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:

Para maior durabilidade da lona,
recomendamos a lavagem periódica em ambos
os lados do material, utilizando detergente
neutro - 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 capa. Para
evitar o aparecimento do mofo, deixe sua lona
sempre limpa e arejada.

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.
Ÿ

Ÿ 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.

DICAS
Sua capota não é apoio para a capa de
cobertura! A capa força a estrutura da capota
i n d e v i d a m e n te e p r o p o r c i o n a d e s g a s te
desnecessário na lona e nas costuras provocado
pelo atrito entre as peças. Nunca cubra sua
lancha com a capota aberta.

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
detergente neutro - Limpa Capotas BAILLY diluído
em água, esfregando então suavemente com uma
escova de cerdas macias até a completa remoção.

Mantenha sua capa de cobertura sempre
bem esticada: Quando indevidamente ajustada,
pode ocorrer poças d'água sobre capa,
deformando de maneira irreversível a lona.

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.
Para limpeza pesada da lona, acrescente um
pouco de alvejante à solução do detergente
neutro - Limpa Capotas BAILLY.

Passo 3: Caso a sujeira persista, use uma
mistura da solução de água e alvejante junto com o
detergente neutro - Limpa Capotas BAILLY,
seguindo as orientações do passo 1.

A lona é repelente a água, porém, não é
impermeável, o que torna o ambiente sob ela
menos abafado. Fique atento, pois durante chuva
forte, algum vazamento pode ocorrer.

