Benefícios do Si Bac-Pure®
Antiviral, antibacteriano, antifúngico.
Mantém os têxteis mais higiénicos e sem odores.
Fácil de aplicar e sustentável.

FACTSHEET

Alta eﬁcácia e longa durabilidade.
Prevenção de contaminação cruzada e infeções.

Si BAC-PURE ANTIMICROBIAL 101-TF
®

Acabamento antimicrobiano para aplicação têxtil.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Acabamento funcional sustentável com propriedades antimicrobianas. Este tratamento é eficaz para mais de 100
lavagens na luta contra bactérias, vírus, fungos, bolores e odores desagradáveis. Ideal para a neutralização de
odores e prevenção da contaminação e degradação dos têxteis. O acabamento Si Bac-Pure ® proporciona higiene
duradoura, frescura 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 Bac-Pure® 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 Bac-Pure® é
compatível com vários outros acabamentos e pode ser aplicado em fibras sintéticas, naturais ou 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 Bac-Pure ® é aprovado por BPR, compatível com Oeko-Tex Standard 100 e
dermatologicamente testado. Com Si Bac-Pure ®, 100% das bactérias e mais de 99% dos vírus nos seus têxteis são
eliminados durante mais de 100 lavagens.

ECO-FRIENDLY
A Smart Inovation ® fabrica apenas acabamentos funcionais ambientalmente sustentáveis. O princípio ativo usado no
Si Bac-Pure ® é aprovado pela EPA dos EUA, está em conformidade com o REACH na UE, não contém Substances of
Very High Concern (SVHC), não tem toxicidade nem impacto ambiental. Não utilizamos prata ou outras substâncias
tóxicas.

MENOS LAVAGENS, MENOS ÁGUA, MENOS ENERGIA, MAIS SUSTENTÁVEL
Com o Si Bac-Pure ® não precisa de água a alta temperatura para remover micróbios indesejáveis. Este tratamento
antimicrobiano funcional permite eliminar bactérias, vírus e fungos a mais baixas temperaturas, contribuindo para
economizar energia. Permite reduzir o número de lavagem dos têxteis pois estes mantêm-se mais “limpos” e mais
“frescos” durante mais tempo. Menos lavagens também significa maior durabilidade do material.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
O Si Bac-Pure ® foi testado contra vários micro-organismos e tem resultados de eficácia comprovados na eliminação
da maioria dos tipos de bactérias (gram-positivas, gram-negativas e multirresistentes), vírus e fungos.

99.98% DE EFICÁCIA ANTIVIRAL APÓS 100 LAVAGENS!
A capacidade de redução viral do acabamento Si Bac-Pure ® foi testada de acordo com a norma ISO 18184:2019
“Determinação de atividade antiviral em artigos têxteis”. O teste foi efetuado no Vaccinia Virus que é considerado o
modelo do coronavírus uma vez que é o vírus “enveloped” descrito nesta normal internacional. Os resultados de
eficácia comprovam que Si Bac-Pure ® reduz a carga viral em 99.98% em artigos têxteis após 100 ciclos de lavagem.
Bactérias

Fungos

ASTM E 2149-13a - Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

NP EN 14119:2005 - Trichophyton mentagrophytes

ISO 20743:2013 - Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

NP EN 14119:2005 - Tricophyton rubrum (ATCC 28188)

ASTM E 2149-01 - Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

Virus

ASTM E 2149-01 - Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)
ASTM E 2149-01 - Escherichia coli (ATCC 25922)
NP EN ISO 20645:2004 - Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
NP EN ISO 20645:2004 - Klebsiella pneumoniae (ATCC 4532)

ISO 18184:2019 - Determinação de atividade antiviral em
artigos têxteis no modelo do coronavirus (envelope) Vaccinia virus, utilizada para aprovação e comparação internacional com SARS-COV-2 (Covid-19).

O PRINCÍPIO ATIVO
O princípio ativo usado no Si Bac-Pure® é o Cloreto de Benzalcónio, que é um sal orgânico classificado como um
composto de amónio quaternário. Esta substância não é nociva, não afeta os ecosistemas, tem excelente atividade
antimicrobiana e está no mercado há várias décadas. Atualmente, o BKC é utilizado em muitos produtos de higiene
pessoal para consumidores, tais como toalhitas húmidas, champô, desinfetantes para as mãos, produtos
farmacêuticos como colírios, antissépticos para a pele e também em desinfeção médica cirúrgica. O BKC é
recomendado pela OMS/WHO (Organização Mundial de Saúde) como um desinfetante apropriado para o novel
coronavírus.

MICROCÁPSULAS vs PARTÍCULAS Si
A nossa tecnologia patenteada não utiliza microcápsulas. A Tecnologia Si consiste numa matriz de partículas de
sílica (Si) que carrega o princípio ativo na sua superfície e fixa-o 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.
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INDUSTRIAL WASHES
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ONDE SE APLICA
Vestuário desportivo

Roupa interior

Têxtil lar

Vestuário profissional

Roupa de cama

Peúgas

Artigos de sáude/médico

Colchões

Calçado e palmilhas

A ETIQUETA Si
Funções inovadoras e características de valor acrescentado devem ser fortemente promovidas. Utilize a etiqueta
Si para comunicar a proteção antimicrobiana e “odor-control” incorporada nos seus produtos! Ajudará a promover
as vantagens e características do Si Bac-Pure ® para o cliente final. Fornecemos 50 etiquetas grátis por cada kg de
produto comprado.
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