
 

 

SACO ESTANQUE SISTER OUTDOORS 

Instruções de uso 

SACO ESTANQUE SISTER OUTDOORS 
 

Obrigado por comprar este saco estanque da Sister Outdoors. Este é um produto que será de grande valia em suas atividades 
náuticas e ao ar livre, mas, para que funcione bem, precisa ser manuseado corretamente.  
 
A impermeabilidade deste produto dependerá da integridade do material e do seu correto fechamento. 
 

   
 

Este saco estanque será efetivo na proteção do seu equipamento apenas contra chuva, respingos e breves contatos com água, 
porém, não para imersão ou contatos prolongados. 
 
Ao utilizar este produto, fique atento para que o seu conteúdo não tenha pontas que possam furá-lo, o que acabaria com a sua 
impermeabilidade.  
 
Fechamento: para que este saco estanque cumpra a sua função, é fundamental que se faça seu fechamento corretamente.  
• Introduza o conteúdo e tente acomodá-lo de forma bem compacta no fundo do saco.  
• Em seguida, junte as bordas da boca e comprima o saco para extrair tanto ar quanto possível.  
• Segurando as bordas juntas e o saco comprimido, enrole-as em direção ao fundo do saco. Recomendamos 4 voltas 

completas, ou mais, para garantir a impermeabilidade. Claro que cada volta reduz um pouco o espaço interno do saco. 
Mas, para uma boa impermeabilidade, é melhor reduzir um pouco o espaço e aumentar a segurança. 

 
Este saco estanque foi projetado para conter e transportar produtos secos em seu interior, não para transporte de água ou 
outros líquidos. Também não deve ser usado como boia, flutuador, travesseiro, almofada, poltrona ou de qualquer outra forma 
para a qual não foi desenvolvido. O peso máximo do conteúdo deste saco estanque não deve ultrapassar 4 quilos. Caso utilize 
este saco para conter e transportar alimentos, recomendamos que você evite o contato direto da comida com o saco. 
 
Em atividades como rafting, não se esqueça de clipar o saco estanque ao barco, para não perdê-la em uma capotagem. 
A variação térmica entre o momento em que o saco foi fechado e o momento de exposição ao calor ou frio, pode requerer um 
novo fechamento, seja para reduzir a pressão causada pelo calor, que pode danificar o saco, ou para aumentar a eficiência do 
seu fechamento, devido à contração causada pelo frio. 
 
Note que se o ar restante no saco ou o conteúdo nele assegurado contiverem umidade, é possível que ela condense na parede 
interna deste saco estanque, o que não caracteriza um vazamento. Por isso, é importante guardar objetos bem secos e, se 
possível, fazê-lo em local afastado de ar úmido. 
 
Sempre inspecione visualmente este saco estanque e faça um teste da sua impermeabilidade antes de colocar objetos nela. A 
Sister Outdoors e seus revendedores não se responsabilizam por eventuais danos a produtos contidos por este saco estanque.  
 
Limites de temperatura para utilização deste produto: 5ºC a 40ºC.  
 
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. 
 
Este produto tem seis meses de garantia contra defeitos de fabricação, mediante análise. Utilização incorreta, uso para o qual 
este saco estanque não foi projetado e o desgaste natural decorrente do uso são situações não cobertas pela garantia. 
Conservação: quando fora de uso, guarde este produto limpo e abrigado de umidade e contato direto com a luz solar. 
 
Composição: policloreto de polivinila e poliamida. 
 

Boas viagens! 
Equipe Sister Outdoors 

 
www.sisteroutdoors.com.br 
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