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NIXX PROF 
NEUTRALIZADOR DE CLORO RESIDUAL I 

 
 
Descrição: 

 
Produto concentrado indicado para neutralização de altas concentrações de cloro em processos de lavagem 
pesada, em lavanderias.  
 
Características do produto: 
 

• Eliminação de manchas susceptíveis a reações de oxi-redução; 
• Econômico, pois reduz sensivelmente o número de enxágues finais no processo, tempo e mão de obra. 
• Efetivo quando há limitações na máquina de lavar ou na temperatura da lavagem e alvejamento, etc 
• No processo de neutralização de peróxidos ou de cloro, em excesso, no processo de lavagem pesada em 

lavanderias, minimizando o amarelamento e/ou acinzentamento dos tecidos e danos aos mesmos. 
 
Indicação de uso: 

 
Neutralizar eficazmente cloro residual nos processos de lavagens pesadas em lavanderias hospitalar, hoteleira e 
lavanderias em geral. 
Etapas: Lavagem-Enxágue. 
 
Modo de Uso: 

 
Dose ideal para NEUTRALIZAÇÃO DE CLORO RESIDUAL de 0,5 a 3mL por quilo de roupa seca utilizando água, 
fria(ambiente) ou quente até 50°C. 
 
Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o tipo de sujidade: 
 

SUJIDADE mL ROUPA(Kg) ÁGUA FRIA ÁGUA QUENTE 

Leve 0,5 a 1 1Kg Ambiente Até 50 °C 

Média 1 a 2 1Kg Ambiente Até 50 °C 

Pesada 2 a 3 1Kg Ambiente Até 50 °C 
 
É recomendável utiliza-lo em conjunto com os outros produtos da linha NIXX. Restrito ao uso profissional. 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Líquido translucido 
Cor Amarela claro 
Odor Picante, característico de SO2 
pH, a 25°C 4,0 – 5,0 
Porcentagem de ativos, %. >30 
Densidade, g/mL a 20°C 1,025 – 1,035 g/cm3 
Inflamabilidade Não inflamável  
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Apresentação: 
 

Produto disponível em bombonas de 20L e 50L. 
 
 
Precauções de uso: 

 
PRECAUÇÕES E CUIDADO EM CASO DE ACIDENTE 
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. 
 
 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. 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. 
 


