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ACABAMENTO TÊXTIL

Prevenção de alergias e picadas na pele.

Proteção duradoura para a cama.

Fácil de aplicar e sustentável.

Sem toxicidade e seguro.

Alta eficácia e longa durabilidade.

Benefícios do Si Bedbug

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento funcional sustentável com propriedades repelentes de insetos, eficaz para mais de 100 lavagens na luta 
contra ácaros, percevejos e outros insetos. Ideal na prevenção de rinite alérgica, asma, conjuntivite alérgica, 
dermatite ou eczema atópico. O tratamento Si Bedbug oferece proteção segura de longa duração e valor 
acrescentado aos seus têxteis-lar, quer sejam tecidos, fibras, colchões, roupa de cama, carpetes, tapetes, cortinas, 
pijamas e tecido-não-tecido. Esta tecnologia Si da Smart Inovation® é única, 100% portuguesa e está patenteada em 
147 países.

APLICAÇÃO FÁCIL

O Si Bedbug é aplicado industrialmente, utilizando os processos tradicionais de acabamento existentes. É fornecido 
em formato líquido e pode ser aplicado por foulardagem, esgotamento, pulverização ou kiss-roll. O Si Bedbug é 
compatível com vários outros acabamentos têxteis e pode ser aplicado em fibras sintéticas, naturais e misturas.

SEGURO E EFICAZ

Os nossos produtos são testados de acordo com os padrões internacionais para corresponder aos requisitos 
regulamentares e clientes exigentes. O Si Bedbug é aprovado por BPR, compatível com Oeko-Tex Standard 100 e 
dermatologicamente testado. É seguro para bebés a partir dos 6 meses de idade e mulheres grávidas/a amamentar. 
Com o Si Bedbug, os seus têxteis vão repelir insetos durante mais de 100 lavagens, reduzindo drasticamente os 
riscos para a saúde associados à sua presença enquanto dorme.

ECO-FRIENDLY

A Smart Inovation® produz apenas tratamentos funcionais ambientalmente sustentáveis. O princípio ativo utilizado 
no tratamento Si Bedbug é aprovado por FDA e EPA nos EUA, está em conformidade REACH, é recomendado pela 
OMS, não contém Substances of Very High Concern (SVHC), não tem toxicidade, nem impacto ambiental. Este 
produto é ecofriendly e biodegradável, sendo completamente degradado no ambiente em pouco tempo.

REPELIR vs MATAR

Produtos que matam ácaros e percevejos têm um impacto negativo direto sobre todos os sintomas de alergia. As 
carcaças dos insetos mortos decompõem-se nos seu colchão e lençóis, contribuindo para alergias mais graves 
quando inalados. O Si Bedbug é um verdadeiro repelente que simplesmente afasta os insetos. O tecido tratado não 
permitirá que nenhum inseto se sente nele. Não tem toxicidade e não mata o inseto, o que significa que o inseto não 
desenvolverá resistência contra o produto. Não utilizamos Permetrina, Icaridina, DEET ou outros inseticidas tóxicos 
que têm alta toxicidade, impacto ambiental, odor intenso e são proibidos para uso em crianças antes dos 2-3 anos 
de idade.

O PRINCÍPIO ATIVO

O princípio ativo usado no Si Bedbug é o IR3535®, um repelente de insetos inspirado na natureza que não é irritante 
para a pele, não tem toxicidade e tem aroma neutro. Esta substância é fabricada pela Merck e está no mercado há 
mais de 30 anos. O IR3535 é amplamente utilizado em vários tipos de produtos, como loções e sprays. Esta é uma 
solução livre de preocupações para defesa duradoura e segura contra insetos.



Si BEDBUG É UM PRODUTO DA SMART INOVATION, LDA.

Diretrizes de teste: (“mouse feed test” and “arm in cage testing”):

AATCC 194 (American Association of Textile Chemists and Colorists) is an antimicrobial test against dust mites 
that performs an assessment of the anti-house dust mite properties of treated textiles under long-term test 
conditions.
Halken S, Host A, Niklassen U, Hansen LG, Nielsen F, Pederson S, et al. Effect of mattress and pillow encasings 
on children with asthma and house dust mite allergy. J Allergy Clin Immunol.
Report of testing to evaluate the effect of treated Sample on the establishment of a dust mite and bedbug 
colony when compared to an untreated control.

TESTES E ATIVIDADE DE ÁCAROS

O Si Bedbug foi testado em vários tipos de insetos com excelentes resultados de eficácia.

MICROCÁPSULAS vs PARTÍCULAS Si

A nossa tecnologia patenteada não usa microcápsulas. A Tecnologia Si consiste numa matriz de partículas de 
sílica (Si) que transportam o princípio ativo na sua superfície e o fixam no substrato, proporcionando 
durabilidade, alto desempenho e resistência à lavagem. Ao contrário das microcápsulas, o nosso sistema 
inovador não é afetado pela temperatura, fricção, exposição aos raios UV ou outros fatores.

+ 100 LAVAGENS
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Si PARTICLES

Product Type 18 – Insecticides, Acaricides and products to control other arthropods.

Product Type 19 – Repellents And Attractants.

USA EPA Product performance test OPPTS 810-3700
European Commission - Technical Notes For Guidance:

WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.3
WHO/CDS/NTD/WHOPES/2009.4

Institutos:

Insect Research & Development Limited, Cambridge, England
Nettare Bio Labs Pvt Ltd, Bangalore, India

Espécies de insetos:

Dermatophagoides pteronyssinus Dermatophagoides farinae
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Têxteis-lar
Colchões
Roupa de cama

Carpetes
Tapetes
Sofás

Cortinas
Almofadas
Pijamas

ONDE SE APLICA

A ETIQUETA Si

Funções inovadoras e características de valor acrescentado devem ser fortemente promovidas. Utilize a etiqueta 
Si para comunicar a proteção repelente de insetos incorporada nos seus produtos! Ajudará a promover as 
vantagens e características do Si Bedbug para o cliente final. Fornecemos 50 etiquetas grátis por cada kg de 
produto comprado.
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