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Cuidados
e manutenção

1  Para uma maior durabilidade, não deixe o Acquablock exposto continuamente às condições 
climáticas como sol, chuva e umidade excessiva. Assim, evita-se a formação de manchas de 
bolor e perda de resistência do tecido.

2  Para manutenção, limpe a superfície do seu tecido Acquablock com um pano macio 
umedecido em água sem comprimir ou friccionar sujeiras e líquidos para dentro e deixe 
secar naturalmente.

3  Aplicar os tecidos Acquablock somente sobre espuma e madeira totalmente tratada 
com antimofo.

4  Aplicar ilhoses na parte inferior das almofadas, como forma de escape de ar e umidade.

5  Utilizar agulhas finas e linhas de poliéster nas costuras e, de preferência, fazer costura dupla.

6  Utilizar produtos não abrasivos, como escovas com cerdas, jatos de água, esponjas 
abrasivas ou produtos químicos (alcalinos e clorados), tais como detergentes em pó, 
solventes, cloro, alvejantes e outros.

O ACQUABLOCK É UM PRODUTO DESENVOLVIDO PARA DECORAÇÃO 

E REVESTIMENTO DE PEÇAS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS INTERNAS 

E EXTERNAS. PARA MANTER A BELEZA E A DURABILIDADE 

INCOMPARÁVEL DO SEU ACQUABLOCK, A KARSTEN DECOR 

RECOMENDA ALGUNS CUIDADOS:
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AtributosCuidados
e manutenção

Criados a partir de fibras envolvidas por resina altamente resistente, que bloqueiam a entrada de 

líquidos ou poeiras, evitando danos ao produto. Um tratamento exclusivo que garante arejamento 

entre os fios sem ter aquela aparência “plastificada”, e sim um toque macio e agradável, ideal para 

almofadas, cadeiras e móveis de áreas externas.

Impermeável

A proteção especial Acquablock é muito mais resistente à ação do sol nos tecidos, mantendo suas 

cores com aspecto de novas por muito mais tempo.

Durabilidade das cores

A estrutura de alta resistência dos fios Acquablock foi pensada para evitar desgastes nos tecidos, 

assim, eles não perdem a flexibilidade natural e não esgarçam.

Sem esgarçamento

Com a composição especial Acquablock, fungos não encontram ambiente para se desenvolver, isso 

significa que as peças estão livres de manchas causadas por micro-organismos como esses, desde 

que seguidas as instruções de uso.

Proteção contra mofo

O tecido é resistenta a manchas líquidas e oleosas, facilitando a manutenção no seu dia a dia.

Antimancha

Com o acabamento Acquablock, os tecidos mantém suas propriedades por muito mais tempo, já que 

o processo é feito diretamente nas fibras, otimizando os resultados da aparência e sua durabilidade.

Sem rachaduras

O tecido Acquablock é produzido com materias primas selecionadas e submetidos a processos de 

fabricação conscientes para evitar impactos ao meio ambiente.

Respeito ao meio ambiente

161



162

Lavagem 
a mão

Não 
alvejar

Não 
secar em 
tambor

Secagem 
em varal

Temp. máx. 
da base do 

ferro a 150°C

Não 
limpar 
a seco

Rolos de 30m e 50m | Composição: 72% algodão e 28% poliéster | Gramatura: 205g/m²
Largura do rolo: 140cm | Acabamento: antimancha e impermeável

Repelência à àgua / AATCC 22:1989

TESTE CARACTERÍSTICAS

Repelência 100 (Máx. 100)

Solidez à fricção da cor / ISO 105 - X12:2001 Seco 4 (Máx. 5) / Úmido 4 (Máx. 5)

Repelência à óleo / AATCC 118:1992 Repelência 6 (Máx. 6)

Impermeabilidade / Coluna d’água 100 (Máx. 100)

Solidez da cor à luz / ISO 105 B02:2001 7/8 (Máx. 8)

Resistência à ruptura / ABNT 11912:2016 Mín. 400 N (Aprox. 8kg/cm)

Gramatura / NBR 10591-08; ISO 3801; ASTM D3776; ASTM D3887; BS 2474 +/- 5%

Informações técnicas

Especificações de qualidade
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