FICHA TÉCNICA
Códig o produto: 2515

TRATAMENTO ANTI-MANCHAS DE TODOS OS TÊXTEIS,
TAPETES E CARPETES
PROTECÇÃO CONTRA A ÁGUA

PROTECÇÃO INVISÍVEL

ANTI-MANCHA E ANTI-SUJIDADE

NÃO MUDA A TEXTURA

FACILITA A LIMPEZA

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA

DESCRIÇÃO
TexGuard® é o produto de refe rência pa ra a proteção de
todos os têxteis.
TexGuard® pene tra profundamente na fibra do tecido, o
que permite proteger e impermeabilizar todos os tecidos,
tapetes e carpetes contra a penetração de água, óleo e
manchas de todos os tipos (frutas, vinho, refrigerantes,
café, chá, gelados ...).
TexGuard® aplica-se com facilidade e rapidez. Nã o alte ra
os tecidos: respeita o toque, a textura e a cor. Além disso,
os tratamentos ignífugos de superfície re têm as suas
propriedades.
O TexGuard® ajuda na manutenção do tecido e atrasa o
envelhecimento. Após a limpeza, o tratamento com
TexGuard® permane ce ativo (suporta 5 lavagens).

NATUREZA QUÍMICA
• Copolímero acrílico fluora do em fase solvente.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
• Proteção contra água e líquidos gordurosos.
• Anti-manchas, anti-sujidade e anti-ade rentes.
• Facilita a limpeza.
• Incolor: não altera nem o toque nem a te xtura.

EMBALAGEM
Embalagens de 1lt, 5lt e 10 litros.

UTILIZAÇÃO
TexGuard® pode ser usado em ambie ntes fechados ou ao
ar livre, sem restrições, em todos os tipos de tecidos
naturais ou sinté ticos, tais como: algodão, veludo,
camurça, chita, couro ...
TexGuard® é ideal pa ra o tratamento de superfícies com o
colchões, edredons, travesseiros, sofás, cortinas, roupas
de trabalho, toldos, móveis diversos, interiores de
automóveis, equipamentos de campism o, equipamentos
para chuva ...
* Calculado de acordo com os dados da substância

DADOS TÉCNICOS
Estado físico a 20°C:
Cor:
Odor:
pH:
Ponto de ebulição final [°C]:
Densidade:
Solubilidade em água [vol/vol]:
Ponto de inflamação [°C]:
VOC:

líquido
incolor
solvente
não aplicável
198°C
0,75 ± 0,02
insolúvel
62
720 gr/lt*

COMO USAR

RECOMENDAÇÕES

Preparação de suporte:
• Aplique o produto com um pano limpo, seco e sem
poeira.

Trate apenas as s uperfícies previamente lim pas e
secas.
• Trabalhe numa área bem ventilada e longe de fontes
de ignição.
• Para uma aplicação e proteção perfeitas, o
TexGuard® deve ser usado quando a temperatura do
ar e dos s uportes estiver entre 10°C e 30°C.
• Exterior, não aplique com o tempo chuvoso.
• Não dilua nem misture com outro produto.
• Respeite as quantidades recomendadas do produto
para prese rvar a integridade dos s uportes.
• Deixar o subs trato tratado se car antes de usa r.

Aplicação:
• Teste numa parte oculta do suporte para estuda r a
reação da cor.
• Use o produto no seu estado puro: não dilua
• Aplique utilizando um pulverizador de baixa pressão
(2 bar) a 30 cm do suporte e em duas passagens
cruzadas.
• O substrato não deve estar e xcessivamente
impregnado.
• Tempo de secagem: 24 horas.
• Máxima eficácia obtida após 1 a 2 dias.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
• Aplique no pulverizador de baixa pressão fornecido
por aerossol com bomba ou mangueira com pistola
manual apropria da.

SAÚDE / SEGURANÇA
• Proteção respiratória: Use uma máscara do tipo
A2P3R. Trabalhe num ambiente ventilado e não fume
ao aplicar ou secar o produto.
• Proteção das mãos: Use luvas de borracha.
• Prote ção para a pe le: Nenhuma roupa especial ou
prote ção pa ra a pe le é recome ndada sob condições
normais de uso.
• Prote ção para os olhos: Se houver risco significativo
de respingos, use óculos de proteção.
• Se ingerido: Não induz ir o vômito.
Entre em contato com um mé dico ou especialista.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

CONSUMO

SUPORTE TÉCNICO

O consumo depende da natureza do suporte.
Os valores abaixo são dados como uma indicação:
Couro
20 a 25 m²/L
Tapete
15 a 25 m²/L
Tecidos
15 a 20 m²/L
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LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
Esvazie e sangre o pulverizador após cada utilização.

ARMAZENAMENTO
Armazene em local seco a uma tempe ratura entre 5°C
e 30°C.
• Conservação: 24 meses a partir da data de
fabricação, na emba lagem original fechada.

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa
experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade
dos se us produtos, mas expressamente se isenta de
responsabili dade se o utilizador não seguir as recomendações e
condi ções de utilizaçã o dos produtos, espe cialmente mas não
exclusivamente no caso de falha na apli cação, apli cação por
pessoal não treina do, us o de produtos nã o compatíveis com
produtos da Guard Industry ou condi ções meteorológicas a dversas.
Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.
Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nos so
website www.guardindustry.com
Última atualização: 12/01/2015

