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NIXX FLOT  
REMOVEDOR DE MANCHAS EM TECIDOS 

 
 
Descrição: 

 
Produto desenvolvido com alto poder de remoção de manchas, capaz de arrastar ou flotar, sujidades em geral. 
Possui agentes especiais, de alta tecnologia em sua composição, que impede que a sujeira se deposite 
novamente, durante a limpeza, tornando seu uso prático e eficaz. Realça a cor do tecido, e deixa os tecidos 
brancos mais alvos. Seu mecanismo exclusivo de ação ocorre por um processo de separação de partículas 
(sujeira) que são carregadas juntamente com as bolhas de ar/sabão, geradas por um tensoativo presente na 
formulação, para fora da superfície que está sendo limpa. 
 
Características do produto: 
 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  
• Produto concentrado, maior rendimento e economia nas aplicações;  
• Fácil aplicação;  
• Poder de alvejamento; 
• Alto poder de remoção de sujidades impregnadas; 
• Limpeza com mínimo ou nenhum esforço; 
• Permite uso freqüente, pois, contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica, evitando dermatite nas 

mãos. 
 
Indicação de uso: 

 
Poderoso limpador com ação sobre óleos, gorduras, graxas, resíduos orgânicos, manchas de batom, sangue, etc. 
É indicado para tirar manchas de roupas de hospitais, hotéis, motéis, clubes e indústrias (uniformes). Não desgasta 
o tecido, devido sua formula balanceada. 
 Obs.: Manchas antigas ou muito impregnadas poderão ser removidas gradativamente através de consecutivas 
aplicações. 
 
Modo de Uso: 

 
Produto concentrado. A dosagem recomendada para retirar manchas é de 4 mL a 10 mL por Kg de roupa seca, 
com água fria ou quente (até 70°C). NIXX FLOT quando utilizado em conjunto com detergentes profissionais de 
lavanderia, tem sua eficiência ativada. A limpeza SPOT poderá ser feita através pulverização do produto sobre a 
sujidade. Deixe agir por alguns segundos e proceder o processo de lavagem.  
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido  
Cor Incolor 
Odor Floral amadeirado  
pH, a 25°C 7,00 – 8,50 
Porcentagem de ativos, %. 9,0 – 11,0 
Densidade, g/mL a 25°C 1,000 – 1,020 
Inflamabilidade Não Inflamável  
Viscosidade, cPs a 25°C 30 – 50  
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Apresentação: 

 
Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L. 
 
 
Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e prolongado com a 
pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente 
com água em abundância. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que 
possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  
 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 
utilizados como medida antes de reutilizá-los. 
 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


