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Descrição do Produto 

 
O Protetor de Tecidos Tekbond é perfeito para repelir respingos a bases d' água 

que podem surgir durante o dia a dia, impedindo que o líquido se transforme em 

manchas, sem alterar a aparência e a textura do tecido. Pode ser aplicado em 

vários objetos que estejam suscetíveis a manchas como:  Estofados, Mochilas, 

Tênis de Tecidos, Gravatas, Banco de carros e Bolsas. 

 

 

Composição 

Heptano; Acetato de etila; N,N-dimetilacrilamida. 

 

Informações técnicas  

 

Aparência Spray aerossol 

Odor Típico  

Cor Transparente 

Pressão interna (MPa) 0,40 ± 0,1 

Teste de Vazamento  Sem vazamento 

Taxa de pulverização (%) ≥ 95 

 

Instruções de uso  

 

1. Verifique o teste de firmeza de cor, aplicando o produto em uma área escondida. Umedeça a superfície e friccione a área 

úmida com um tecido branco. Se a cor transferir para o tecido branco não utilize.  

2. Agite o produto antes de usar. 

3.  Proteja as áreas ao redor para não espirrar. Limpe imediatamente caso ocorra respingos em áreas não desejadas. 

4.  Aplique o produto de forma uniforme a uma distância de 15 a 20 cm, cobrindo a área desejada com uma fina camada. 

5. Aguarde a secagem por 24h (O tempo de secagem pode aumentar em dias mais frios ou de alta umidade).  

6. Reaplique após a limpeza ou quando o artigo aparentar sinais de desgastes e ineficiência de proteção para que a mesma 

seja mantida. A durabilidade varia com o uso. 

IMPORTANTE: Este produto não é um impermeabilizante. Reaplique o produto após a lavagem. Para tecidos com tramas mais 

abertas, como o algodão e poliviscose recomenda-se aplicar mais de uma camada para aumentar a proteção. Recomendamos 

testar a superfície que você deseja proteger em uma área não expostas antes do uso.  
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Armazenamento 

 

Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. Mantenha ao abrigo da luz solar em local bem ventilado. Descarte o 
conteúdo/recipiente em um centro de recebimento de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação 
local, regional ou internacional. 

 

Informações gerais e de segurança 

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local 
arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Não perfure a embalagem 
vazia. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou no incinerador. Cuidado, inflamável! A Ficha de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida em nosso site: www.tekbond.com. 
 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagem de 400mL/ 230g em caixa com 12 unidades. 
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IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por 

ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 

usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo 

exportador do produto. 


