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NIXX 
LAVA ROUPAS COCO 

 
 

Descrição: 
 

Detergente biodegradável, com alto poder de limpeza, mas, de baixa alcalinidade, desenvolvido para lavar roupas 

de modo eficaz sem agredi-las. Possui alto poder de remoção de resíduos gordurosos (vegetal e animal), suor, 

resíduos protéicos, molhos, etc. Possui agente anti-redepositante que impede que a gordura e a sujeira se 

depositem novamente na superfície limpa.  Por possuir uma formula equilibrada, é muito mais eficaz, 

proporcionando excelente custo-benefício.  

 
Características do produto: 
 

• Produto concentrado, proporcionando menor quantidade de item em estoque; 

• Formula balanceada, sendo muito mais eficaz na limpeza evitando desperdícios; 

• Por ter baixa alcalinidade, não desgasta as fibras no processo de lavagem, como os demais detergentes 
lava roupa comuns; 

• Possui agentes especiais de limpeza, que remove com grande facilidade a sujeira e gorduras; 

• Facilmente removido da superfície dos tecidos; 

• Permite uso freqüente, pois, contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica, evitando dermatite severa 

nas mãos; 

• Possui agentes especiais seqüestrantes de ferro e dureza, e, anti-redepositante, evitando manchas e 

redeposição das sujidades nos tecidos; 

• Por não possuir alvejantes em sua formulação, é mais seguro, não manchando as roupas; 

• Produto com perfume agradável e duradouro, que permanece no tecido por muito mais tempo.  
 
 

Indicação de uso: 
 

Produto de excelente desempenho para uso em tecidos/roupas de enxovais profissional ou doméstico, entre 

outros, quando se necessita de limpeza eficaz sem agredir as roupas/tecidos. 
 

Modo de Uso: 
 

Produto concentrado. Recomendamos o uso de 4 mL a 10 mL/kg de roupa seca, dependendo do grau da sujidade 
a ser lavada. Deixar a roupa de molho durante alguns minutos, para uma melhor performance de atuação do 
produto, não excedendo meia hora. Para um ótimo resultado, na água do último enxágüe, após a lavagem, utilizar 
o NIXX Amaciante de Roupas com emulsão de Silicone. Torcer ou centrifugar o tecido/roupa e em seguida deixar 
secar normalmente. 
 

Outras indicações: 
 

- Na máquina ou no tanque cheio: Dissolver 100mL do produto na água, e dar seqüência à finalização da lavagem 
das roupas normalmente. 
- Na bacia ou balde: Dissolver 30 mL do produto para cada 20 L de água, e dar seqüência à finalização da lavagem 
das roupas normalmente. 
 

IMPORTANTE: Não jogar o produto diretamente sobre as roupas, sem previa solubilização em água, pois poderá 

ocasionar manchas. Siga corretamente as instruções de lavagem descritas nas etiquetas. 

 
 
 

BOLETIM TÉCNICO  
Revisão: 02/2021 

N°058 



 
   

 

 

 
 Nova Renko Indústria Ltda. 

  

Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP – SAC: 11 3385-0073 
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br 

Página 2 de 2 

Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso 

Cor Branco leitoso 

Odor Coco  

pH, a 25°C 6,50 – 8,50 

Porcentagem de ativos, BRIX %. 13,0 – 15,0 

Densidade, g/mL a 25°C 1,01 – 1,04 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 
 

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. 

 


