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SPARTAGARD TECIDOS 
Protetor para Tecidos e Estofados 

Propriedades: 

USO ESTRITAMENTE PROFISSIONAL.  A aplicação do Spartagard Tecidos deve ser feita por profissionais treinados e 
especializados em limpeza de tecidos. SPARTAGARD TECIDOS é um protetor para tecidos que oferece hidrofugação ou 
repelência, retardando a penetração de líquidos à base de água, tais como, sucos, refrigerantes, café, etc, evitando 
manchas nas fibras, causadas por respingos e facilitando a remoção durante a lavagem, protegendo o tecido, sem 

impedir a transpiração. Por ser à base de água é mais seguro no manuseio, possui baixo odor e não é inflamável. Pode 
ser aplicado em estofados, cadeiras, bancos de veículos, etc. 

Instruções de uso: 

IMPORTANTE - ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA O PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO SPARTAGARD TECIDOS, 
DISPONÍVEL NO SITE www.spartanbrasil.com.br (LINK DO PROCEDIMENTO. Os tecidos devem ser lavados por 
profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos, antes da aplicação deste produto, mesmo os tecidos novos, 
e devem 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). Não aplicar qualquer produto odorizador antes ou depois da aplicação do Spartagard 
Tecidos. Estes produtos contêm tensoativos que comprometem o desempenho do Spartagard Tecidos. Utilize EPI no 

manuseio, tais como, luvas e óculos de proteção. 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), algodão cru, tecidos 
com tramas muito abertas e cetim. Proteja as superfícies ao redor (piso, móveis, parede e detalhes de madeira ou 
outros presentes no tecido), evitando respingos que podem causar manchas. Use luvas e óculos de proteção. Após o 
tecido lavado e seco, aplique o Spartagard Tecidos com pulverizador pressurizado, com pressão mínima de 25 libras. 
Regule o jato em forma de leque, mantendo o bico difusor a uma distância máxima de 15 centímetros do tecido. Aplique 

o Spartagard Tecidos em toda a superfície, inclusive nos cantos e dobras, começando de cima para baixo, no sentido

vertical e horizontal, evitando deixar falhas ou excessos no tecido. O rendimento varia de acordo com o tipo de tecido e
a carga de aplicação. Faça aplicações cruzadas para obter melhor resultado

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. Após a secagem do produto, passe uma escova de 
cerdas macias no sentido das fibras do tecido para alinhá-las. Após a secagem do produto, caso verifique que foi 
aplicado em excesso em alguma parte do estofado, utilize um pano de algodão branco, limpo e seco para a retirada. 
Após 24 horas, faça um teste com um pouco de água sobre o tecido. Caso ocorra penetração, será necessário lavar o 
tecido novamente e reaplicar o Spartagard Tecidos. 

Dados Técnicos:

Aparência: 

Cor: 

Odor: 

pH: 

Peso específico: 

Viscosidade: 

Teor de ativos: 

Registro do 
Ministério da Saúde: 

Líquido Transparente a Lev. Turvo 

Incolor 

Caracteristico 

4,0 - 6,0 

0,960 - 1,000 g/cm³ 

1,0 - 10,0 cps 

2,4 - 4,5% 
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