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Si REPEL MOSQUITO® 101-TF

ACABAMENTO TÊXTIL

Prevenção de doenças transmitidas por mosquitos.

Proteção duradoura contra picadas.

Fácil de aplicar e sustentável.

Sem toxicidade e seguro.

Alta eficácia e longa durabilidade.

Benefícios do Si Repel Mosquito®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento funcional sustentável com propriedades repelentes de insetos. Este tratamento é eficaz durante mais 
de 100 lavagens na luta contra mosquitos, carraças, moscas, piolhos e outros insetos. Ideal para prevenir picadas e 
transmissão de doenças como Malária, Dengue, Zika, Febre Amarela, Chikungunya e outras. O Si Repel Mosquito® 

oferece proteção segura de longa duração e valor acrescentado aos têxteis, quer sejam tecidos, malhas, peça 
confecionada, fibras e tecido não tecido. Esta tecnologia Si da Smart Inovation® é única, 100% portuguesa e está 
patenteada em 147 países. 

APLICAÇÃO FÁCIL

Si Repel Mosquito® 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 Repel 
Mosquito® é compatível com vários outros acabamentos 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 Repel Mosquito® 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 Si Repel Mosquito®, os artigos têxteis vão repelir insetos durante mais de 100 lavagens, reduzindo 
drasticamente os riscos para a saúde associados às picadas.

ECO-FRIENDLY

A Smart Inovation® produz apenas tratamentos funcionais ambientalmente sustentáveis. O princípio ativo utilizado 
no tratamento Si Repel Mosquito® 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

O Si Repel Mosquito®  é um verdadeiro repelente que simplesmente afasta os insetos. O artigo tratado cria um efeito 
que não é percetível para os seres humanos ou outros animais, mas garante que os insetos ficam a 40-50cm de 
distância da área tratada. Não tem toxicidade e não mata o inseto. Não matar também 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 Repel Mosquito®  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 para o consumidor, como 
loções e sprays. Esta é uma solução livre de preocupações para defesa duradoura e segura contra insetos.



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

WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006
WHO/CDS/NTD/WHOPES/2009.4

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

Product Type 19 – Repellents And Attractants.

CA-Dec12-Doc.6.2. 

TESTES E CERTIFICAÇÕES DA ATIVIDADE DE MOSQUITOS

O Si Repel Mosquito®  foi testado em vários tipos de insetos com excelentes resultados de eficácia comprovados 
especialmente nos mosquitos responsáveis pela transmissão de doenças, e carraças.

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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ESPÉCIES DE MOSQUITOS

DOENÇA

Dengue

Chikungunya

Malária

Filariosis

Leishmaniose

Febre-Amarela

Zica
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Aedes Aegypti

Aedes Albopictus

Anopheles Gambiae

Culex Quinquefasciatus

Phlebotomus

Aedes Aegypti

Aedes Aegypti
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MOSQUITO MOSQUITO REGIÕES

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

Diretrizes de teste em carraças: 

USA EPA (USA Environment Protection Agency), EPA Product performance test guidelines
OPPTS 810-3700: insect repellents for human skin and outdoor premises.
WHO Guidelines for testing of Ticks kill or repellence spray sample.
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4755-539 Barcelos, Portugal
info@smartinovation.com
www.smartinovation.com

Si REPEL MOSQUITO® É UM PRODUTO/MARCA REGISTADA DA SMART INOVATION, LDA



Outdoor
Vestuário desporto
Vestuário profissional

Peúgas
Militar
Roupa de cama

Colchões
Campismo
Têxtil lar

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 Repel Mosquito® para o cliente final. Fornecemos 50 etiquetas grátis por cada 
kg de produto comprado.
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