
 
 
 
 
                                                                

 

Maxi B-2600 CL ALV 
Desinfetante e Alvejante em Pó para 
Lavagem de Roupa  

Código Embalagem Peso/ KG 
201143 4x 5 Kg 20 
156902 20 20 
137860 25 25 

  

PROPRIEDADES 
 
Maxi B 2600 CL ALV e um desinfetante e alveja para uso em Roupas manchadas de sangue, frutas, molhos, 
bebidas e remédios. Tem ação biocida comprovada contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudômonas Aeruginosa e Salmonella choleraesuis. Contém elevado teor de cloro orgânico estável, 
garantindo melhores resultados em relação aos alvejantes líquidos.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Nas lavanderias industriais, hospitalares, comerciais e hoteleiras é utilizado para desinfecção, alvejamento e 
remoção de manchas de sangue, medicamento e alimentos.  

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Para alvejamento e remoção de manchas : Dosar de 2 a 6 gramas de B-2600 CL ALV por kg de roupa seca, 
depois da lavagem, com nível baixo de água a temperatura ambiente ou até 50ºC durante 10 a 15 minutos. 
Enxaguar com água e neutralizar o cloro.  
 
Para desinfecção:  Dosar  0,2%, ( 2 gramas de B-2600 CL ALV por kg de roupa seca) depois da lavagem, 
com nível baixo de água a temperatura ambiente ou ate 50°C durante 10 minutos.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Tripolifosfato de Sódio, Ácido Tricloroisocianúrico e Carbonato de Sódio. 
 Ativo : Ácido Tricloroisocianúrico 
 
ESPECIFICAÇÃO  
 
 
 
 
 

ASPECTO: Pó solto 
COR: Branco 
pH (1%): 8,0 a 10,0 
TEOR DE CLORO ATIVO (Cl2 ): 14,0 a 16,0% 

PRECAUÇÃO 
 
PERIGO! VENENO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS E A PELE - CUIDADO:      perigosa 
sua ingestão. - Impeça o  contato com os olhos, pel e e roupas durante o manuseio “CONSERVE FORA 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”  
 
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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