
 
 
                                                                
  

                                                                                

 

Maxi B-1950 LAV 
Detergente Ácido para Lavagem de 
Roupas  

Código Embalage
m Peso/ KG 

207313 4 x 5 L 22 
207116 50 55 

  

 

PROPRIEDADES 
 
Maxi B 1950 Lav foi desenvolvido especialmente para auxiliar na remoção de manchas de medicamentos, 
alimentos e cosmético como batom. Utilizado na umectação inibe a revelação da Clorexidina em processo de 
lavagem que usam produtos clorados. Possui tensoativo de baixa formação de espuma, aumentando a eficiência 
na limpeza. Fabricado com tensoativo biodegradável.  
 

 

UTILIZAÇÃO  
 
É indicado no sistema de lavagem de roupas brancas e de cores firmes manchadas de batom, óleo, 
medicamentos em lavanderias de indústrias de alimentos, hotéis, hospitais e frigoríficos. 
 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Umectação:  Aplicar de 5,0 a 10,0 ml de B-1950 - LAV por kg de roupa seca em água fria 5 a 10 minutos. Esgotar a 
água e iniciar a lavagem com detergente alcalino. 
 
Lavagem leve:  Aplicar de 1,0 a 5,0 ml de B-1950 - LAV por kg de roupa seca em água fria ou até 60ºC durante 15 
minutos. Esgotar a água e iniciar a lavagem com detergente alcalino. 
 
Lavagem pesada:  Aplicar de 5,0 a 10,0 ml de B-1950 - LAV por kg de roupa seca em água fria ou até 60ºC 
durante 15 minutos. Esgotar a água e iniciar a lavagem com detergente alcalino. 
 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Nonil Fenol Poliglicol Eter, Solventes, Agente de Controle de pH e Veículo. 
ATIVO: Tensoativo não-iônico Etoxilado biodegradável. 
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido viscoso 

COR: Incolor a amarelo 

pH (1%): 2,0 a 4,0 

DENSIDADE (25ºC) 1,05 a 1,08 g/ml 

 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
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 misturar 
com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX 0800.148.110 ou (11) 3066-
5771. 
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