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Smell Free ajuda na destruição e
neutralização da fumaça de cigarro
e seus odores desagradáveis.

Seus ingredientes
ativos são seguros
para o uso e para
o meio-ambiente

Smell Free é um eficaz desodorizante para os artigos têxteis, atuando em uma
grande gama de odores desagradáveis e gases tóxicos como os aldeídos
contidos na fumaça do tabaco. Acetaldeído não pode ser desodorizado com
desodorizantes comuns devido ao seu ponto de ebulição muito baixo e o
Smell Free é efetivo mesmo neste caso. Ele tem um efeito de remoção de
gases tóxicos em fumaça de cigarro e, também, é eficaz contra gases como a
nicotina e gases ácidos ( acético).

MECANISMO DE DINÂMICA IÔNICA QUÍMICA POR ADSORÇÃO
Mecanismo de Captura de Odores (Gases)
O princípio ativo do tratamento Smell Free é constituído por dois
componentes (Ativo 1 e Ativo 2).

Elimina os principais
componentes causadores
de odor na fumaça
de tabaco, tornando o
ambiente mais agradável

1) Captura dos Odores (Gases) pelos Componentes Ativos 1 e 2

Benefícios do tratamento
• Elimina os principais componentes causadores de odor na
fumaça de tabaco, tornando o ambiente mais agradável;
• Elimina elementos tóxicos da fumaça do cigarro e outros
vapores;

Proporciona efeito
desodorizante durável
em todos os têxteis

Elimina elementos tóxicos
da fumaça do cigarro
e outros vapores

• Seus ingredientes ativos são seguros para o uso e para o meioambiente;
• Não oferece risco à saude dos usuários e em seu manuseiro;
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Smell Free: Componente Ativo - 1 + Componente Ativo - 2

2) Remoção por lavação dos Odores (Gases)
capturados pelos Componentes Ativos 1 e 2

• É efetivo contra gases ácidos (ácido acético) e gases básicos
(nicotina, amônia);
• Proporciona efeito desodorizante durável em todos os têxteis,
estável à múltiplas de lavagens a úmido e à seco;

Odores de
substâncias ácidas,
como sulfeto de
hidrogênio e
outros.

Odores de
substâncias básicas,
como amônia e
outros.

Odores liberam o caminho pela lavação de dentro
do corpo micro poroso do Componente Ativo 1 e 2

3) Espaços micro porosos dos Componentes Ativos
1 e 2 limpos e preparados para iniciar nova adsorção
Odores de
substâncias básicas,
como amônia e
outros.

Odores de
substâncias ácidas,
como sulfeto de hidrogênio
e outros.
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Fumo passivo é a combinação da
fumaça emitida de um cigarro,
charuto ou cachimbo, mais a
fumaça exalada pelo fumante,
sendo ambas facilmente
reconhecidas pelo seu odor. Essa
fumaça contamina o ar e fica retida
nas roupas, cortinas e móveis. Para
muitos, o fumo passivo é
desagradável, causando irritação
sintomática nos olhos e nariz, e
mais importante, trazendo perigo
à saúde. Das mais de 4,000
químicas diferentes encontradas
no fumo passivo, mais de 40 já
demonstraram causar câncer. A
fumaça de tabaco também pode
provocar efeitos nocivos nos seus
bens materiais. Ela contém
alcatrão, que adere às paredes,
móveis, cortinas, roupas e outros
artigos de superfície grande,
podendo danificar seus bens ao
deixar uma camada de alcatrão
liquido invisível.

acabamento funcional para
todos os tipos de tecidos,
malhas e não tecidos como:
vestuário, decorativos (para
casa), tapeçaria, tapetes e
carpetes. É empregado como
agente desodorante / antiodor
específico para eliminar
fumaça de tabaco e outros
odores gasosos.

Como atua o tratamento Smell Free
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Fumaça

O tratamento que promove a
adsorção de odores, com
efeitos desodorizante/antiodor, criado para eliminar
componentes nocivos causadores de odores provenientes de gases ácidos,
a l c a l i n o s e n e u t ro s . É
extremamente efetivo para
uma grande gama de odores e
gases tóxicos, sendo um

Adsorção da fumaça e seus odores
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O que é o tratamento Smell Free?

smellfree
Componentes Ativos 1 e 2
limpos e preparados.

