
 
 
                                                                
  

                                                                                

Maxi B-1900 SOLV 
Detergente Solvente para Lavagem de 
Roupas  

Código Embalagem Peso/ KG 
253000 4 x 5 L 20 
190648 50 50 

  

PROPRIEDADES 
 
Maxi B 1900 Solv  foi desenvolvido especialmente para auxiliar na remoção de gorduras, óleos, molhos 
e batom. Possui tensoativo de baixa formação de espuma, aumentando a eficiência na limpeza. 
Fabricado com tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado na pré-lavagem de roupas brancas e de cores firmes com manchas de batom, óleo e molhos 
em lavanderias de hotel, motel, indústria de alimentos e frigoríficos. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar de 5,0 a 10,0 ml de B-1900 SOLV por kg de roupa seca, junto com detergente alcalino com nível 
baixo de água a temperatura ambiente ou até 40ºC durante 10 a 20 minutos. Enxaguar com água.  
Para uso em manchas localizadas utilizar diluído a 50% (1 parte de produto para 1 parte de água). 
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Tensoativo não-iônico etoxilado e Solvente.  
PRINCÍPIO ATIVO:  Tensoativo não-iônico Etoxilado biodegradável. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Incolor ou amarelado 
DENSIDADE (25ºC): 0,980 a 1,010 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância,  persistindo a 
irritação, procure cuidados médicos. Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico 
ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite 
contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o 
produto de sua embalagem original. Utilize os equipamentos de segurança individual EPI’s ao manipular 
o produto, tais como: luvas, óculos de proteção, avental de PVC e botas de borracha. As embalagens 
vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 
- 148.110 ou (11) 3066-5771. 
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