criativas

SUAS PAREDES NUNCA FORAM TÃO

YOUR WALLS HAVE NEVER BEEN SO CREATIVE

A nova coleção Wall Trend traz para sua

The new Wall Trend collection brings to

parede a inovação e a criatividade que

your wall the innovation and creativity you

você sempre quis. Os temas apresentados

have always wanted. The themes presented

vão do clássico ao contemporâneo,

range from classic to contemporary,

inspirados em motivos da natureza,

inspired by nature, geometric and children's

geométricos e infantis. Surpreenda-se

motifs. Surprise yourself with foliage,

com folhagens, pedras rústicas, madeiras,

rustic stones, woods, geometric, graphic

geométricos, referências gráficas, e até

references, and even a beautiful sky. In this

mesmo um lindo céu. Nessa coleção você

collection you will find the main trends of

encontrará as principais tendências do

the decoration universe.

universo da decoração.

Bring life to your environments!

Dê vida aos seus ambientes!
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TECNOLOGIA • TECHNOLOGY

I NSTR UÇ Õ ES DE
M A NUTENÇ Ã O E USO

ACABAMENTO
INSECT REPEL ®

ACABAMENTO
PROTECT ® LIGHT

M AIN TE N AN CE AN D
USAGE IN STR UCTION S
Possui acabamento que lhe confere maior
toque encorpado para uma boa aderência
na aplicação do produto.

There is a finishing that gives a great touch for a
good adhesion in the application of the product.

ACABAMENTO
PROTECT ®

Este tecido possui acabamento
Protect®, que lhe confere:
• Repelência à água;
• Durabilidade do tecido;
• Facilidade de limpeza;
• Boa resistência ao aparecimento de bolor;
• Bom desempenho contra mancha.

This fabric is treated with our Protect finishing,
which offers:
• Good performance against aqueous substances;
• Fabric durability;
• Ease cleaning;
• Mild dew resistance;
• Good resistance to stains.
®

Acabamento inovador e bastante eficaz contra
insetos. Ação contra diversos tipos de insetos,
como moscas, pernilongos, mosquito aedes
aegypti, carrapatos, traças, ácaros, pulgas,
formigas, entre outros.

A innovative finishing very effective against
insects. Acts against several types of insects,
such as flies, long legged mosquitoes,
mosquito aedes aegypti, ticks, moths, acarids,
fleas, ants, among others.

• Desencoraja a aproximação dos insetos,
protegendo a pele contra picadas.
• Não tem cheiro.
• Aprovado pela OMS (Organização Mundial
da Saúde).
• Evita dengue, febre amarela, malária e
leishmaniose, que são doenças recorrentes
em algumas regiões do Brasil.

• Discourages the approach of insects,
protecting skin from stings.
• Scent Free.
• Approved by the WHO (World Health
Organization).
• Prevent diseases as dengue, yellow fever,
malaria and leishmaniasis, common in some
brazilian regions.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO TECIDO
O tecido deve ser aplicado em parede lisa, limpa,
arejada e nivelada. Não recomendamos lavagens
agressivas, feitas com solventes, cloro ou em
altas temperaturas, pois poderá diminuir sua
ação repelente.

MAINTENANCE AND CARE
The fabric must be applied on a smooth, clean,
airy and mold free wall. We do not recommend
more aggressive washes made with solvents,
chlorine or at high temperatures, as this may
diminish its repellency action.

CONSIDERAÇÕES
O uso de um tecido com protetor Insect Repel não
isenta a necessidade de repelente de insetos
para proteção nas áreas expostas do corpo. Em
acordo com Oeko -Tex Standard 100 e Organização
Mundial de Saúde, testes toxicológicos mostram
que os tecidos acabados com o produto, são
seguros à saúde humana. O Tecido tratado com
Insect Repel não é recomendado para vestimentas,
cestos e camas para gatos (felinos).

CONSIDERATIONS
The use of a fabric with Insect Repel applied on
it does not exempt the use of insect repellent to
protect the exposed areas of the body. According
to Oeko – Tex Standard 100 and the WHO
(World Health Organization), Toxicological tests
has shown that the fabrics with INSECT REPEL
are safe for human health. The fabric with Insect
Repel is not recommended for clothes, beds,
baskets for cats (feline).

• Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos
ou clorados);

• Do not use chemical products for cleaning purposes
(alkaline or chlorinated);

• Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas
duras ou produtos químicos);

• Do not use any abrasive agents (hard bristle brushes or
chemicals);

• Limpar regularmente a superfície do tecido através de
aspiração ou utilizando escovas de cerdas macias, a fim
de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira, etc.)
se fixe, dificultando sua remoção;

• Regularly clean the surface of the fabric by means of suction
or by using soft bristle brushes; prevent dirt particles (dust)
from remaining on the surface for extended periods of time as
it will make cleaning more difficult;

• Se necessário utilizar pano levemente úmido com
sabão neutro;

• If necessary use a moist cloth with mild soap for
cleaning;

• Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais
com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente sem
comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais
difícil será a remoção da sujeira);

• Clean any accidental dirt with a sponge, a clean cloth or
absorbent paper without compression as soon as possible.
The faster it is cleaned, the easier the dirt removal process
will be;

• No caso dos tecidos estampados, não submeter à
fricção excessiva para que não ocorra a remoção do
corante;

• Do not apply excessive friction to printed fabrics as the
pigment may be removed;

• A aplicação do tecido na parede deve ser feita em
paredes lisas e limpas, arejadas e sem formação de bolor;
• O tecido exposto a luz natural ou artificial por um longo
tempo, pode sofrer alteração de cor gradativamente;
• Não usar o tecido de parede em ambientes úmidos
ou submete-lo a volume excessivo de água, pois ambos
os fatores poderão alterar a cola e o material tenderá a
descolar;
• Não usar em áreas externas, pois fatores climáticos
podem danificar o produto;

• The application of the fabric to the wall should be made on
smooth and clean walls, airy and without mold formation;
• If the fabric is to be exposed to natural or artificial light for a
long period of time, gradual color fading is to be expected;
• Do not use wall fabrics in humid environments nor
expose it to excessive volumes of water. Doing so may alter
the glue adhesion increasing the probability of the fabric
peeling off;
• Do not use outdoors: outside weather conditions may
damage the product;
• Do not use pressure machines (with or without steam);

• Não utilizar máquina de pressão (com ou sem vapor);
• Periodicamente recomendar a limpeza a um
profissional especializado;

• Periodical cleaning with a specialized professional
assistance is highly recommended;
• We recommend a maximum of 10 washes.

• Recomenda-se no máximo 10 lavagens caseiras.

INDICAÇÃO DE USO
USE

INSTRUÇÕES
DE APLICAÇÃO

• A superfície onde será aplicado o tecido deve estar
seca, limpa, lisa, sem resíduos de pó ou bolor;

APPLICATION
INSTRUCTIONS

• Para aplicação do tecido, a parede deve estar sem
nenhum tipo de imperfeição e com uma demão de
tinta látex;
• Para aplicação de tecidos claros em paredes
pintadas em cores escuras, é necessário que antes da
aplicação as paredes sejam pintadas de branco;
• O tecido não poderá ser aplicado em cima de outro
tecido ou papel de parede, os mesmos deverão ser
removidos para a aplicação do novo produto;

• Check that the surface on which the fabric will be
applied to is dry, clean, plain and without dust or mild
residues;
• Prior to fabric application, check if there is any kind of
imperfection on the wall and apply a white latex tracer
dye coat;

PROTECT® está associada às formas
de manutenção e uso. Não indicamos
Exclusivamente para aplicação
em paredes de área interna.

a mistura de lotes diferentes. Também
não nos responsabilizamos por

Use for exclusive indoor
wall application.

possíveis alterações de cor e aspecto
que possam ser ocasionadas por

• If a light color fabric is to be applied on a wall surface
painted in a dark color, then the wall surface must be
painted on white color first;
• Do not apply the fabric on top of another fabric or any
wall paper that is already present. They must be removed
before any new fabric application;

NOTA: A durabilidade do acabamento

químicos associados a cola utilizada
na fixação do tecido na parede.

ARMAZENAGEM
DO TECIDO

NOTE: The durability of the fabric and its

good maintenance and proper usage of

• Para aplicação do revestimento sobre MDF ou
madeira, a superfície deverá ser lixada e pintada;

• If the fabric is to be applied on wood or MDF wood,
the surface must be sanded and painted;

STORAGE

• A experiência do profissional é muito importante
para que o resultado final seja satisfatório. Na
instalação o colocador deve atentar ao casamento da
estampa e evitar o vazamento de cola, pois isso pode
manchar o tecido.

• The professional chosen to apply the fabric on the
wall must be experienced in order to obtain a good result.
Your professional must be careful when matching the
motifs and on avoiding glue leaking for this may
stain the fabric.

Evitar estocagem em
ambientes úmidos,
extremamente quentes
e sem ventilação.

PROTECT® finishing is associated with

the product. We do not recommend mixing

Avoid storage in wet,
extremely warm or
unventilated environments.

different batches. We will not be held
responsible for any possible aspect or color
changes on the fabric due to chemicals
associated with the glue used during the
application process on your wall.
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