG

1
KG

10m²/lata
rende até

50m²/L
rende até

25m²/L
rende até

10m²/lata
rende até

1m²/bisnaga
rende até

10m²/L
rende até

5m²/frasco
rende até

500
ml
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Promotores de beleza 
e limpabilidade

Acabamento Fosco LP
Acabamento fosco 
para pisos

Produto poliuretano fosco de alta 
ancoragem para diversos tipos de 
pisos. Ideal para impedir a aderên-
cia de sujeira em materiais texturi-
zados. Produto para áreas internas 
ou externas. Perfeito para cimen-
tados tipo “Solarium”, ardósias, ce-
râmicas, porcelanatos esmaltados 
ou naturais, laminados, etc.

• Cria uma película lisa, altamente re-
sistente e muito fácil de ser mantida
• Fácil de aplicar
• Sem cheiro

PSC Acabamento
Acabamento acrílico de alta 
resistência

Produto base água de altíssimo 
brilho e durabilidade para diversos 
tipos de pisos. Ideal para embele-
zar e impedir a aderência de sujei-
ra. Produto exclusivo para áreas 
internas. Perfeito para paviflex, 
granilite, ardósias, pedras não po-
lidas, etc.

• Excelente para áreas de grande cir-
culação
• Promove brilho molhado duradouro
• Perfume agradável
• Secagem rápida

ESPECIALIDADES 1L 5L 50L 1L 5L 50L

* quando precedido por PSC BASE

80m²/L*
rende até

50m²/demão
rende até

ESPECIALIDADES
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Colore e
impermeabiliza

Pek Selex
Selador semibrilho de alta ancora-
gem para áreas externas e internas

Ideal para impedir a aderência de sujei-
ra em materiais texturizados. Perfeito 
para ardósias, cerâmicas, porcelanatos 
esmaltados ou naturais, laminados, etc.

• Fácil de aplicar
• Melhor custo/benefício
• O mais vendido

FÁCIL USO

Pek UDI
Resina para proteger, renovar e em-
belezar revestimentos

Amêndoa

Mogno

Canela

Tabaco

Resina líquida especial para proteger e 
embelezar madeiras rústicas ou reves-
timentos cimentícios que as imitam. 
Promove um aspecto aveludado, sem 
brilho, de alta beleza e sofisticação.

Co
re

s m
er

am
en

te
 ilu

str
at

iva
s.

TÉCNICA

!

1L

DISPONÍVEL 
TAMBÉM NA
VERSÃO UV

!

1L

5L

50L

15m²/demão
rende até

40m²/L*
rende até

* em quatro demãos



PSC Resina
Resina metacrílica com alto percentu-
al de sólidos

Acabamento base solvente para alto tráfego. 
É indicado tanto para interiores quanto para 
exteriores. Ideal para os materiais mais tex-
turizados. Incrementa a cor do revestimento.

• Indicado para tratar todos os tipos de pisos com 
exceção dos esmaltados, polidos ou vitrificados
• Secagem rápida

1L

5L 5L

50L 50L 3,6L

ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES

Pek Colar
Cera em pasta para marmo-
rarias

Forma uma camada protetora 
sem deixar vestígios. Proporcio-
na um brilho perfeito, mesmo 
em materiais de difícil polimento. 
Indicada para chapas ou peças já 
acabadas como bancadas, mesas 
e tampos. Também é indicada 
para o polimento de bordas, can-
tos e locais de difícil acesso.

• Proporciona um brilho perfeito
• Pronta para uso

Cera Especial LP
Acabamento para proteger, 
renovar e embelezar

Ideal para impedir a aderência de 
sujeira em materiais texturizados. 
Produto para áreas internas, per-
feita para ardósias, cerâmicas, 
porcelanatos esmaltados ou natu-
rais, laminados, etc.

• Efeito brilhante
• Alta ancoragem
• Super concentrado

1L

PSC Base
Selador autonivelante termo-
plástico

O produto ideal para aumentar o 
rendimento de todos os tipos de 
acabamentos. PSC Base pode pre-
ceder PSC Acabamento, PSC Resi-
na, PEK Verniz Antigraf, etc.

• Indicado para tratar todos os tipos de 
pisos com exceção dos esmaltados, 
polidos ou vitrificados
• Excelente para áreas de grande cir-
culação
• Indicado para interiores

Pek Radiante
Cera concentrada para már-
mores e granitos polidos

Perfeita para a manutenção, pro-
teção e aperfeiçoamento do bri-
lho de pisos. Ideal também para 
proteção de ardósias, cerâmicas 
naturais, granitos e todos revesti-
mentos polidos e não polidos.

• Produto de alto rendimento
• Não deixa o piso escorregadio

1L

5L

50L

10

A
ca

b
am

en
to

s,
 c

er
as

 e
 r

es
in

as

TÉCNICA

FÁCIL USO FÁCIL USOPek Verniz Antigraf
Super proteção para pisos 
ou fachadas

Produto monocomponente base 
água para áreas sujeitas ao trân-
sito extremo ou ao vandalismo. 
Pode ser aplicado sobre qualquer 
revestimento ou até mesmo so-
bre pinturas. Na versão fosca é 
indicado para monumentos, pois 
promove pouca alteração estéti-
ca.

• Promove um filme de incrível dureza 
e resistência química
• Fácil de usar, sem cheiro
• Longa durabilidade

ESPECIALIDADES

• BRILHANTE     • FOSCO

• BRILHANTE     • FOSCA

1L

5L

50L

ANTI
PICHAÇÃO

* quando precedido por PSC BASE

* na máxima diluição

35m²/L*
rende até

4 partes 
diluível em

8 partes 
diluível em

80m²/demão
rende até

120m²/L*
rende até

* quando precedido por PSC BASE

15m²/L*
rende até

30m²/L
rende até

150m²/lata
rende até



TÉCNICA

11

E
sp

ec
ia

is

PSC Endurecedor
Confere elevada resistência à 
abrasão

Fluossilicato metálico 
de efeito permanente

Lítio, a mais avançada tec-
nologia de endurecimento

Endurecedor de concretos 
a base de silicatos

Elimina a formação de pó super-
ficial. Confere maior impermea-
bilidade contra umidade e óleos. 
Protege armaduras metálicas. 
Fácil aplicação.

• Compatível com a maioria dos adesi-
vos resilientes
• Reduz custos de limpeza e manu-
tenção

Pek Vertical
Pó para dar consistência a 
produtos líquidos

Ideal para possibilitar o perfeito 
tratamento de fachadas. Pode ser 
misturado a todos os produtos de 
limpeza Pisoclean.

• A solução para limpeza de fachadas

400
g

Pek Lacre
Resina para impermeabiliza-
ção do verso de pedras

Previne os casos de manchamen-
tos oriundos do assentamento. 
Ideal para granitos, mármores e 
cimentados. Indicado também 
para uso em fachadas.

• Alto teor de sólidos

Pó de Cataplasma
Composto absorvente de 
manchas

O parceiro perfeito do Pek Tira-
manchas. Indicado para remoção 
das manchas mais profundas im-
pregnadas.

• Ideal para superfícies verticais, 
manchas difíceis ou necessidade de 
isolamento. 
• Utilizado como acelerador de seca-
gem para pisos úmidos.

Pek DYE
Tonalizante para concretos 
lapidados

Líquido impregnante disponível 
em várias tonalidades. Perfeito 
para trocar a cor de concretos la-
pidados, aplicar logotipo ou o que 
sua criatividade determinar.

• Indicado para sistemas de lapidação 
de concreto, como o Sistema de Blin-
dagem Pisoclean

1L

Endurecedores

Especiais

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICAESPECIALIDADES

5L 50L

3,6L 1
KG

25m²/lata
rende até

16m²/L
rende até

8m²/L
rende até

8m²/L
rende até

8m²/L
rende até



Beleza e segurança para os re-
vestimentos por vários anos. De-
senvolvido para alto desempenho 
nos materiais mais “abertos” e 
com tendência ao desbotamento. 
Indicado para granitos, mármo-
res, cerâmicas naturais, cimen-
tados, etc. O hidro/oleofugante 
efeito molhado mais eficiente do 
mundo.

Beleza e proteção de longa du-
ração para superfícies pretas ou 
super escuras. Impede mancha-
mentos diversos e escurece pro-
fundamente o material. Ideal para 
porcelanatos, granitos, ardósias, 
basaltos e qualquer material pre-
to  ou muito escuro.

A mais avançada tecnologia de 
impermeabilização do mundo. 
Produto nanotecnológico com 
durabilidade estimada em mais 
de 15 anos. Ideal para proteger 
qualquer material poroso contra 
manchas e intempéries. Efeito au-
tolimpante. Promove sutil intensi-
ficação da tonalidade original.

Fórmula perfeita para utilização 
em rochas sintéticas (Ex.: Silesto-
nes) e em materiais mais fecha-
dos. Incrementa a cor e o brilho 
do material. Efeito molhado.

Impermeabilizantes
impregnantes
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Pek Proteção+Cor Pek Blecaute Nanopek Hidrofuga Color Quartzo
Máxima proteção com incre-
mento da cor

Intensificador de revesti-
mentos pretos

A proteção definitiva para 
superfícies porosas

A versão econômica de Pek 
Proteção+Cor

ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES1L 1L 5L 50L50L 1L 50L 1L 5L 50L

proteção contra manchas 

e intempéries

* em superfícies polidas

consulte a tabela de rendimentos para maiores informações

* em superfícies polidas

* em superfícies polidas

* em superfícies polidas

35m²/L*
rende até

35m²/L*
rende até

35m²/L*
rende até

30m²/L*
rende até



5L

50L

1L

FÁCIL USO

PSC Bloqueador
Selador hidrofugante im-
pregnante

O hidrofugante mais econômico 
de base água para cerâmicas e 
rochas naturais. Ótimo desempe-
nho em concretos, pois fortifica e 
aumenta sua rigidez.

• Compatível com a maioria dos adesi-
vos resilientes
• Reduz custos de limpeza e manu-
tenção

1L1L

5L5L

50L50L

ESPECIALIDADESESPECIALIDADES

Hidrofuga
Máxima proteção contra in-
tempéries

A versão econômica de PSC hi-
drofuga Super. Ótimo desempe-
nho contra umidade e deteriora-
ção em qualquer material poroso.

• Impede manchamentos diversos e 
eflorescências
• Impede a infiltração de óleos e diver-
sos outros tipos de líquidos
• Ideal para áreas internas ou externas

Selador LP
Impermeabilizante de com-
bate

Produto com propriedades simila-
res a PSC Hidrofuga Super, porém 
sem cheiro. Protege qualquer ma-
terial poroso sem alterá-lo esteti-
camente. Perfeito para a proteção 
de rejuntes, porcelanatos não 
esmaltados, mármores, granitos, 
etc.

• Impede  o manchamento por óleo e 
diversos outros tipos de líquidos
• Ajuda na preservação do brilho dos 
porcelanatos lustrados
• Facilita a manutenção

Hidrofuga Super
A versão econômica de Pek 
Imper

Produto base solvente com pro-
priedades similares, porém com 
menor resistência a manchamen-
tos por óleo. Ideal para cimenta-
dos, pedras naturais e todo reves-
timento poroso.

• Não altera esteticamente. Invisível 
depois de aplicado
• Impede manchamentos diversos e 
eflorescências
• Ideal para áreas internas ou externas

Pek Bio
Hidro/oleofugante base água 
de alto desempenho

O top dentre os impermeabilizan-
tes base água. Perfeito para os 
materiais mais porosos. Contém 
exclusivo fungicida em sua for-
mulação. Nem o olho mais treina-
do detecta sua aplicação. 
Efeito super natural.

• Não altera esteticamente os reves-
timentos 
• Máxima proteção contra manchas 
diversas

1L

5L

50L

Pek Imper
Máxima proteção sem al-
terações estéticas

O produto que desbancou seus 
concorrentes importados. Perfei-
to para aplicação e máxima per-
formance nos materiais mais fe-
chados: alguns tipos de granitos 
e mármores, por exemplo. Ótimo 
também para qualquer material 
poroso.

• Alta performance
• Impede manchamentos diversos
• Solvente ecológico, sem cheiro forte

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES
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1L

5L

50L

* em superfícies polidas * em superfícies polidas

consulte a tabela de rendimentos para maiores informações

150m²/galão*
rende até

30m²/L*
rende até

30m²/L*
rende atéTÉCNICA

* em superfícies polidas

* em superfícies polidas

* em superfícies polidas

35m²/L*
rende até

35m²/L*
rende até

35m²/L*
rende até



PROFISSIONAL
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Pek Antisais
Neutralizador de
eflorescências

Indicado para todos os tipos de 
revestimentos, principalmente 
aqueles que mais manifestam 
esta patologia, tais como: ardó-
sias, granitos, mármores, tijolos e 
cerâmicas naturais. As manchas 
brancas saem e não voltam mais! 

• Fácil de usar
• Neutraliza os efeitos da corrosão
• Indicado para a eliminação e neutra-
lização de sais

1L

5L

50L

Pek Eclipse
Cristalizante de mármores, 
concretos, granitos, etc

Efeito Supergloss para concretos 
e rochas naturais. Revigora a cor 
natural das superfícies e impede 
a transferência de marcas e sujei-
ras. Torna os materiais mais resis-
tentes à abrasão, muito mais bri-
lhantes e menos escorregadios.

• Ideal para marmoristas, mineradoras 
e restauradores
• Preenche e corrige micro fissuras de 
granitos

1L

5L

50L

SuperGloss LP
Cristalizante 
de porcelanatos

Aumenta a resistência à abrasão, 
impermeabiliza porcelanatos e 
cerâmicas. Impossibilita mancha-
mentos por infiltração e transfe-
rência de sujeiras. Torna o piso 
mais antiderrapante e aumenta 
o brilho. Exclusividade Pisoclean.

• Exclusividade Pisoclean
• O único do mercado

1L

Vitrificante V-1
Vitrificante de mármores e 
cimentados

Pisos muito mais resistentes e 
com brilho natural por muito mais 
tempo. Torna as superfícies anti-
derrapantes e muito brilhantes. 
Ideal para mármores, granitinas 
polidas e outras lustradas. Exclu-
sividade Pisoclean.

• 200% mais resistência mecânica
• Excelente para áreas de grande cir-
culação
• Promove o emparelhamento de bri-
lho em revestimentos com problemas 
geológicos

1L

5L

PROFISSIONAL PROFISSIONAL

Pek Voilá
Gel para polimento 
final de granitos

Promove incremento de cor e au-
menta a resistência à abrasão da 
pedra através do fechamento dos 
poros. Pode ser usado em mate-
riais polidos com o grão 1800 
para cima. Pode substituir o uso 
do pó para polimento.

• Também incrementa o coeficiente de 
atrito do piso, evitando acidentes
• Garante o lustre final em granitos

Vitrificante V-2
Vitrificante auxiliar

Composto por resinas e ceras 
naturais de altíssima dureza em 
solvente de fácil  evaporação. 
Permite o máximo de restauração 
em pisos mais desgastados. Pode 
ser usado por marmoristas, mine-
radores e restauradores. 

• Aplicado entre as etapas de Pek Vi-
trificante V-1 para a obtenção de um 
brilho mais intenso
• Melhora a durabilidade da vitrifica-
ção em áreas de maior trânsito
• Emparelha o processo, eliminando 
eventuais marcas e emendas
• Melhora o efeito antiderrapante pro-
piciado pelo sistema

1L

5L

Brilho, aderência 
e melhor resistência

PROFISSIONAL PROFISSIONAL

15m²/L
rende até

100m²/L
rende até

100m²/L
rende até

30m²/kg
rende até

ESPECIALIDADES

1
KG

70m²/L
rende até

100m²/L
rende até
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Pek Powder
Pó para polimento de porcelanatos 
e cerâmicas

O produto que revolucionou o mercado. 
Restaura porcelanatos, cerâmicas es-
maltadas, marmoglasses, entre outros. 
Corrige ataques químicos. 

• Promove o brilho natural dos revestimentos

PROFISSIONAL

A cura
mais de 12 milhões
de m² tratados

1
KG

Pek Marmo
Pó para lustre final de mármores e 
cimentados

PROFISSIONAL

Pek Pré Powder
Pó abrasivo de preparação do re-
vestimento para o lustro final

PROFISSIONAL

Pek Graniti
Pó para o lustre final dos granitos 

Único pó para polimento produzido no 
Brasil. O pó para mármores menos tóxi-
co do mundo. O único que é branco - não 
tonaliza os materiais claros.

• Mais economia e qualidade para restaura-
dores
• Utilizado também para o polimento natural 
de pisos de granitina/granilite fundidos ou 
industrializados

Limpa e remove corrosões. Prepara o re-
vestimento para o polimento. Ideal para 
porcelanatos, cerâmicas e mármores.

• Alto poder de corte
• Exclusividade Pisoclean
• O único do mercado

Para promoção de lustre final após o po-
limento com abrasivos. Disponível nas 
versões claros e escuros.

• Efetivamente fecha os poros da pedra
• Incrementa a cor e brilho natural

PROFISSIONAL

• CLAROS   • ESCUROS

1
KG

1
KG

1
KG

70m²/kg
rende até

70m²/kg
rende até

40m²/kg
rende até

40m²/kg
rende até



Pisoclean é fundada na 
cidade de Porto Alegre/RS

Primeiros testes visando
a fabricação de produtos

Rodrigo Barone assume
a diretoria da empresa 

2005

2001

É criada a primeira
linha de produtos

2006

Pek Powder é desenvolvido 
e, com ele, um novo conceito 
a respeito da recuperação de

porcelanatos e cerâmicas

2007

A maior e mais completa 
linha de produtos é apre-
sentada ao mercado.
Removedor de Epóxi LP é 
criado

2008

Primeira Universidade
do Piso é realizada

Pisoclean passa a ser referência internacional de inovação e qualidade.
A marca mais recomendada dentre os principais fabricantes de revestimentos.

2009

Pisoclean
é agraciada 
com o prêmio
Destaque Empresarial

2015

2017


