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Recomendações para remoção de distintivos de camisas escoteiras 

Para a remoção de distintivos, recomendamos a utilização dos seguintes produtos: Álcool em gel ou líquido 70° (para uso geral) 
ou superior (para acender churrasqueiras e lareiras), encontrados em qualquer supermercado e em lojas especializadas. 

Procedimento: 
a) Aplicar o álcool sobre o distintivo e deixar agir por até 5 minutos; 
b) Retirar cuidadosamente o distintivo; 
c) Caso necessário, para retirar o excesso de cola remanescente na camisa, esfregar levemente a área e lavar o local; 
d) Se após realizar o procedimento ainda permanecer cola no tecido, aplicar novamente o álcool, seguindo os passos já 

citados; 
e) Não recomendamos que o álcool permaneça por muito tempo em contato com o tecido da camisa, para que não possa 

gerar danos ao material, portanto lave sempre a peça de roupa ao final da remoção. 

Observações Gerais: 
1. Não é aconselhável a utilização de qualquer outro produto químico/abrasivo no vestuário escoteiro; 
2. Favor observar as demais instruções e restrições de uso do álcool, constantes em sua respectiva embalagem; 
3. Qualquer uso dessa espécie de produto deverá ocorrer por adultos ou sob a observação direta destes; 
4. Exposições a altas temperaturas e outras tentativas de remoção térmica devem ser evitadas de todas as formas, para 

não acarretar danos ao material, sempre respeitando o limite de temperatura de exposição indicado na etiqueta que 
acompanha o produto. 

 
 

Recomendações para aplicar novos distintivos 

Aplicação termocolante (por termotransferência): 
Os produtos que possuem acabamento termocolante podem ser aplicados com ferro elétrico. Para este tipo de aplicação 
certifique-se sempre se o mesmo é resistente à temperatura máxima do ferro elétrico, verificando a etiqueta do produto. 

a) Identificar o local de aplicação na camisa de acordo com o POR e posicionar o distintivo no local indicado; 
b) Para fazer a aplicação, ligue o ferro elétrico na temperatura máxima aceitável para o tecido. Não utilize a opção vapor 

do seu aparelho; 
c) Posicione a etiqueta, com o verso para baixo, no local em que deseja aplicá-la; 
d) Coloque outro tecido fino de algodão na cor branca sobre a etiqueta, para protegê-la do contato direto com o ferro; 
e) Pressione com força o ferro já quente sobre a etiqueta fazendo movimentos circulares constantes para que toda a 

superfície seja ativada, durante 9 segundos; 
f) Pronto, sua etiqueta termocolante está aplicada; 
g) Para conservá-la, deve-se evitar no dia a dia o contato direto com o ferro elétrico por muito tempo. 

Aplicação por costura (à máquina ou manual): 
a) Identificar o local de aplicação na camisa de acordo com o POR e posicionar o distintivo no local indicado; 
b) Fazer a costura na borda do distintivo manualmente ou em máquina de costura. 
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