Visando melhor segurança
na utilização e durabilidade
de seus produtos, a BAILLY
Capotaria Náutica preparou
este pequeno manual de
cuidados e manutenção.
Leia atentamente, e se for o
caso, instrua seu marinheiro.

CUIDADOS
E
MANUTENÇÃO
Rua Maestro José Botelho, 79.
Vital Brazil - Niterói - RJ
(21) 2610-4448 - bailly@bailly.com.br

Para vídeos e outras dicas de como manter
sua capota limpa e conservada, acesse:
www.bailly.com.br/suporte

CUIDADOS
Apesar de terem sido desenvolvidos para uso em
embarcações e com as rígidas especificações
exigidas ao ambiente marinho, nossos produtos
requerem alguns cuidados. A seguir listamos
alguns deles:
Sua capota não foi desenhada para ser
utilizada com a lancha em velocidade. A
grande pressão provocada pelo vento forte
pode causar danos severos.

A lona é repelente a água, porém, não é
impermeável, o que torna o ambiente sob ela
menos abafado. Durante chuva forte, algum
vazamento pode ocorrer. Quando molhada,
evite encostar objetos no interior da capota,
pois pode provocar vazamento no ponto de
contato.
Caso sua capota possua painéis e sanefas de
fechamento, tenha cuidado redobrado com o
acúmulo de gases tóxicos oriundos do
escapamento ou compartimento do motor ao
fechar o ambiente.

MANUTENÇÃO
ATENÇÃO! Sua capota não é apoio para
a capa de cobertura! A capa força a estrutura da
capota indevidamente e proporciona desgaste
desnecessário na lona e nas costuras provocado
pelo atrito entre as peças. Nunca cubra sua
lancha com a capota aberta.

Mantenha sua capota sempre bem esticada:
Quando indevidamente instalada ou ajustada,
podem ocorrer poças d'água sobre o teto da
capota, deformando de maneira irreversível a
lona e/ou sua estrutura.

Para maior durabilidade da lona,
recomendamos a lavagem periódica, em ambos
os lados do material, utilizando Limpa Capotas
BAILLY diluído em água e uma escova de cerdas
macias. Este procedimento impede o acúmulo de
partículas externas agressivas, evitando a
deterioração precoce e o aparecimento de mofo.

Nunca utilize sabão em pó ou solventes
químicos, eles podem danificar a sua capota. Para
evitar o aparecimento do mofo, deixe sua lona
sempre limpa e arejada. A lona recebe
tratamentos especiais para resistir por vários anos
aos efeitos dos raios solares. Apesar disso, a melhor
proteção consiste em evitar a exposição
desnecessária ao sol direto.

Sua capota possui botões, acessórios e
estrutura construídos em metais. Estes estarão
protegidos dos efeitos corrosivos provocados,
principalmente pela água salgada, quando limpos
e eventualmente lubrificados. Os zíperes,
presentes em algumas capotas, devem estar
sempre limpos e lubrificados com silicone náutico
NautiSpecial para um perfeito funcionamento.

DICAS DE LIMPEZA
Para limpeza pesada da lona, acrescente um
pouco de alvejante à solução do Limpa Capotas
BAILLY.
Derramamento oleoso sobre a lona:
Quando ocorrer, remova suavemente (sem
comprimir o tecido) com o auxílio de um lenço de
papel ou um pano macio absorvente.
Derramamento pastoso ou sólido sobre a
lona:
Limpe o derramamento tão logo ele ocorra, pois
quanto mais tempo permanecer no tecido, mais
difícil será sua remoção.
Neste caso ou para manchas de difícil remoção,
devem ser realizados os seguintes procedimentos:
Passo 1: Retire o excesso de sujeira da
superfície do tecido usando um papel ou tecido
macio absorvente, ou ainda, uma espátula ou faca
cega. Inicie a limpeza umedecendo a parte
manchada do tecido com um pouco de Limpa
Capotas BAILLY diluído em água, esfregando
então suavemente com uma escova de cerda
macia até a completa remoção.
Passo 2: Caso a sujeira não seja removida,
use uma solução de alvejante em água (na
proporção de 1 por 1), seguindo as orientações do
passo 1.
Passo 3: Caso a sujeira persista, use uma
mistura da solução de água e alvejante junto com
o Limpa Capotas BAILLY, seguindo as orientações
do passo 1.

