
 
 
                                                                
  
 

Maxi B-1650 AF 
Acidulante Removedor de Manchas 
de Ferrugem em Roupas  

Código Embalagem Peso/ KG 
196669 5 5,25 
190917 4 x 5 L 21 
190646 50 52,5 

 

 
 

PROPRIEDADES 
  
Maxi B 1650 AF é indicado para remover manchas de ferrugem e acinzentamento em tecido. Pode ser 
utilizado para neutralizar alcalinidade residual de detergentes e cloro especialmente em água  com dureza 
acima de 300 ppm e água com teor de ferro acima de 1,0 ppm.  
 
UTILIZAÇÃO  

E indicado como acidulante e removedor de manchas de ferrugem nos processos de lavagem, ou em uso 
local de roupas brancas ou coloridas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de 
hotel, motel, indústria de alimentos e frigoríficos. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar o produto puro sobre a mancha, deixar agir por 5 minutos e lavar em seguida. Em manchas 
generalizadas utilizar 7,0 a 10,0 ml em água fria ou até 50ºC por kg de roupa seca durante 30 minutos.  
 
Neutralizador em Águas Ferruginosas:  Aplicar de 2,0 a 3,0 ml por kg de roupas secas e deixar agir 
durante 3 minutos ou mais, dependendo do grau de sujidade.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Ácido Clorídrico, Ácido Cítrico, Coadjuvante e água. Ativo : Ácido Clorídrico 
 
 
ESPECIFICAÇÃO     
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Incolor a Amarelo 
pH (1%): 2,0 a 4,0 
DENSIDADE (25ºC): 1,02 a 1,05 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Utilize os Equipamentos de 
Proteção Individual- EPI´s (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas de borracha). Não 
reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de 
Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380. 
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