برگه اطالعات فنی

BETAINE
توضیحات محصول

کاربرد

یک سـورفکتانت آمفوتریک و حاوی حداقل  30درصد ماده فعال کوکامیدو پروپیل بتائین میباشد و
قابلیت اختالط با انواع سورفکتانتهای دیگر را دارد.
 )1شامپوها ،شوینده بدن و ژل حمام
 )2مایع دستشویی و ظرف شویی
 )3کرم ،لوسیونها ،نرمکننده و در در فرموالسـیون محصوالت مراقبت از پوسـت و مـو
 )4شـامپو کودک ،شـامپو بـدن نوزاد
 )5این ماده تقویت کننده کف و تنظیم کننده ویسکوزیته در فوم مایع بتن میباشد.
 )6استفاده در انواع فومهای حفاری و صنعتی

مشخصات
مشخصه کیفی
شکل ظاهری

مایع شفاف و زرد کمرنگ

باقیمانده خشک

حداکثر 39

آمیدو آمین آزاد

حداکثر 0.5

سدیم مونو کلرو استات آزاد

حداکثر 5

سدیم دی کلرو استات آزاد

حداکثر 10

نمک برحسب سدیم کلراید

5-6

 100 PHدر صد

5-6

میزان ماده موثر

29-32

•
ویژگی ها

حدود قابل قبول استاندارد

•
•
•
•
•

•

این ماده دارای خواص شویندگی ،پاککنندگی ویسکوزیته را افزایش میدهد.
سبب کاهش حساسیتهای پوستی و چشـمی میگردد.
ایجاد کف نرم ،پر و پایدار
اثر نرمکنندگی خوبی بر روی پوست و مو دارد.
خاصیت ضد عفونی دارد.
دارای خواص  Antistaticبودن که به موجب آن بر روی موی سر تاثیر گذارده ،مانع
پراکندگی موی سر میگردد و در موقع شانه کردن موها فرم و حالت دهندگی ایجاد میکند و
اثـرات نرمکنندگـی و ضخیـم شـدن مـو را به وضـوح به ارمغان مـیآورد
به مناسبت قابلیت تجزیه پذیری از لحاظ زیست محیطی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.
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بهداشت و ایمنی

به برگه اطالعات ایمنی مواد مربوط به این ماده مراجعه کنید.

بسته بندی و انبارش

ذخیره با حجم زیاد در مخزن استیل  316و  304جا به جایی و ذخیره کوتاه مدت در بشکه های پلی
اتیلنی دور از نور آفتاب ،نفوذ رطوبت ،ذرات خارجی و در دمای  5-45درجه سانتی گراد
انقضا :شش ماه پس از تولید
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