


MISSÂO
-Desenvolver e produzir soluções na 

área da nanotecnologia, com o intuito 

de minimizar ou solucionar 

necessidades dos consumidores, 

contribuindo para uma sociedade mais 

saudável. 

- Identificar e desenvolver soluções 

inovadoras de valor acrescentado, que 

possam ser incluídas numa vasta 

gama de produtos.

- Desafiar os paradigmas e regras pré-

estabelecidas, aumentando assim a 

competitividade dos nossos produtos, 

e permitindo a entrada em novos 

mercados.

SUCCESS GADGET



SUCCESS GADGET

A tecnologia foi inicialmente desenvolvida por 

um grupo de investigação português da 

Universidade do Minho. A tecnologia Sil2U® 

foi, depois, otimizada na Success Gadget.



A Success Gadget desenvolve, produz e comercializa partículas 
funcionalizadas Sil2U®, revolucionando o paradigma dos materiais

repelentes de insetos e antimicrobianos



Tecnologia 

Sil2U®

A tecnologia Sil2U®, confere propriedades biocidas a uma vasta gama de 

materiais através de partículas únicas, que funcionam como portadores de 

substâncias ativas, fixando-as nos substratos.

Partículas Sil2U® 

funcionalizadas com a 

substância ativa

Partículas Sil2U®

Substância ativa



Partículas de sílica Sil2U® com 

mesoporos e tamanho entre 100 

e 200 nm.
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Grande área superficial

Aumenta a durabilidade das 

substâncias ativas nos materiais. 

Protege as substâncias ativas da 

degradação ambiental.
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Sil2U® Anti-Inseto
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Sil2U® Anti-Inseto

Partículas Sil2U® funcionalizadas com IR3535®

Mecanismo de Ação baseado num efeito 

olfativo. 

(os insetos evitam entrar em contacto com as 

regiões com IR3535®)

Eficácia  Mosquitos

Carraças

Piolhos

Moscas

Vespas e abelhas

Características
Repelente seguro com excelente avaliação 

toxicológica.

Largo espectro

Não pegajoso

Praticamente inodoro
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Sil2U® Anti-Inseto

INSECTICIDAS

Killing

IR3535®

Repellent

No odor



PRODUTOS
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Mosquitos

Aedes aegypti

Transmissão da dengue

Anopheles stephensi

Transmissão da malária
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PRODUTOS
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por

Validação Dermatológica

Quando sujeitos a um patch-test de 48h,realizado em voluntários, e 

com avaliação clinica do aparecimento de reações agudas de 

irritação, os produtos Sil2U® Anti-Inseto Têxtil, Spray e 

Cosmético apresentam-se com não irritantes.

Têxtil

Spray

Cosmétic
a

Aditivo



Sil2U® WORLDWIDE

Sil2U® YouTube Chanel 

https://www.youtube.com/watch?v=WJeKavfxN68

https://www.youtube.com/watch?v=3tNp0BeHFhc

Repelência Sil2U®


