Melhore a aparência das superfícies com o novo sistema
ANTICATTO.
Em ambientes onde a aplicação de fachadas e pisos polidos se
tornam inviáveis devido aos agentes agressivos, tais como
intempéries, poeiras abrasivas, trafego intenso ou mesmo o
risco de escorregões....
Ou quando um piso de granito Flameado se apresenta
severamente áspero e agressivo ao tato.....
Ou quando as superfícies e revestimentos de salas, banheiros, cozinhas, passeios,
escadas, corredores e áreas sociais em geral, que sofrem com a ação do tempo, estão
apresentando deterioração na aparência; sujeira impregnada; manchas e encardidos;
podendo ocasionar quedas e escorregões devido a imperfeições do piso....
Ou quando manutenções indevidas, ou vândalos, aplicaram colas, tintas, ceras e
resinas inadequadas ao piso ou a fachada, e se faz necessária sua remoção....
É o momento de Tratar e modificar a aparência destas superfícies de uma forma
inovadora e original.

O tratamento ANTICATTO é um processo de acabamento utilizado em pisos e
revestimentos com o objetivo de conferir às superfícies um aspecto diferenciado,
conservando as características naturais da rocha, com uma textura rugosa e suave.
Esta textura rugosa e ao mesmo tempo acetinada se obtêm utilizando Escovas
Abrasivas VEGA, acopladas em politizes automáticas ou manuais, que desbastam,
limpam, dão polimento e conferem brilho na superfície tratada.
As escovas VEGA são fabricadas com os monofilamentos de nylon 6.12 - o único
filamento abrasivo que pode ser utilizado tanto em tratamentos agressivos quanto em
tratamentos que necessitam de um acabamento mais delicado e natural. O filamento
tem baixa absorção de água, grande resistência a produtos químicos e ao desgaste e
durabilidade superior comprovada.

O sistema ANTICATTO proporciona grandes vantagens de custo de execução,
manutenção e conservação entre eles:

• Utiliza máquinas já disponíveis no mercado, as mesmas utilizadas em
polimento ou limpeza industrial.
• Processo mecânico em que se obtêm o acabamento natural e durável, com a
vantagem de requerer menos manutenção e tratamentos preventivos e/ou
complementares.
• Antiderrapante, se comparado ao piso polido, proporcionando segurança de
trafego.
• Elimina rugosidade do piso, evitando sensação aspereza e desconforto aos pés,
sendo ideal para ambientes onde o trafego de pessoas descalças é habitual.
• Amigável com o meio ambiente, não contém produtos tóxicos. Trabalha-se
apenas com água e deixa poucos resíduos inertes.
Além dos mais, oferece opções de escolher entre tipos de acabamento de acordo com
o material e com o tipo superfície que se vai trabalhar.

Anticatto Rústico
Acabamento rugoso com aspecto rústico, ideal para móveis de jardim, banquetas,
caminhos, passarelas, praças e jardins, entorno de piscinas e áreas a céu aberto.
Anticatto Semi Brilho
Ideal para dar uma aparência completamente natural, em áreas abertas ou fechadas,
com a finalidade de se obter uma superfície rugosa, conservando a cor natural da
pedra, semibrilho.
Anticatto Acetinado
É o anticatto original, combina a superfície rugosa e sedosa ao tato, com o brilho do
material. É ideal para interiores, closet, banheiro e cozinha, corredores e salas.
Também adequado para aplicação em lavabos, pias de cozinha, bancadas, peitoris e
fachadas.

Devido ao acabamento delicado que o Anticatto proporciona, sem, no entanto tornar
a superfície escorregadia, recomenda-se também aplicação em áreas de saunas, sala
de massagens, Spas, vestiários, entorno de piscinas e banheiras. Enfim, todas as
áreas que se molham freqüentemente e cujo trafego de pessoas descalças é habitual.
Se a sua intenção é modificar uma aparência monótona, fora de moda, suja e que
deprime o ambiente, não hesite em realizar este acabamento inovador.
O acabamento ANTICATTO é uma oportunidade de conservar de maneira sensata e
econômica, com resultados surpreendentes em qualquer superfície de Mármore,
Granito, Ardósia, Marmol, Silestone, Cerâmica, Porcelanato, Ladrilhos Hidráulicos,
Pisos de Cimento “Terrazo” e Pedras Naturais.
Por ser um processo versátil, pode ser utilizado também em madeira, alumínio e
vidros com ótimos resultados.
Seja em áreas internas, Seja em áreas externas seu desejo será atendido e suas
expectativas superadas. Uma superfície saudável, limpa, sem manchas e encardidos
e com agradável brilho natural.

VEGA FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA é uma empresa que fabrica uma
linha especial de produtos para tratamentos de
superfícies.
Destacam
se
ESCOVAS
DE
FILAMENTOS
ABRASIVOS,
especialmente
desenvolvidas para execução de ANTICATTO.
As escovas VEGA são fabricadas nos modelos:
Frankfurt, setor 14 (tijolinho) e rotativas 100 mm e
130 mm, e podem ser desenvolvidas para qualquer modelo ou aplicação.
Consulte-nos! Nosso depto Técnico informará a melhor opção para tratamento de
seu piso.
Vega Ferramentas e Abrasivos Ltda
Rua Floriano Pereira Neto, 340
Matozinhos MG
Fone/fax (31) 3712-1952
www.vegabrasivos.ind.br
e mail: vendas@vegabrasivos.ind.br

