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Ficha técnica   
 
Cappax ® PT-02 é um protetor de superfícies têxteis 
formulado a partir de fluorquímicos de base aquosa. A 
proteção atua repelindo líquidos, poeiras, substâncias 
sólidas e/ou pastosas. 
 
Manuseio e Aplicação 
 
Antes de iniciar o procedimento de pulverização, o tecido 
deve estar limpo. Antes da aplicação escove ou aspire o 
estofado. O procedimento é indispensável também em 
estofados novos. No caso de se utilizar escova, prefira os 
modelos apropriados para retirada de pó. Verifique 
também se a peça a ser tratada possui algum dano ou 
mancha pré-existente. Os tecidos que forem lavados 
antes do tratamento devem ter remoção completa do 
excedente de xampu ou detergente.  Há necessidade de 
se fazer o teste de prova que consiste em aplicar o 
Cappax ® PT-02 em um lugar que não fique muito à 
mostra, de modo a se verificar o grau de fixação da cor do 
tecido. Procure um lugar aberto e ventilado. Desse modo, 
aumenta-se a segurança do aplicador e a velocidade de 
secagem.  
 
É OBRIGATÓRIO O USO DOS SEGUINTES 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:  

• Óculos de segurança: protege contra 
respingos de produtos químicos;  

• Máscara com filtro contra vapores orgânicos;  
• Luva de borracha: evita o contato com a pele;  
• Roupa comprida: protege contra respingos 

do produto.  
 
A diluição de Cappax ® PT-02 ocasiona uma 
desestruturação na sua composição e um real prejuízo na 
sua atuação. NÃO DILUIR.  
 
Aplique Cappax ® PT-02 numa bomba de baixa pressão 
(entre 45-50 libras) e que possua bico em forma de leque. 
O tecido que será pulverizado deve estar seco. Aplique 
uma demão no sentido horizontal, de modo a molhar o 
tecido com o produto. Após pulverizar o tecido, passe a 
escova (seca) sobre toda a superfície pulverizada, a fim de 
deixá-la ainda mais uniforme. Em seguida, aplique outra 
demão no sentido vertical.  Novamente, passe a escova 
sobre toda a superfície pulverizada, para dar acabamento. 
Esse procedimento ajuda a absorção do produto e na 
secagem do tecido. No caso de aplicação em diversas 
peças ou conjuntos de estofados. A escovação deve ser 
feita em cada peça assim que for tratada. Ao término da 
aplicação, jamais retorne à embalagem original de 
Cappax ® PT-02 o produto remanescente da bomba de 
aplicação a fim de evitar contaminações provenientes do 
ambiente. 
 
IMPORTANTE:   
Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o 
estofado.  Geralmente 72 horas são suficientes, mas esse 
períoido pode variar de acordo com o tecido e com outros 
fatores. 
O uso de limpadores que utilizam vapor d’água (ex.: 
Vaporetto) retira a proteção do Cappax ® PT-02.  
 

Continua na página seguinte 

Cappax ® PT- 02  
Protetor de Tecidos 

É OBRIGATÓRIO O USO DE EPIs 
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Ficha técnica  | continuação 

  

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
Inalação  
Leve a pessoa ao ar livre. Se não respirar 
providencie respiração artificial. Caso haja 
dificuldade para respirar, deve-se administrar 
oxigênio sob a supervisão de uma pessoa 
qualificada.  Chame um médico ou transporte 
para um hospital imediatamente. Consulte um 
médico. Se possível leve a embalagem do 
produto. 
 
Contato com a pele  
Lave com água corrente ou em chuveiro a parte 
do corpo que teve contato com o produto. Lave a 
pele com muita água e sabão. Lave as roupas 
contaminadas antes de reutilizá-las. Consulte um 
médico. Se possível leve a embalagem do 
produto. 

 
Contato com os olhos  
Enxágüe os olhos com bastante água 
continuamente durante 15 minutos, mantendo as 
pálpebras separadas. Consulte um médico. Se 
possível leve a embalagem do produto. 
 
Ingestão  
Chame um médico imediatamente ou entre em 
contato com o Centro de Intoxicações. Não 
induza ao vômito, exceto se aconselhado por 
pessoal qualificado da área médica. Nunca 
administre nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente.  Chame um médico 
imediatamente.  

 
Controle de armazenagem  

 
Armazene o produto na embalagem original 
hermeticamente fechada, em local seco, fresco e 
bem arejado. MANTENHA LONGE DO 
ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Armazene longe do calor, 
chamas e faíscas. Não pode ser armazenado 
junto com alimentos, bebidas, animais ou 
medicamentos. 

 
Não resfriar o produto. O produto é perecível se 
resfriado.  
 
Não reutilize as embalagens vazias . Descarte 
conforme a legislação. 

 
Composição 
Copolímero acrílico fluorado diluído em solução aquosa e 
conservante. 
 
Prazo de validade 
Um ano a partir da data de fabricação. 
 
Químico responsável 
Ronaldo J. da Rocha 
CRQ: 12101073 
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Aplicação passo a passo 

  

Equipamento de aplicação 
• Usar bomba em aço inox de pulverização da 

marca Guarany (preparada para 
impermeabilização de tecidos); 

• Esse equipamento deve ser do tipo baixa 
pressão, com um manômetro, e ser adaptado 
com uma ponta de spray de aço inoxidável 
(ângulo de 45º); 

• Escova de cerdas macias. 
• Trabalhe com pressão máxima de 50 psi; 

 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
OBRIGATÓRIO. 

• Proteção dos olhos: use óculos de segurança 
contra respingos de produtos químicos: 

• Proteção da pele: use luvas de borracha e 
roupas compridas; 

• Proteção respiratória: use protetores 
respiratórios apropriados. 

 
Preparação 
 
O Cappax ® PT-02 deve ser aplicado somente em tecidos 
limpos e secos. Os tecidos que forem lavados antes do 
tratamento devem ter remoção completa dos resíduos 
de xampu ou detergente.  Se o móvel estofado estiver 
empoeirado, será necessário escová-lo antes da 
aplicação. O ideal é passar o aspirador de pó. Mesmo em 
estofados novos, deve-se proceder a escovação e/ou 
aspiração do tecido para retirada de poeira acumulada. No 
caso de se utilizar escova, prefira os modelos apropriados 
para a retirada de pó.  
 
Verifique se o estofado tem qualquer dano ou mancha já 
existente antes do início da aplicação. 
Antes de iniciar a aplicação, teste uma área não visível do 
estofado. Aplique o produto até umedecer a área 
escolhida. Limpe o excesso com um pano branco. Se 
estiver manchando, significa que a peça não é de cor firme 
e não deve ser tratada. 
 
A quantidade de produto a ser utilizada dependerá da 
experiência do aplicador. Alguns tecidos podem exigir uma 
maior quantidade de produto.  
 
IMPORTANTE:  
 
Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o 
estofado.  Geralmente 72 horas são suficientes, mas esse 
períoido pode variar de acordo com o tecido e com outros 
fatores. 
 
O uso de limpadores que utilizam vapor d’água (ex. 
Vaporetto) retiram a proteção de Cappax ® PT-02. 
 
 

 
Continua na página seguinte 
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Endereço: SEE Qd. 13 Lote 10 
Sobradinho-DF. 
 
Telefones:  
(61) 3591 0912 
(61) 3340 7650 
 
SAC 0800 644 1242 
 
E-mail: cappa@cappa.com.br 
 

Aplicação passo a passo | continuação 

  

Aplicação 
 
 

• Após resposta positiva do teste, iniciar a 
aplicação; 

• Em caso de estofados com almofadas soltas, 
estas devem ser retiradas, colocadas sobre uma 
superfície limpa e tratadas por último; 

• O estofado deverá ser pulverizado em área 
ventilada e, sendo em local interno, propicie 
ventilação abrindo portas e janelas. Jamais 
aplique o produto em área totalmente fechada; 

• Manter firme o braço da bomba. Visualizar a 
área onde o produto está sendo aplicado. 

 
A aplicação deve ser feita como se segue: 

 
• Pulverize o produto de maneira uniforme 

fazendo movimentos verticais e lineares de 
maneira a molhar o tecido com o produto 
formando uma faixa de aplicação; 

• Passe uma escova sobre a superfície tratada a 
fim de deixá-la uniforme. A escovação tem como 
função espalhar uniformemente o produto sobre 
o tecido, garantindo a qualidade da aplicação, 
fazendo com que o produto penetre mais 
facilmente no tecido; Deve-se utilizar para esse 
procedimento uma escova específica para 
retirada de pó, como a que é utilizada na pré-
limpeza. Tenha cuidado de não utilizar a mesma 
escova da pré-limpeza e vice-versa. 

• Em seguida, pulverize a peça com movimentos 
horizontais, da direita para a esquerda; 

• Novamente, passe a escova para o acabamento 
final com intuito de obter um resultado mais 
homogêneo. 

 
IMPORTANTE: 
 
NUNCA INICIE A APLICAÇÃO SEM ESTAR COM 
OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA; 
 
Evite aplicar Cappax ® PT-02 sobre o madeiramento 
dos móveis (ex. laqueados, envernizados, 
poliuretanos etc.); 
 
Nunca aplique Cappax ® PT-02 sobre tecidos sujos ou 
empoeirados.  
 
Nunca aplique Cappax ® PT-02 sobre tecidos com 
resíduos de detergentes. 
 
Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o 
estofado.  Geralmente 72 horas são suficientes, mas 
esse períoido pode variar de acordo com o tecido e 
com outros fatores. 
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IMPORTANTE: 
 
O uso de limpadores que utilizam vapor d’água (ex.: Vaporetto) retira a proteção do Cappax ® 
PT-02.  
 

 
 Vantagens  sobre concorrentes 

 
 

 Cappax ® PT-02  Produtos a base de 
solvente orgânico 

Inflamabilidade 

Não é inflamável Alguns produtos são altamente 
inflamáveis na sua forma 
líquida. Quando pulverizados 
formam uma nuvem de gás de 
alta combustão. Já ocorreram 
casos de explosão em 
apartamentos devido a um 
simples ligar de luz durante a 
aplicação. 

Proteção 

Cappax ® PT-02 oferece 
proteção real contra sujeira e 
manchas a base de água ou 
óleo. 

Os produtos formulados a base 
de resinas ou silicones, são 
considerados hidrorepelentes, 
ou seja, repelem água e 
produtos a base d’água. Estes 
produtos não repelem bem a 
sujeira e não protegem o tecido 
contra manchas oleosas. 

Uniformidade 
na aplicação 

Durante a aplicação de 
Cappax ® PT-02  é possível 
visualizar bem aonde o produto 
pega no tecido e a escovação 
ao final deixa a aplicação 
uniforme. 
 
 
 

O solvente seca 
instantaneamente, o que 
dificulta a visualização de onde 
o tecido recebeu o produto, o 
que muitas vezes ocasiona 
falhas ou gasto excessivo na 
aplicação. 

 
   Remoção de manchas e sujeiras 

  
 
 
Remoção de sujeiras 
 
Para remover sujeiras, basta seguir o seguinte critério: 

• Sujeiras líquidas: absorver com papel absorvente; 
• Sujeiras secas: utilizar aspirador de pó; 
• Sujeiras pastosas; primeiramente remover com espátula o excesso e, em seguida, 

com pano úmido. Caso a sujeira resista, deve-se utilizar detergente neutro na 
proporção 1:1 de água. 

 
Remoção de manchas 
 

• Detergente neutro na proporção de 1:1 de água. Umedecer um pano nesta solução 
e esfregá-lo sobre a mancha; 

• Passar pano úmido e limpo para a remoção do excesso de detergente. 
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Tabela Consumo médio * 
 
 
 Quan

t. 
Unid. 

Banqueta de bar 0,080 Litros 
Cadeira chinesa/ decorativa 0,080 Litros 
Cadeira boneca 0,190 Litros 
Cadeira sala de jantar (ass. e enc.) 0,090 Litros 
Cadeira sala de jantar (assento) 0,060 Litros 
Divã 0,390 Litros 
Módulo ass. enc. solto 0,360 Litros 
Módulo ass. solto 0,270 Litros 
Módulo fixo 0,250 Litros 
Módulo canto ass. enc. solto 0,450 Litros 
Módulo canto ass. solto 0,320 Litros 
Módulo canto fixo 0,280 Litros 
Módulo c/ braço ass. enc. solto 0,390 Litros 
Módulo c/ braço ass. solto 0,330 Litros 
Módulo com braço fixo 0,190 Litros 
Conjunto 3/2 lugares ass. e enc. 1,390 Litros 
Conjunto 3/2 lugares ass. solto 1,150 Litros 
Conjunto 3/2 lugares fixo 0,930 Litros 
Sofá 4 lugares ass. e enc. soltos 1,190 Litros 
Sofá 4 lugares ass. solto 0,930 Litros 
Sofá 4 lugares fixo 0,780 Litros 
Sofá 3 lugares ass. e enc. solto 0,870 Litros 
Sofá 3 lugares ass. solto 0,660 Litros 
Sofá 3 lugares fixo 0,500 Litros 
Sofá 2 lugares ass. e enc. solto 0,520 Litros 
Sofá 2 lugares ass. solto 0,430 Litros 
Sofá 2 lugares fixo 0,460 Litros 
Sofá-cama/ bi-cama 0,660 Litros 
Poltrona Berger ass.  e enc. soltos 0,320 Litros 
Poltrona Berger ass. solto 0,230 Litros 
Poltrona Berger fixa 0,220 Litros 
Poltrona Luís XV 0,100 Litros 
Pufe pequeno 0,080 Litros 
Pufe médio 0,100 Litros 
Pufe grande 0,120 Litros 
Almofada pequena 0,040 Litros 
Almofada média 0,060 Litros 
Almofada grande 0,090 Litros 
Colchão de solteiro 0,200 Litros 
Colchão de casal 0,250 Litros 
Cabeceira de cama de casal 0,130 Litros 
Cortina, colcha, painéis (m²) 0,080 Litros 
Tecido 1 lado (m²) 0,090 Litros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Esta tabela apresenta uma média de consumo por peça, podendo sofrer variações por diferenciação de 
padrão do móvel e tipo de tecido, bem como da habilidade do aplicador. 


