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NIXX PROTETOR DE TECIDOS 
 
 
Descrição: 

 
Nixx Protetor de tecidos foi desenvolvido para proteger e impedir a penetração de líquidos, tais como água, 
molhos, café, refrigerante, vinho, entre outros. Produto a base de água, com o ativo de resinas acrílicas e flúor 
carbono. 
 
Características do produto: 
 

• Produto de fácil aplicação; 
• Protege o tecido sem modificar sua aparência; 
• Mínima liberação de odor; 
• Não tóxico e não inflamável; 

 
 
Indicação de uso: 

 
Pode ser aplicado em estofados, cadeiras, bancos de veículos, etc. 
 
 
Modo de Uso: 

 
 

1. Antes de aplicar o produto, toda área deverá estar limpa e seca. Caso o tecido seja novo, recomendamos 
que faça a limpeza do estofado, para garantir que sejam removidos tratamentos de engomagem ou 
resíduos de lubrificantes presente em alguns tipos de tecidos. 

2. Realize um teste em uma área não exposta, aplicando o produto até umedecer o tecido, esfregue um pano 
branco e observe se houve transferência de cor. 

3. Aplique o produto em toda superfície uniformemente, inclusive nos cantos e dobras, com cerca de 15cm de 
distância do local, em velocidade constante. 

4. Aguardar aproximadamente 24 horas para secagem completa (para acelerar a secagem indicamos o uso 
de aceleradores como secadores profissionais de ar quente/frio ou turbinas de ar). Após a secagem 
completa, realize um teste de repelência com água, se houver absorção reaplicar mais uma camada do 
produto. A reaplicação poderá ser realizada quando houver um desgaste natural do tecido ou quando 
houver a ineficiência dos líquidos. 

5. Não recomendamos utilizar o Nixx Protetor de Tecidos em tecidos de algodão cru e linho. 
6. Consulte o modo de usar no link: 

 https://renko.com.br/renko/wp-content/uploads/2020/06/como-usar-pritetor-de-tecidos.pdf  
 
É recomendado o uso de EPIs durante a aplicação do produto e também realizar a aplicação em locais 
devidamente ventilados. 
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Líquido  
Cor Branco 
Odor Característico  
pH, a 25°C 4,5 – 6,5 
Porcentagem de ativos, %. 3,0 – 4,0 
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Densidade, g/mL a 25°C 1,00 – 1,02 
Inflamabilidade Não Inflamável  
 
Apresentação: 

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

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.  
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de contato com os olhos ou 
pele lave imediatamente com água em abundância. 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. 
 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 
 
 


