USO ESTRITAMENTE PROFISSIONAL. A aplicação do Spartagard Tecidos deve ser feita por profissionais
treinados e especializados em limpeza de tecidos.
Spartagard Tecidos foi desenvolvido para proteger tecidos utilizados em revestimentos de estofados, poltronas,
cadeiras, bancos de veículos e/ou almofadas.

Esse produto NÃO é um impermeabilizante de tecidos. O Spartagard é um retardante de penetração de líquidos
à base de água, tais como, café, suco, refrigerante, leite, achocolatado, etc. Sua eficiência não é garantida
contra manchas de óleo, de batom, tintas em geral, ou qualquer outra sujidade que não seja à base de água.
Mesmo sendo novos, é necessário lavar os tecidos antes da aplicação do Spartagard Tecidos, o que deve ser
feito por profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos, caso contrário, após aplicação do produto,
podem ser revelados quaisquer resíduos de cola, de sujidades invisíveis, como de lubrificantes, engomagem
ou demais produtos aplicados nos fios durante a fabricação do tecido, e que são visualmente imperceptíveis.
Além disso, esses resíduos afetam diretamente a eficiência do Spartagard Tecidos. Não use o Spartagard
Tecidos em couro, tecidos sintéticos (ex. corino, courvin, etc), plástico, borracha, madeira, seda, tecidos
ecológicos (ex. tecidos com fibra de PET), tecidos com tramas muito abertas e cetim.

Antes de iniciar a aplicação do produto Spartagard Tecidos é necessário observar alguns fatores como:
▪ Ter cor firme. Alguns tecidos podem manchar até com água. Faça um teste prévio antes de lavar ou
aplicar o produto, umedecendo um pano branco e esfregando em local pouco visível, observe se o pano
ficou pigmentado com a cor do tecido. Em caso positivo, não recomendamos lavar e ou aplicar Spartagard
Tecidos.
▪

Os tecidos devem ser lavados antes da aplicação do Spartagard tecidos, mesmo sendo novos. O
enxágue do tecido sempre deverá ser feito com máquina extratora pelo profissional treinado e
especializado em limpeza de tecidos, para que não fique qualquer resíduo do produto usado na lavagem.

▪ Os estofados devem estar limpos, isentos de poeira, sujeiras, resíduos de cola, engomagem, resíduos de
detergente, etc.
▪ Não aplicar no tecido qualquer produto odorizador antes ou depois da aplicação do Spartagard Tecidos.
Estes produtos contêm tensoativos que comprometem o desempenho do Spartagard Tecidos.
▪ O tecido a receber o Spartagard Tecidos deve estar 100% seco, sob pena de o produto perder sua
eficácia.
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Ação mecânica
▪ NUNCA utilizar escovas rotatórias, ainda que adaptadas em furadeiras e/ou polidoras, ou mesmo escova
manual no sentido circular para fazer ação mecânica.

▪

NUNCA realizar movimento circular, orbital ou espiral. Esses movimentos geram eletricidade estática,
embaraçando as fibras dos tecidos, causando danos irreversíveis aos desenhos e às texturas das fibras,
podendo esgarçar os tecidos e romper as costuras de estofados.

▪

PARA REALIZAR AÇÃO MECÂNICA, utilize sempre escova manual de cerdas macias ou fibra branca
com auxílio de um suporte manual para fibra. O movimento deve ser leve, de um lado para o outro, em
sentido horário e anti-horário, sem fazer pressão.
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2. Tecidos novos
Mesmo sendo novo, é necessário lavar o tecido antes da aplicação do Spartagard Tecidos para assegurar
a remoção de qualquer sujeira, ainda que não visível, e resíduos de tratamentos, tais como engomagem,
lubrificantes nas fibras durante a tecelagem, cola, resíduo de detergente proveniente de limpeza e enxágue
inadequados, etc. Qualquer tipo de sujidade presente no tecido pode causar manchas ou afetar a
performance do produto Spartagard Tecidos.

3. Aplicação do produto Spartagard Tecidos

▪

Os tecidos nos quais serão aplicados o Spartagard Tecidos devem ser lavados por profissional treinado
e especializado em limpeza de tecidos, mesmo sendo novos.

▪

Não aplicar o Spartagard Tecidos, caso o tecido ainda esteja úmido.

▪ Proteja com um plástico as superfícies ao redor (piso, móveis, parede e detalhes de madeira ou outros
materiais presentes no tecido que será aplicado o Spartagard Tecidos), evitando respingos que podem
causar manchas.
▪ Durante a aplicação, utilize os seguintes EPI’s: luvas e óculos de proteção.

3.1

Aplique o Spartagard Tecidos com pulverizador pressurizado,
com pressão mínima de 25 libras.

3.2

Regule o jato em forma de leque, mantendo o bico difusor a
uma distância máxima de 15 centímetros do tecido.

3.3

Aplique o Spartagard Tecidos em toda a superfície, começando
de cima para baixo, no sentido vertical e horizontal, evitando
deixar falhas ou excessos. Faça aplicações cruzadas para
obter melhor resultado, aguardando o tempo de secagem das
aplicações.

3.4

Aplicar o Spartagard Tecidos também nos cantos e dobras dos tecidos.
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3.5

Aguarde a secagem do produto por no mínimo 24 horas. Não secar ao sol. Em dias chuvosos e frios,
use ventilação forçada com secadores de ar frio ou quente para auxiliar a secagem.

OBSERVAÇÃO: Após a secagem do Spartagard Tecidos, passe levemente um pano de microfibra branco e
limpo ou uma escova de cerdas macias e brancas, sem fazer pressão, no sentido das fibras do tecido para
alinhá-las.

3.6

Após a secagem, caso ocorra mancha por excesso de produto (quando não é aplicado com o
equipamento indicado ou da maneira descrita nesse procedimento), utilize um pano de algodão
branco, limpo e seco para a retirada. Passe o pano no sentido contrário das fibras do tecido e, em
seguida, no sentido das fibras para alinhá-las.

▪

Após 24 horas, é possível testar se houve a proteção do tecido. Para isso, goteje água limpa sobre o
tecido que foi aplicado o Spartagard Tecidos, se ocorrer a repelência da água, a aplicação foi bemsucedida. Se houver a penetração da água em alguns pontos, será necessário repetir a aplicação do
Spartagard Tecidos.

▪

Se houver penetração de água apenas nos cantos e dobras de estofados, significa que o produto não
foi bem aplicado nessas regiões. Nesse caso, reaplicar o produto somente nos cantos e dobras onde
houve a penetração de água.

▪

Se houver penetração de água em todo o tecido, significa que houve falha no processo de enxágue ou
houve aplicação de produtos odorizadores com perfume (esses produtos contêm tensoativos em sua
formulação, que comprometem a eficácia do Spartagard Tecidos.) Nesse caso, o tecido deve ser lavado
por profissional treinado e especializados em limpeza de tecidos, para a aplicação do Spartagard
Tecidos.

▪

Se, após aplicação do Spartagard Tecidos, o tecido apresentar manchas de cola ou qualquer outro tipo
de sujidade, significa que o tecido não foi lavado ou que o procedimento de lavagem não foi bem
executado.
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4. Como manter um tecido tratado com Spartagard Tecidos
4.1 O proprietário do tecido deverá fazer aspiração do pó frequentemente.
4.2 Em caso de líquidos derramados, o proprietário do tecido deverá absorvê-los o mais rápido possível,
utilizando papel absorvente ou pano de algodão branco, limpo e seco (sem a utilização de produtos
químicos).
4.2.1

Evite esfregar ou pressionar o líquido sobre o tecido. Deixe que o papel ou pano absorva o

líquido derramado.
4.2.2

Em seguida, limpe o local com pano de algodão branco e limpo, umedecido em água, para

remover qualquer resíduo de sujidade.
4.3 Alguns tipos de molhos contêm óleo e podem deixar resíduos que não saem somente com pano
umedecido em água. Nesse caso, lave novamente.

A reaplicação do Spartagard Tecidos deve ser realizada sempre que o tecido sofrer limpezas ou lavagens,
utilizando qualquer tipo de produtos químicos, pois os mesmos removem a proteção do tecido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC Técnico - portega@spartanbrasil.com.br.

Rod. Adauto Campo Dall’Orto, Km 1,9
Jardim Manchester (Nova Veneza)
CEP: 13178-440 Sumaré/SP
www.spartanbrasil.com.br

Tel: +55 (19) 3037-3300
e-mail: spartan@spartanbrasil.com.br
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