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Acar’up®,  
een vernieuwende methode om huisstofmijten uit te schakelen
Acar’up® is een volledig natuurlijke manier om huisstofmijten te bestrijden. Het systeem werkt zonder kiemdodende middelen en is heel 
eenvoudig te gebruiken. Het trekt de huisstofmijten aan die in matrassen en alle andere soorten opgevuld textiel leven, waarna ze geëlimineerd 
worden.

D
e voorbije twintig jaar is het aantal mensen met 
huisstofmijtallergie sterk toegenomen, vooral in 
geïndustrialiseerde landen. Dat komt door verschillende 
factoren, zoals de hogere luchtvochtigheid in woningen, 

het binnenshuis houden van huisdieren, het gebruik van vloerkleden 
en tapijten, thermische isolatie en verwarmingssystemen. met de 
komst van centrale verwarming is de temperatuur in de huizen 
gestegen. We hebben ook andere gewoonten qua lichaamshygiëne: 
we nemen iedere dag een douche, en vaak een bad. Dit zijn grote 
bronnen van vochtigheid.  Doordat onze huizen beter geïsoleerd 
zijn, volstaat ventilatie vaak niet om al dat vocht naar buiten te 
krijgen. en dus kunnen huisstofmijten welig tieren. 
helemaal van huisstofmijten afkomen is onmogelijk, maar ze kunnen 
wel teruggedrongen worden tot het peil waarop ze geen allergie 
meer veroorzaken. Vanaf 100 exemplaren per gram stof kunnen 
huisstofmijten overgevoeligheidsreacties uitlokken. Vanaf 500 
huisstofmijten per gram stof lopen mensen die er gevoelig voor zijn 
een groot risico op een astma-aanval.

Verwijdering is de eerste stap in 
de behandeling van mensen met 
huisstofmijtallergie
het innovatieve systeem bestaat uit een doek van technisch textiel 
dat op het bed wordt gelegd of op het voorwerp dat behandeld moet 
worden, en een spray. De parasieten worden erdoor aangetrokken 
en lopen in de val. het technisch textiel wordt via een verstuiver met 
een vloeistof behandeld waarin moleculen zitten die huisstofmijten 
aantrekken. De dosis in de spray is zo berekend dat het technisch 
textiel niet te veel wordt bevochtigd (anders wordt de matras nat en 
daalt de doeltreffendheid), en ook niet te weinig. De huisstofmijten 
worden aangetrokken door de geur en verzamelen zich in het 
technisch textiel. na twee uur wordt de doek weggenomen en gaat 
hij in de wasmachine, waar alle huisstofmijten geëlimineerd worden. 
na het wassen en drogen kan het technisch textiel opnieuw worden 
gebruikt en blijft het even doeltreffend. 
acar’up® is een doeltreffende, gemakkelijke en volledig natuurlijke 
methode. in wetenschappelijke proeven is de doeltreffendheid 
van de val aangetoond: 98% van de huisstofmijten wordt zeer snel 
geëlimineerd en bij een tweede gebruik van acar’up® wordt 95% 
geëlimineerd.

Gebruiksadviezen

Geschikt voor hergebruik
om acar’up® optimaal te laten werken, wordt stellig afgeraden een 
ontharder of wasverzachter te gebruiken bij het wassen. nadat het 
technisch textiel gewassen is, kan het opnieuw en even doeltreffend 
dienstdoen als val voor huisstofmijten.

hoe vaak gebruiken?
het is raadzaam de methode tijdens de eerste maand wekelijks toe 
te passen, zodat de huisstofmijten drastisch worden geëlimineerd. 
om de populatie huisstofmijten vervolgens goed onder controle 
te houden, raden we aan om acar’up® één keer per maand te 
gebruiken. De spray is minder doeltreffend op een andere drager 
dan de drager die wordt meegeleverd. 

Belang van stofzuigen
het technisch textiel vangt de huisstofmijten, maar verwijdert niet 
de allergenen die de mijten hebben achtergelaten voor ze in de val 
liepen. Daarom is het raadzaam de matras te stofzuigen met een 
stofzuiger die een hePa-filter heeft. Die reiniging is belangrijk na de 
eerste keer dat u acar’up® gebruikt.

het is niet nodig het hoeslaken weg te halen voor u acar’up® 
gebruikt. hoeslakens zijn zo los geweven dat huisstofmijten 
erdoorheen kunnen. De huisstofmijten, zowel die op het hoeslaken 
als die tussen de matras en het hoeslaken, worden aangetrokken 
door de geur en banen zich een weg richting acar’up, van de matras 
tot in het technisch textiel. indien de matras al in een hoes zit die 
goed beschermt tegen huisstofmijten, zitten ze opgesloten aan de 
binnenkant van het hoeslaken. maar er leven ook nog mijten in het 
dekbed, de dekens en de hoofdkussens. Die kunt u elimineren door 
het beddengoed te wassen of door acar’up® te gebruiken.


