
 
 
                                                                
 
 
 

Maxi B-2400 ALV  
Alvejante para Roupa com Perborato   

Código Embalagem Peso/ KG 
202240 4x 5 Kg 20 
156894 20 20 
136790 25 25 

 

 
 

PROPRIEDADES 
 
Maxi B-2400 ALV é um Detergente em pó formulado a base de perborato de sódio e ativador de 
oxigênio, preserva as cores e as fibras dos tecidos e não revelam manchas de Clorexidina. Alveja as 
Roupas s manchadas de sangue, frutas, molhos, bebidas e remédios. Reduz consumo de energia, 
vapor e tempo, pois a partir de 40°C libera oxigêni o. Diferente dos produtos convencionais onde o 
oxigênio só é liberado em temperaturas acima de 80ºC.    
 
UTILIZAÇÃO  
  
É indicado no alvejamento de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em 
lavanderias de indústrias de alimentos, hotéis, hospitais e Frigoríficos.  
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Usar de 4,0 a 8,0 gr por kg de roupa seca com nível baixo de água por 10 a 20 minutos a 40 a 70º C, 
durante 15 minutos.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Branqueador óptico, Metassilicato de sódio, coadjuvante. 
PRINCÍPIO ATIVO:  Perborato de Sódio e TAED.  
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 
 

Aparência:   Pó solto 
Cor: Azul claro 
pH -1% (25ºC): 11,0 a 12,0 

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. Evite contato 
prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na 
embalagem original. Atendimento de Toxicologia CEATOX 0800.148.110 ou (11) 3066-5771. 
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