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FUNÇÃO: Impermeabilização hidrofugante de tecidos. 
 
INDICAÇÃO DE USO: Indicado e desenvolvido especialmente para e impermeabilizar tecidos, estofados, bancos automotivos, 
almofadas, cortinas, tênis de tecido, toalhas de mesa, etc. protegendo contra a infiltração de água.  
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O PROTETOR DE TECIDOS ALLCHEM é um produto hidrofugante, líquido incolor de alto poder de penetração. Graças a sua 
estrutura molecular proporciona grande repelência a umidade, conferindo ação hidrofugante por longo período. A aplicação do 
repelente não altera a aparência das superfícies como brilho, maciez e cor, sendo inodoro após a secagem.  
 
Produto sob pressão e inflamável, observar os cuidados necessário de segurança, no manuseio. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Análises Típicas  

Aspecto Líquido  sob pressão 

Secagem de demãos (h) 6  

Tempo de secagem total (h) Mínimo de 24 

Densidade a 20ºC 0,70    

Cor Incolor 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Limpeza: 
Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e 
livre de óleos e graxas. 
Umidade: Deverá ser eliminada completamente. 
Óleos e Graxas: Lavar com Água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total. 
Mofo e Bolor: Deverão ser limpas com uma solução de cloro e água (1:1) e após enxaguada com água limpa, deixar secar 
completamente. 

 
 

MODO DE APLICAÇÃO E USO :  Leia com atenção as instruções. 
 
Teste de Firmeza de Cores: 
Em uma pequena área não visível, aplique o produto no tecido até umedecê-lo. Seque com um pano branco absorvente. Se a cor 
passar para o tecido branco NÃO UTILIZE O PRODUTO. Proteja as áreas ao redor para evitar respingos em outras superfícies 
e, caso ocorra, limpe imediatamente com um pano macio. 

 
O produto é fornecido pronto para uso. Agitar a lata antes de usar. Aplicar no tecido uniformemente, com a lata em posição 
vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. A aplicação de 2 (duas) camadas finas  proporcionam melhor resultado do que 1 
(uma) camada grossa. Para a aplicação da 2ª demão  aguarde a secagem total da 1ª demão, que dependendo das condições 
climáticas deve ocorrer em 6,0 h. Evite camadas grossas  que podem saturar o tecido.  
 
Reaplicar após cada limpeza ou a cada ano. A durabilidade da proteção varia com o uso. 
              
SECAGEM 
O tempo de secagem entre demãos é de 6 horas com o máximo de resistência obtida após 24 h com a secagem total. 
 
APARÊNCIA PÓS SECAGEM 
O produto  após a secagem NÃO apresenta alterações de cor e brilho ao substrato. 
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VALIDADE 
 24 meses. 

 
RENDIMENTO MÉDIO 
Em média uma lata spray protege aproximadamente um sofá médio ou duas cadeiras. A cobertura varia de acordo com o 
tamanho, tipo de tecido e quantidade aplicada. Tecidos finos requerem aplicações mais suaves. 

 
COMPOSIÇÃO 
Resinas especiais modificadas, destilados de petróleo, aditivos, propelente.  
 
 EMBALAGENS 
Tubos spray com 300 mL.  

 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha. Mantenha a embalagem bem 
fechada.  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão 
externa. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.   
Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita à devolução da importância envolvida na comercialização. 

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais. 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou nossa página na internet, www.allchem.com.br. 
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