
Sapato Bolsa Jaqueta
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SIFX0250  250 ml

Protetor para sapatos, bolsas, jaquetas e muito mais

O protetor de couro e tecido SIFX fornece uma nanocamada FLEXÍVEL 
de alta tecnologia que forma uma barreira muito durável contra água, 
óleo, lama e sujeira que pode ser usada em sapatos, bolsas, jaquetas e 
qualquer outra aplicação em tecidos, vinil e couro.

Um par de sapatos de couro padrão precisará de cerca de 0,35 onças, 
enquanto as botas ou bolsas precisarão de mais dependendo do tamanho 
e da superfície. O couro precisa de menos e os tecidos mais.

Vantagens de proteger sapatos e bolsas

O nanocoat SIFX mantém a superfície protegida, repelindo com eficácia a 
sujeira e a água.

A nanocamada é FLEXÍVEL, respirável, completamente invisível e torna os 
tecidos e o couro muito mais fáceis de limpar.

Informação técnica

O nanocoat SIFX forma uma barreira durável que repele água e óleo na 
superfície de tecidos e couro.

Ele é otimizado para proteção de longa duração, formando fortes ligações 
moleculares para fornecer uma aderência ultraforte em superfícies.

O protetor de tecido e couro usa um tipo de sistema sol-gel FLEXÍVEL à 
base de solvente.

Uma combinação de compostos orgânicos e inorgânicos em nanoescala 
se combinam para formar uma camada invisível, totalmente flexível e 
respirável que adere quimicamente à superfície tratada.

Os melhores resultados são obtidos em sapatos e bolsas novos ou quase 
novos, e livres de contaminação e sujeira, pois a camada sã adere mais 
facilmente às superfícies limpas.

Pulverize a superfície até ficar saturada e deixe secar por pelo menos 24 
horas.

Proteção couro / camurça / tecido

SIFX0250
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Código do produto:
SIFX0100 100ml
SIFX0250 250ml
Descrição:
Tecido e protetor de couro
Usado para
Calçados, roupas, etc.
Perceber
Transparente

Todas as garrafas são 
lacradas em plástico para 
evitar danos durante o 
transporte.



Possibilidades de OEM (Fabricante de Equipamento Original)

Oferecemos a produção deste produto para parceiros OEM no ramo 
da moda com sua própria marca.

Envie-nos uma foto do estilo e logotipo da sua marca e nós faremos 
uma etiqueta personalizada para você.

SIFX0250  OEM
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Proteção couro / camurça / tecido
PCódigo do produto::
SIFXX100  100 ml 
SIFXX250  250 ml
Descrição
Protetor de pano e couro 
usado para
Calçados, roupas, etc.
Perceber
Transparente

Todas as garrafas são 
lacradas em plástico para 
evitar danos durante o 
transporte.
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                  Distribuidor O líder em durabilidade
Você sabia

Que nossos revestimentos 
são feitos de areia de sílica 

pura, que é o elemento mais 
comum na Terra?


