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NIXX PROF 
AMACIANTE CONCENTRADO PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL 

 
 
Descrição: 

 
Amaciante concentrado, biodegradável, para todos os tipos de tecidos. Promove a restauração das fibras dos 
tecidos tornando-as desembaraçadas e mais macias ao toque. Possui agradável perfume com duração 
prolongada. 
  
 
Características do produto: 
 

• Protege as fibras do desgaste natural do uso, deixando as fibras e felpas macias e desembaraçadas; 
• Elimina a aspereza das roupas tornando-as confortáveis ao uso; 
• Reduz a eletricidade estática dos tecidos, principalmente em fibra mista e sintética; 
• Possui efeito antierrugamento;  
• Efeito passa - fácil; 
• Possui aditivos especiais que aceleram o tempo de secagem e consequentemente o de entrega; 
• Microcápsulas de perfume -  o atrito gerado rompe as cápsulas que liberam a fragrância gradativamente. 

 
 
Indicação de uso: 

 
Na operação de amaciamento dos enxovais, nas lavanderias hospitalares, comerciais, hoteleiras e industriais. 
 
Modo de Uso: 

 
Dose ideal para ULTIMA ETAPA NO PROCESSO DE LAVAGEM: De 3 a 8 mL por quilo de roupa seca. 
 
IMPORTANTE: Não jogar o produto diretamente sobre as roupas, sem previa solubilização em água, pois poderá 
ocasionar manchas.  
É recomendável utiliza-lo em conjunto com os outros produtos da linha NIXX PROF.  
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso 
Cor Branco 
Odor Característico 
pH, a 25°C 3,5 – 4,5 
Porcentagem de ativos, %. 4,0 -5,0 
Densidade, g/mL a 25°C 0,950 – 0,990 
Inflamabilidade Não inflamável  

 
 
Apresentação: 

 
Produto disponível em bombonas de 5L, 20L e 50L. 
Precauções de uso: 
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CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.  
Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. 
Atenção: Não ingerir, evite aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar 
imediatamente com água em abundância por 15 minutos. 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. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não misturar com outros 
produtos.  
 
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. 
 


