
 
 
                                                                
 

 

Maxi B-1600 ALV CLOR 
Desinfetante e Alvejante Líquido para 
Lavagem de Roupa - Clorado 

Código Embalagem Peso/ KG 
504843 4 x 5 L 24 
190645 50 60 

  

PROPRIEDADES 
 
MAXI B-1600 ALV CLOR alveja as roupas manchadas de sangue, frutas, molhos, bebidas e remédios. Eficiente no controle 
microbiológico diminuindo assim riscos de contaminação. Possui ação biocida de amplo espectro para as bactérias patogênicas 
como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona Aeruginosa e Salmonella choleraesuis comprovados através de 
laudos. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado para desinfecção e alvejamento de tecidos de algodão e fibra mista de cor branca ou de cores firmes em 
lavanderias de indústrias de alimentos, hotéis, hospitais e frigoríficos. 
   
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Como desinfetante: Após a lavagem aplicar o B-1600 ALV CLOR na concentração de 0,2% (7 ml por kg de roupa seca). 
Manter contato por 10 minutos e enxaguar com água potável. 
 
Sujidade Leve: Aplicar de 4,0 a 6,0 ml por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água fria ou até 60ºC.  
 
Sujidade Pesada : Aplicar de 7,0 a 9,0 ml por kg de roupa seca, depois da lavagem, com nível baixo de água fria ou até 60ºC. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Hipoclorito de Sódio, Estabilizante e Veículo. 
PRINCÍPIO ATIVO:  Hipoclorito de Sódio 10,56% 
 
ESPECIFICAÇÃO   
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Amarelo claro 
pH (1%): 10,5 a 12,5 
CLORO ATIVO: 8,0 a 12,0% 
DENSIDADE (25°C) 1,18 a 1,24 g/ml 

PRECAUÇÃO 
 
PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS E A PELE - CUID ADO: perigosa sua ingestão. - 
Impeça o  contato com os olhos, pele e roupas duran te o manuseio “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”  
 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado 
e chame socorro médico. Havendo contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e procure socorro 
médico levando a embalagem ou rótulo do produto.  Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as 
embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental NÃO PROVOQUE VÔMITO, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro 
de Intoxicação, mais próximo, levando a embalagem ou rótulo. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com 
água corrente durante 15 minutos e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize os 
Equipamentos de Proteção Individual-EPI´s (luvas de borracha, Centro de Atendimento de Toxicologia). 
CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380. 
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