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NIXX PROF 
FINALIZADOR DE PASSADORIA HT 

 
 
Descrição: 

 
Produto pronto uso desenvolvido com a finalidade de odorizar roupas industriais e domésticas. Sua fragrância 
exclusiva, de alta fixação e durabilidade, tornam os tecidos de fibras naturais ou sintéticas perfumado por dias. 
Possui uma fragrância resistente a alta temperatura que não perde seu desempenho em casos de alta temperatura 
da roupa. 

 
Características do produto: 
 

• Maior perfumação: Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e durabilidade, permanece nos tecidos por 
dias; 

• Formula balanceada, sendo muito mais eficaz em seu desempenho; 
• Fragrância de alta performance, que resiste a altas temperaturas. 

 
Indicação de uso: 

 
Para odorizar as roupas industriais ou domésticas, depois de passadas ou dentro do saco plástico de 
armazenamento. Na fase de acabamento, após o processo de lavagem das roupas. 
Etapas: Passadoria e Armazenamento. 
 
Modo de Uso: 

 
Utilizar o produto pronto uso com um pulverizador sobre a roupa limpa, seca e passada. 
 
É recomendável utiliza-lo em conjunto com os outros produtos da linha NIXX PROF.  
 
OBS.: É possível realizar diluições deste produto para uma menor perfumação. Consulte nosso departamento 
técnico para maiores informações. 
 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido translucido 
Cor Incolor 
Odor Característico 
pH, a 25°C 6,50 – 7,50 
Porcentagem de ativos, %. 7,0 – 9,0 
Densidade, g/mL a 25°C 0,990 - 1,010 
Inflamabilidade Não inflamável  

 
Apresentação: 

 
Produto disponível em embalagem de 1L e bombona de 5L. 
 
Precauções de uso: 
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CONSERVE FORA DO ALCANCE 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. 
 


