TEXTO BOLETIM TÉCNICO (FPD – 12)

SPARTAGARD TECIDOS
PROTETOR PARA TECIDOS E ESTOFADOS
CARPETES
TECIDOS

Propriedades:
SPARTAGARD TECIDOS é um protetor para tecidos a base de siloxanos que oferece
hidrofugação ou repelência, retarda a penetração, evitando manchas nas fibras causadas por
respingos de líquidos à base de água como sucos, refrigerantes, café, molhos. Facilitando a
remoção durante a lavagem. SPARTAGARD TECIDOS mantém os tecidos e estofados limpos por
muito mais tempo. Melhora a maciez e toque dos tecidos, protege sem impedir a transpiração.
Por ser de base água é mais seguro no manuseio, possui baixo odor e não é inflamável.
SPARTAGARD TECIDOS pode ser aplicado em cadeiras, estofados, toalhas de mesa, tênis de
tecido, bancos de veículos, almofadas, barracas e tecidos em geral.
Não garante contra manchas de óleo, de batom, tintas em geral.

Instruções de Uso:
RECOMENDAÇÕES:
- Os tecidos devem estar limpos e ter cor firme (Alguns tecidos podem manchar até com água,

faça um teste prévio em local pouco visível antes de lavar ou aplicar o produto).
- Recomendamos, em estofados novos, fazer um teste com pequena quantidade de água no
tecido do estofado, se o tecido absorver esta quantidade de água inicie a aplicação do produto,
caso esta quantidade de água demorar para ser absorvida é necessário lavar o tecido para
certificar-se que sejam removidos qualquer tratamento prévio das fibras como engomagem ou
resíduos de lubrificantes.
- Em tecidos de algodão cru o tempo de penetração do líquido é menor que outros tecidos. Faça
um teste antes de aplicar.
- Não use em tecidos de seda ou qualquer tipo de tecidos com tramas muito abertas (o tempo
de penetração dos líquidos pode variar dependendo da abertura das tramas do tecido,
recomendamos fazer um teste prévio em área pouco visível).
- Proteja outras superfícies adjacentes antes de aplicar para evitar manchas e faça um teste em
área pouco visível.
- O rendimento varia de acordo com o tipo de tecido e a carga de aplicação.
- Utilize EPI no manuseio como luvas, óculos de proteção.
APLICAÇÃO:
- Após o tecido lavado, enxaguado e seco, aplique o SPARTAGARD TECIDOS com
pulverizador pressurizado (tipo Guarany ou similar) de pressão de 25 libras em jato com
formato de leque, mantendo o bico difusor em uma distância de 15 a 20 centímetros, cobrindo
uniformemente toda a área. Evite excesso e formação de névoas (pode causar manchas
superficiais), se isto ocorrer utilize um pano de microfibra branco e seco para remoção das
manchas.
- Aguarde a secagem do produto de 12 a 24 horas (em dias chuvosos e úmidos, recomendamos
usar aceleradores de secagem como turbinas de ar, secadores profissionais para PET com ar
quente ou frio). Faça duas ou mais aplicações cruzadas para obter melhor resultado,
aguardando o tempo de secagem entre as aplicações.
- A cura completa é obtida com 24 horas de secagem. Após a secagem completa, (em tecidos
tipo suede passe um pano seco ou uma escova de pelos macios no sentido contrario das fibras
para penteá-los), faça um teste com água e se necessário repita a aplicação.
- Para a manutenção faça aspiração frequente e remova o líquido derramado, tão logo ocorra,
com papel ou pano absorvente e limpe o local com pano úmido com água ou com
CONTEMPO V ou CLEAN BY PEROXY. Uma reaplicação do produto deve ser feita sempre que
fizer uma limpeza do tecido com limpadores ou quando apresentar sinais de desgaste e
ineficiência da proteção.
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TEXTO BOLETIM TÉCNICO (FPD – 12)

Dados Técnicos:
Aparência: Liquido Transparente
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 4,0 – 6,0
Peso específico: 0,950 - 1,00
Viscosidade: 1,0 – 10,0
Teor de Ativos: 2,5 – 4,5
Teor de Ativos Bactericida: NA
Ativo Bactericida: NA
Garantia: Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade
uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do
Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.
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