
O primeiro tecido 
com ação contra o 

coronavírus. 
Tecnologia com ação capaz de eliminar o 

Covid-19 e outros vírus em até dois minutos.



SOBRE

A Delfim

Com mais de 60 anos de atuação no mercado, 
a Delfim é uma empresa 100% brasileira que tem 
o DNA da inovação como sua principal premissa. 
Ao longo de sua história, a marca foi pioneira 
no lançamento de tecidos para diversos usos nos 
segmentos artesanato, moda, alta costura, decoração, 
uniformização, EPIs, entre outros.

Em sua unidade fabril, localizada em Sorocaba – interior de São 
Paulo – a Delfim conta com o que há de mais moderno em equipamentos, 
onde são produzidos anualmente 40 milhões de metros de tecidos como 
tule, filó, mosquiteiro, além de uma linha de tecidos personalizados desenvolvidos 
especialmente para atender as demandas de cada cliente.
 
A Delfim investe constantemente em pesquisas, no desenvolvimento profissional de seus 140 
colaboradores e nos cuidados com o meio ambiente, a partir de estratégias de preservação dos 
recursos hídricos e controle de emissões de gases, de acordo com os mais rígidos padrões globais.
 
É a união desses elementos que faz com que a Delfim seja considerada uma das principais 
empresas do setor têxtil no Brasil.

INOVAÇÃO

Sempre buscando antever tendências e desenvolver soluções têxteis de acordo com 
as necessidades do segmento, a Delfim lança o primeiro “supertecido” capaz de eliminar o 
novo coronavírus em até dois minutos.

O DelfimProtect nasce de um processo industrial que combina fios 100% poliéster a uma fórmula 
com micropartículas de prata, capazes de inativar a ação do SARS-COV-2 em sua superfície. O 
produto conta ainda com propriedades bactericidas e fungicidas, além de repelência a líquidos 
e rápido poder de secagem.

Considerado pioneiro no combate à pandemia, o tecido pode ser usado em aplicações para os 
mais diversos segmentos, incluindo desde a produção de máscaras, uniformes e equipamentos 
de EPI até para a fabricação de toalhas de restaurantes e itens de vestuário para a população em geral.

O produto integra a completa linha da Delfim, mantendo o foco da empresa em oferecer soluções 
feitas sob medida para nossos clientes, realizando todo processo do desenvolvimento à entrega 
do produto final, com agilidade e alta qualidade.



O QUE É?
Um tecido capaz de matar o coronavírus SARS-COV-2 e outros vírus em menos de dois 
minutos. O DelfimProtect tem como diferencial a tecnologia empregada na construção dos 
fios e na aplicação da nanotecnologia Nanox, a partir das micropartículas de prata. 

Unindo experiência e visão disruptiva, o tecido inteligente viabiliza uma solução efetiva para 
uso profissional e da população.

Rendimento: 6,70m/kgCor: Branco natural
Personalizável: aceita sublimação

Largura: 1,40 ou 2,80
Gramatura: 107g/m2

BENEFÍCIOS

NANOTECNOLOGIA 
ANTIVIRAL NANOX

ALTA PERFORMANCE
MICROBIANA (99,99%)

REPELENTE A 
LÍQUIDOS

CONFORTO TÉRMICO

ANTI FUNGOS, 
ÁCAROS E BACTÉRIAS

ANTI ODOR RÁPIDO PODER DE SECAGEM RESPIRÁVEL

DADOS TÉCNICOS

Tecido pioneiro e
disruptivo: inovação
inédita no mercado.

Teste conforme Norma :ASTM F2101-19 Standard Test Method for Evaluating the Bacterial Filtration Efficiency (BFE) of Medical Face Mask Materials, ABNT NBR 16693:2018 
Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para procedimento não cirurgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e métodos de ensaio.

EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE)

ACIMA DE 70% ACIMA DE 89% ACIMA DE 92%

RECOMENDAÇÃO ABNT 
(PR 10002) Máscaras não cirúrgicas 1 CAMADA DELFIMPROTECT 2 CAMADAS DELFIMPROTECT



O DelfimProtect pode ser usado em diversos setores:

MOVELEIRO

CAPA PRA COLCHÃO; 
CAPA PARA TRAVESSEIRO;
SAIA DE BOX;
REVESTIMENTO CAMA BOX;
ALMOFADAS;
PESEIRA;
FORRO DE COLCHA;
TOALHA DE MESA;
CAPA PROTETORA PARA SOFÁ; 
CAPA PARA CADEIRAS / MÓVEIS.

INFANTIL

BABADOR;
CAPA DE TRAVESSEIRO;
CAPA DE COLCHÃO;
FORRO TROCADOR DE BEBES;
FORRO PROTEÇÃO DE BERÇO;
FORRO DE BOLSA E MALA MATERNIDADE (BOLSA DE TROCA);
ALMOFADA DE AMAMENTAÇÃO;
SAIA DE BERÇO DESMONTÁVEL;
PROTETOR DE CARRINHO;
PROTETOR DE AMAMENTAÇÃO.

CONFECÇÃO

MODA INFANTIL; 
MODA ADULTA; 
MODA PROFISSIONAL;
ACESSÓRIOS;
ESPORTE.

APLICAÇÕES

0800-606-4455         
11 97187-1867

Saiba mais em 
delfimprotect.com.br

Tecido pioneiro e
disruptivo: inovação
inédita no mercado.

PROFISSIONAL

EPIS; 
JALECOS;
AVENTAIS;
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO (NÃO CIRÚRGICAS);  
CAPAS DE CABELEIREIRO / BARBEIRO;
FILTROS DE AR E VENTILAÇÃO ;
UNIFORMIZAÇÃO PROFISSIONAL:

Hospitalar
Veterinário
Farmacêutico
Químico
Agro
Frigoríficos
Indústrias de alimentos e bebidas
Bares e Restaurantes
Indústria Automotiva


