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NIXX 
AMACIANTE DE ROUPAS 

 
 

Descrição: 
 

Produto desenvolvido para proporcionar maciez aos tecidos de enxovais profissional-industriais e domésticos.   

Atua diretamente na fibra dos tecidos proporcionando um toque macio e agradável à roupa neutralizando a 

alcalinidade do sabão na lavagem. Contêm agentes especiais e micro emulsão de silicone que facilita o processo 

de passar roupas, facilita a remoção de água na centrifugação, calandragem e passadoria, economizando tempo e 

energia. 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 no amaciamento evitando desperdícios; 

• Protege as fibras do desgaste natural do uso; 

• Elimina a aspereza das roupas tornando-as confortáveis ao uso; 

• Reduz a eletricidade estática dos tecidos; 

• Possui efeito antierrugamento, e a cada enxágüe final com o amaciante, a roupa fica menos enrugada e 
quase não há necessidade de se passar, consequentemente diminui os custos de energia com a 
passadoria;  

• Torna o ato de passadoria mais fácil – Efeito passa - fácil; 

• Possui aditivos especiais que aceleram o tempo de secagem e consequentemente o de entrega (no caso 
das lavanderias para seus clientes); 

• Possui efeito de reumectabilidade, ou seja, capacidade acentuada de absorção no ato de secagem 
corporal (muito apropriado para toalhas de banho); 

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

Indicação de uso: 
 

Produto indispensável e de excelente desempenho para uso em tecidos/roupas de enxovais profissional ou 

doméstico, no seguimento hospitalar, hoteleiro, industrial, entre outros. 
 
Modo de Uso: 

 
Na água do último enxágüe, após a lavagem, utilizar o NIXX Amaciante. Deixar a roupa de molho durante alguns 

minutos, para uma melhor performance de atuação do produto, não excedendo meia hora. Torcer ou centrifugar o 

tecido/roupa e em seguida deixar secar normalmente. Recomendamos o uso do NIXX Amaciante na proporção de 

4mL a 10mL/Kg de roupa seca. 

Outras indicações: 

-Na máquina ou no tanque: Dissolver 100mL do produto, na água de enxágüe final, e dar seqüência à finalização 

da lavagem.  

-Na bacia ou balde: Dissolver 50mL do produto para cada 10 litros de água.  
 

IMPORTANTE: Não jogar o produto diretamente sobre as roupas, sem previa solubilização em água, pois poderá 
ocasionar manchas.  
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Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso 

Cor Azul claro 

Odor Característico  

pH, a 25°C 4,50 – 6,50 

Porcentagem de ativos, %. 6,0 – 8,0 

Densidade, g/mL a 25°C 0,810 – 0,990 

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. 
 
 

 


