
 

FAQ WAP Limpa Tecidos | REV00MAR2021   Página 1 de 2  

 

 

FAQ LIMPA TECIDOS 

 

 

1) Utilizei o Limpa Tecidos no meu estofado/tapete/carpete/colchão/tecido e ainda está sujo. 

O que fazer? 

 

- Repita o processo de limpeza, pois sujeiras impregnadas necessitam de maior esforço; 

- Certifique-se de ter agitado bem o produto, deixado agir de 2 a 5 minutos e de ter esfregado a 

superfície suavemente. Se necessário, deixe agir por mais tempo; 

- Deixe a superfície secar completamente para conferir o resultado; 

- A “sujeira” em referência pode ser uma mancha. O Limpa Tecidos pode remover, inclusive, 

algumas manchas. Porém, para as mais resistentes você deve usar um produto específico, o 

Remove Manchas. O Limpa Tecidos é um produto elaborado para eliminar, principalmente, 

sujidades orgânicas como poeira, poluição e gordura do corpo; 

- Se a sujeira estiver impregnada pela ação do tempo e difícil de remover, é recomendado que 

se realize uma limpeza mais profunda com a ajuda de uma máquina extratora Wap e o Limpa 

Extrai, produto específico para esta situação. Basta seguir as instruções de uso. 

 

 

 

2) Derramei o produto no meu estofado/tapete/carpete/colchão/tecido. O que devo fazer? 

 

- O Limpa Tecidos possui pH neutro e não vai manchar a superfície, mas é importante que 

enxague e seque bem a área. 

 

 

 

3) Posso colocar o Limpa Tecidos dentro da extratora? 

 

- Não. O único produto que pode ser utilizado dentro da extratora é o Limpa e Extrai, pois possui 

baixa espumação, evitando que o equipamento trave ou que tenha qualquer outro tipo de 

problema; 

- Neste caso, o mais prático seria utilizar o Limpa e Extrai para a limpeza com a extratora. Caso 

queira usar o Limpa Tecidos, faça a aplicação diretamente na superfície, deixe agir, esfregue e 

enxague. A etapa de enxague pode ser realizada com a extratora ou com um aspirador de água 

e pó. 

 

 

 

4) Meu estofado/tapete/carpete/colchão/tecido está manchado. O Limpa Tecidos vai 

resolver? 

 

- O Limpa Tecidos pode remover algumas manchas. Porém, para as mais resistentes você deve 

usar um produto específico, o Remove Manchas. O Limpa Tecidos é um produto elaborado para 

eliminar, principalmente, sujidades orgânicas como poeira, poluição e gordura do corpo. 
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5) Meu estofado/tapete/carpete/colchão/tecido está com bolor. O Limpa Tecidos vai 

resolver? 

 

- O Limpa Tecidos vai amenizar a sujeira. Para obter um melhor resultado, utilize o Remove 

Manchas. 

 

 

 

6) Tenho criança / pet em casa. Posso utilizar o produto? 

 

- Sim. O Limpa Tecidos possui pH neutro e não é tóxico, garantindo a segurança em ambientes 

com crianças e animais de estimação.  

 

 

 

7) Posso usar o produto em roupas e cobertores? 

 

- Sim. O Limpa Tecidos possui pH neutro e não vai manchar a superfície, além de oferecer ação 

higienizadora e descontaminante. É importante que enxague e seque bem o tecido; 

- O Limpa Tecidos pode, inclusive, remover algumas manchas. Porém, para as mais resistentes 

você deve usar um produto específico, o Remove Manchas. O Limpa Tecidos é um produto 

elaborado para eliminar, principalmente, sujidades orgânicas como poeira, poluição e gordura do 

corpo. 

 

 

 

8) Posso usar o produto em tecidos delicados? 

 

- Sim. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de tecido, inclusive os mais delicados, pois possui 

pH neutro e não danifica as fibras do tecido. Consulte o manual de instruções, pois além da 

escova de cerdas macias que auxiliam na remoção da sujeira, você também pode utilizar 

acessórios específicos que variam de acordo com o tipo de tecido. 

 

 

 

9) Qual é o rendimento do produto? 

 

- O Limpa Tecidos é um produto concentrado, de alto rendimento e eficiência. Ele deve ser 

aplicado puro na superfície a ser limpa. A quantidade a ser aplicada pode variar de acordo com 

a sujidade e a extensão desta superfície. Consulte o manual do produto para identificar dicas e 

sugestões de uso. 


