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Formulado por resinas e compósitos de alta qualidade, DecorStone foi concebido para 
melhorar a aparência, durabilidade e restaurar superfícies internas e externas sem a 
necessidade de demolição. 

Por ser flexível, DecorStone não trinca e mantém suas características aliado a uma ótima 
aparência e acabamento. 

De fácil manutenção, pode ser drenante ou impermeável, adaptando-se a qualquer 
necessidade do cliente. 

Os revestimentos DecorStone estão disponíveis em várias cores e designs personalizados. 

A linha DecorStone é extremamente resistente às intempéries, a incidência dos raios Uva, UVb, 
IV, além dos agentes poluente. 

É monolítico, sem juntas de dilatação, resistente, de rápida aplicação, de fácil limpeza e 
manutenção. 

A MasterSeal oferece soluções para incrementar a performance de pisos internos e externos, 
aplicando compósitos de vanguarda e  soluções inovadoras de resina  que podem revitalizar 
suas instalações residenciais ou comerciais, sem quebra quebra.   

Temos soluções sob medida para satisfazer a sua expectativa garantindo qualidade, eficiência 
e valor estético.  

Perguntas frequentes  

O que são soluções ligadas ao DecorStone? 

O revestimento DecorStone é composto de uma mistura de agregado mineral selecionado e 
resina aglomerante. Trata-se de alternativa para pavimentar e impermeabilizar lajes, pisos, 
calçadas e pátios com material flexível, monolítico e de alta resistência ao tráfego pesado. 

Devido à sua aparência agradável, resistência e durabilidade é uma solução diferenciada para 
restaurar pisos cerâmicos, sem a necessidade de demolição. 

DecorStone é melhor do que outros tipos de pisos? 

Acreditamos que sim! DecorStone não congela no inverno nem amolece no verão. Proporciona 
uma superfície antiderrapante e facilita a drenagem natural, o que significa que, ao contrário 
de outros tipos de piso, não empoça durante chuvas fortes. Como não tem juntas, evita o 
crescimento de ervas daninhas o revestimento! DecorStone é fornecido em uma variedade de 
belas cores para se adequar à estética do ambiente onde será instalado. DecorStone mantem  
sua boa aparência, pois não perde a cor devido à exposição ao sol. Sua limpeza é rápida e 
descomplicada.  
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Quanto custa uma solução DecorStone? 

Muitos fatores afetam o preço desta solução. Em uma área revestida com cerâmica, concreto 
ou asfalto, DecorStone é uma boa opção disponível a um preço razoável. Alguns tipos de 
superfície podem exigir uma maior espessura do revestimento, fator que altera o volume e, 
consequentemente, o custo. Nossa equipe de vistoria está sempre à disposição para ajudá-lo a 
entender o trabalho necessário e a melhor solução para sua demanda. 

Atualmente, tenho piso cerâmico desgastado. Posso fazer upgrade para um DecorStone? 

Sim! Podemos revestir o piso existente com uma solução atrativa. Para outras superfícies, 
nossa equipe de pesquisa pode fornecer orientação extra. 

Quais a vantagens sobre o concreto estampado? 

Embora esse tipo de piso tenha a resistência e as vantagens do concreto, ele não apresenta os 
benefícios que o DecorStone possui como maior durabilidade, drenagem e propriedades 
antiderrapantes. O concreto também tende a trincar com o tempo, mas DecorStone não. 

DecorStone aceita reparos pontuais? 

Sim.  Sua casa merece o melhor e nós podemos oferecer. 

Termos e Condições 

Oferecemos garantia de até 10 anos contra desgastes e infiltrações (exceto DecorStone 
drenante).  Fale com nossa equipe de pesquisa para obter esclarecimentos. 

 


