
 

 

 
SMUSH – SACO DE COMPRESSÃO - SISTER OUTDOORS 

Instruções de uso 

Obrigado por comprar este saco de compressão da Sister Outdoors. Este é um produto que será muito útil em suas atividades ao ar 
livre, mas, para que funcione bem, precisa ser manuseado corretamente.  
 
Como usar: 
 
Esse produto irá funcionar bem se o seu conteúdo puder ser comprimido. Saco de dormir e roupas funcionam bem. Para objetos rígidos 
ou com pontas duras, esse produto não irá funcionar. 
 
Insira o saco de dormir ou as roupas pela boca do saco preto e feche a abertura utilizando o cordelete e a presilha. 
 
Cubra a entrada por onde você inseriu o conteúdo com a tampa de poliéster azul. É importante que as fitas pretas fiquem alinhadas e 
sem dobras e que a tampa fique bem centralizada. 
 
Deslize as fitas pelas fivelas de forma a iniciar a compressão do conteúdo do saco. É importante ir fazendo esse deslizamento das fitas 
alternadamente, de forma a criar uniformidade entre os 4 conjuntos de fitas e fivelas. Se você puxar toda a extensão de uma fita 
apenas, irá descentralizar a tampa. Portanto, vá alternando as 4 fitas de forma que haja tensão simétrica entre todas elas e que a tampa 
mantenha-se bem posicionada sobre a abertura do saco. 
 
Atenção: para que a fita deslize pela fivela é fundamental levantar a ponta da fivela como dedo. Paralelamente à fita, a fivela aumenta o 
atrito e não permite o deslizamento da fita. Por outro lado, se posicionada perpendicularmente à fita, o atrito diminui e o deslizamento 
será mais fácil. Veja a foto 1. 
 
Atenção: para preservar o tecido de poliéster, que é mais fino e frágil que a fita, segure apenas na fita para deslizá-la pela fivela. Não 
segure no tecido do saco de compressão, pois isso poderá rasgá-lo. Segure apenas na fita. NÃO segure no tecido. Veja a foto 2. 
 

  
Foto 1: para que a fita deslize adequadamente, a fivela deve 
ficar perpendicular à fita. 
 

Foto 2: ao fazer pressão no saco, segure pela fita preta, 
preservando o tecido azul e a costura, que são menos 
resistentes. 
 

 
Para comprimir um pouco mais o saco, caso deseje, ao invés de fazê-lo forçando as fitas, sugerimos que você pressione as tampas 
azuis, uma contra a outra, para amassar mais o conteúdo e, então, deslize as fitas com menor resistência. Isso irá ajudar a preservar o 
seu saco de compressão. 
 
Limpeza e manutenção: recomendamos a limpeza com um pano úmido, ou, se necessário, utilize sabão de coco ou detergente com ph 
próximo ao neutro. Enxague bem antes de voltar a usar o produto. Quando fora de uso, guarde este produto limpo e abrigado de 
umidade e contato direto com a luz solar ou produtos químicos que possam afetar a resistência do material. 
 
Este produto tem seis meses de garantia contra defeitos de fabricação, mediante análise. Utilização incorreta, abusos na tensão de 
compressão ou na forma de manusear o produto, usos para os quais este saco de compressão não foi projetado e o desgaste natural 
decorrente do uso não são cobertas pela garantia. 
 

                                                                                                              Composição: poliéster. 
Boas viagens!  
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