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Descrição do Produto Produto hidrófugo e oleófugo de base nanotecnológica em solução aquosa, 
especificamente concebido para a impermeabilização de tecidos naturais e sintéticos, a 
fim de facilitar a sua limpeza. 

Reduz a acumulação e absorção de água e outros líquidos de natureza orgânica pelos 
tecidos, respeitando totalmente a estrutura e porosidade natural dos materiais.  

Tratamento preventivo de tecidos naturais e sintéticos contra manchas de diferentes 
tipos, tanto aquosas como oleosas (óleos, compotas, bebidas carbonatadas, café, vinho, 
molhos, etc.). 

Aplicações 

 

Produto concebido para a protecção de tecidos naturais e sintéticos de: calçado, artigos 
de couro, mochilas, toldos, sofás, cortinas, hotelaria, etc., tanto para uso interior como 
para aqueles que vão ser expostos às intempéries. Também adequado para uso náutico 
e automóvel. 

Especialmente recomendado para o tratamento de tecidos e têxteis que não vão ser 
sujeitos a processos de limpeza frequentes ou abrasões intensas. 
 

 

Características e 
vantagens 

 

▪ Proporciona impermeabilização, redução de sujidade e fácil limpeza aos tecidos 
sobre os quais é aplicado, graças às suas propriedades hidrofóbicas e oleofóbicas. 

▪ Permite a respirabilidade natural dos tecidos. 
▪ Aplicação fácil e rápida sobre qualquer tipo de tecido. Adequado também para 

aplicação em tecidos expostos às intempéries.   
▪ Reduz a frequência e o tempo de limpeza dos tecidos. 
▪ Protege a superfície do tecido tratado durante várias limpezas com um pano sobre 

a mesma área sem necessidade de ser reaplicado. Não submeter os tecidos tratados 
a ciclos de lavagem à máquina. 

▪ Permite uma reaplicação completa sem a necessidade de remover resíduos de 
produtos anteriores. 

▪ Os compostos activos não reagem com a superfície tratada ou com outros materiais 
que entram em contacto com a superfície tratada, mantendo o substrato inalterado. 

▪ Não altera a cor ou textura do substrato tratado (em caso de aplicação excessiva 
pode causar uma ligeira alteração no tacto do material ou uma auréola 
esbranquiçada que pode ser removida esfregando suavemente com um pano seco).  

Informações do 
produto. Composição 
e Propriedades 
físicoquímicas. 

 
 

▪ Cor: Branca-amarelada.  
▪ Embalagens: 500ml, 1L, 5L e 25L. 
▪ Conteúdo Orgânico Volátil (VOC) : <30% wt  
▪ Densidade: 0,996 g/ml    
▪ Viscosidade: 14 cP 
▪ Ponto de ebulição: 100°C 
▪ Dissolvente: Água                                                                                                                 
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Preparação do 
suporte 

Antes da aplicação, a superfície deve estar completamente limpa e seca.  Deve ser dada 
especial atenção aos tecidos com alta porosidade/trama muito aberta, uma vez que isto 
pode influenciar o rendimento final a ser aplicado. Recomenda-se um teste preliminar. 

Modo de aplicação AGITAR O PRODUTO ANTES DE UTILIZAR. 

▪ Recomenda-se aplicar TECNADIS COATEX directamente sobre a superfície a ser 
tratada de preferência por pulverização (airless, turbinas, mochilas ou 
pulverizadores manuais). O caudal e o rendimento dependerão da porosidade do 
material, aplicando como regra geral mais produto quanto maior for a porosidade 
do substrato. 

▪ Aplicar uniformemente no tecido limpo e seco até se observar o escurecimento do 
tecido devido ao humedecimento com o produto. Depois deixar secar até a 
percepção táctil indicar que a superfície está seca (o tempo de secagem ao toque 
dependerá da dose aplicada e do tipo de tecido a ser tratado). Evite aplicar TECNADIS 
COATEX em excesso. Em caso de excesso de produto, remover cuidadosamente 
qualquer excesso com um pano húmido quando este estiver fresco. 

▪ Não submeter o tecido tratado a abrasão durante 24 horas após o tratamento.  
▪ Quando o tecido sofre uma mancha, o método de limpeza a seguir é remover a 

mancha o mais rapidamente possível, esfregando suavemente com um pano. No 
caso de uma mancha mais permanente, utilizar sabão neutro. 

▪ Para áreas sujeitas a abrasão contínua, recomenda-se a reaplicação periódica do 
produto. 

Rendimentos e 
conservação 

▪ Diluição: nenhuma 

▪ Rendimento: O rendimento é variável e depende do tecido a tratar. Rendimento 
orientativo entre 6-8 m²/l. Aplicar sempre a quantidade necessária em função da 
qualidade e da porosidade do material. Recomenda-se a realização de um teste 
preliminar antes da aplicação para verificar os rendimentos necessários em cada 
situação e material a ser tratado. 

▪ Tempo de secagem: O efeito óptimo será alcançado após um tempo de secagem 
completa de 24 horas. 

▪ Temperatura de aplicação e armazenamento: entre 5°C e 30°C. 

Observações 

 

▪ Quando armazenado em recipiente hermético original a temperaturas entre 5°C e 
30°C, o produto tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de 
fabricação. Evitar a exposição à luz solar directa, manter afastado do calor e das 
chamas e evitar o congelamento. O material contido pode assentar lentamente, pelo 
que se recomenda uma agitação adequada antes da sua utilização. 

▪ Realizar um teste inicial numa superfície de tecido menos visível para assegurar que 
o modo de aplicação está correcto. 

Precauções de 
manuseamento 

A informação de segurança do produto necessária para sua utilização sem riscos não 
está incluída neste documento. Antes de manipular o produto, ler as folhas de 
informação de segurança do material e etiquetas do recipiente para seu uso seguro e 
para obter informação sobre riscos físicos e para a saúde. As folhas de segurança do 
material estão disponíves e são fornecidas por TECNAN. 
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Informação sobre 
garantia limitada 

Favor leia-a com atenção:  

As informações e recomendações deste documento são dadas de boa fé com base na 
experiência e conhecimentos da TECNAN quando armazenadas, manuseadas e aplicadas 
correctamente e em condições normais dentro da sua vida útil. No entanto, como as 
condições, tipos de materiais a tratar e métodos de utilização dos nossos produtos estão 
fora do nosso controlo, estas informações devem ser utilizadas correctamente, 
verificando em testes preliminares que o produto, o rendimento a aplicar, o acabamento 
estético e a sua finalidade são adequados, mesmo que tenham sido recebidas outras 
recomendações ou conselhos. TECNAN reserva-se o direito de modificar as propriedades 
do produto. A única garantia de TECNAN é que o produto cumprirá as especificações de 
venda em vigor no momento da expedição. A confirmação do pagamento e/ou 
encomenda implica a aceitação das propriedades do produto por parte do cliente. 
TECNAN apenas garante a substituição do produto em caso de defeito de fabrico, e 
declina qualquer outro tipo de responsabilidade pelo produto, a sua aplicação, bem 
como qualquer dano adicional que este possa causar. TECNAN renuncia especificamente 
a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um determinado fim ou 
de comercialização. TECNAN declina a responsabilidade por quaisquer danos causados 
acidentalmente ou em caso de utilização incorrecta. Os usuários devem estar 
familiarizados com a última versão actualizada da Ficha Técnica e para tanto TECNAN 
fornecerá uma cópia a quem solicite. 
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