
Noxipon
TAG
Espessante para géis, em especial 
aqueles que contêm peróxido.



Aplicações

Água Oxigenada
10, 20, 30 e 40 vol.

Álcool Gel 70%
Gel Antisséptico

COSMÉTICOS

Limpador com Peróxido
O2 ativo / Oxigênio Ativo / Poder O2

Alvejante sem Cloro em Gel
Álcool Gel 70%
Sanitizante para superfíciesSANEANTES



Estabilizante 
para emulsões
e suspensões

AGRO E
AUTOMOTIVO

Álcool Gel 85%
Acendedor de carvão
e Rechaud

OUTROS



Con�ra o vídeo de apresentação

https://youtu.be/709lwxxqjqk



Benefícios
Outros

Alta viscosidade

Alta estabilidade
na presença de
H2O2 e ácidos

Não necessita 
neutralização

Fácil e rápido para
dispersar

Alta translucidez
(mesmo em formulações
com alto teor de álcool)

Baixa dosagem

Toque macio para a pele

Não deixa pele pegajosa

Produto grau cosmético

Estabiliza emulsões
e suspensões



Álcool em Gel
Emulsão

de Silicone
à base d’água

Suspensões



NOXIPON
Linha

Macler foi pioneira nesse tipo 
de espessante no Brasil

Hoje a NOXIPON é uma linha 
de espessantes para as mais 
diversas situações

O NOXIPON 
foi criado em

1996
Toda esta bagagem e conhecimento que 
fomos construindo a cada suporte técnico que 
prestamos aos inúmeros clientes, ano após 
ano, culminou no que hoje chamamos de 
SmartLab! 

Um departamento de pesquisa e 
desenvolvimento totalmente dedicado aos 
nossos clientes ativos. 

Para que você tenha a segurança de estar 
aplicando este produto da maneira mais 
adequada e econômica possível e descobrir 
outras soluções focadas em custo/benefício, 
conte com nosso SmartLab!



Entre em contato com nosso time 
comercial, levaremos todo o nosso 
know-how embalados na forma de 
uma amostra. Em caso de dúvida 
entre em contato com nosso 
SmartLab. 

Viva a experiência de ter um
parceiro estratégico à seu dispor,
conte com o SmartLab.



 

Macler Produtos Químicos Ltda
Rua Fritz Lorenz . 1774 . G5 . Bairro Industrial
CEP 89.120-000 . Timbó . Santa Catarina

macler.com.br
 47 3323.5012
suporte1@macler.com

Nossa química 
em harmonia
com a sua rotina.


