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Nota
Eu curto mais fotos externas do que essa. Caso queriam manter, não farei objeção, mas acho melhor usarmos outra.



Aplicação: aplicar o seu produto somente em superfícies 
devidamente tratadas com antimofo, como espumas e madeiras.

Cuidados Especias: não deixe o seu Acqua Linea Decor® 
diariamente exposto à umidade excessiva,sol e chuva. Com este 
cuidado, a durabilidade do seu tecido é maior. Limpe todos os dias 
a superfície do tecido com um pano umedecido. 

Confecção: no processo de confecção deve-se usar agulhas finas. 
Esta recomendação evita a passagem de água, poeira e líquidos 
através dos furos. Preferencialmente, realize costuras duplas para 
garantir impermeabilidade. Aplique ilhoses na parte inferior das 
almofadas, 
como forma de escape de ar e umidade. 

Limpeza: não utilize diretamente no tecido jatos de água, escovas 
de cerdas, esponjas abrasivas, produtos químicos alcalinos e/ou 
clorados, como por exemplo: detergentes em pó, solventes, cloro, 
ácidos, entre outros. No caso de acidentes, limpe rapidamente com 
pano umedecido em água na temperatura ambiente, esponja não 
abrasiva ou papel absorvente. Após o processo, seque com pano.

Alta resistência à água: tecidos desenvolvidos com fibras têxteis e 
composições tecnicamente aprovadas por laboratórios brasileiros 
e internacionais. O processo possibilita o arejamento entre os fios, 
o que torna o toque mais agradável. Ideal para decoração de partes 
externas, como cadeiras, almofadas e mobiliários.

Proteção contra raios solares: a proteção é especialmente desen-
volvida para o Acqua Linea Decor®, que possui pigmentos tecno-
logicamente desenvolvidos e selecionados para resistir por muito 
mais tempo aos efeitos causados pelos raios do sol, mantendo a 
duração da cor com aspecto de nova por muito mais tempo. 

Resistente: a construção dos tecidos é tecnologicamente desen-
volvida para resistir, não esgarçar e permitir a flexibilidade mais 
natural possível. 

Fácil de cuidar: o acabamento do seu Acqua Linea Decor® facilita 
o cuidado e a limpeza, tornando-se extremamente prático e fácil 
de cuidar.

Ecologicamente correto: os tecidos possuem soluções ambien-
talmente eficazes. Os produtos utilizados não prejudicam e nem 
agridem o meio ambiente. 

Livre de rachaduras e rugas: a tecnologia no acabamento do 
Acqua Linea Decor® possui alta durabilidade e mantém a aparência 
original por muito mais tempo. 

Isento na formação de fungos, mofos e bactérias: o tratamento 
especial evita a proliferação de fungos e bactérias, o que elimina 
manchas causadas por micro-organismos e torna o tecido muito 
mais higiênico. 

Resistência a óleos e líquidos/manchas: possui excelente resistên-
cia à penetração de líquidos e, consequentemente, evita manchas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MANUAL DO PRODUTO

CONHEÇA AS VANTAGENS
DO ACQUA LINEA DECOR®

APROVADO EM LABORATÓRIOS INTERNACIONAIS, O ACQUA 
LINEA DECOR® POSSUI ACABAMENTO IMPERMEÁVEL, 
CORES SÓLIDAS E BRILHANTES E FÁCIL MANUTENÇÃO. EVITA 
A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS E A FORMAÇÃO 
DE MOFO, TORNANDO-SE UM TECIDO HIGIÊNICO.

COMPOSIÇÃO: 72% ALGODÃO E 28% POLIÉSTER
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