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TEKNİK BÜLTEN – DOW UCON FLUID & POLYOX POLİMERLERİ  

www.dowpersonalcare.com 

Özel ürünler INCI / CTFA 
Yağlandırıcı Kaydırıcı Çözücü 

UCON™ FLUID AP PPG-14 Butyl Ether 
1. görevi 2. görevi 1. görevi 

UCON 50-HB-660 PPG-12-Buteth-16 
1. görevi 

  
2. görevi 

UCON 50-HB-3520 PPG-28-Buteth-35 
1. görevi 

  
2. görevi 

UCON 50-HB-5100 PPG-33 Buteth-45 
1. görevi 

  
2. görevi 

UCON 75-H-450 PEG/PPG-17/6 Copolymer 
1. görevi 

  
2. görevi 

UCON LB-1145 PPG-33 Butyl Ether 
1. görevi 2. görevi 2. görevi 

UCON LB-1715 PPG-40 Butyl Ether 
1. görevi 2. görevi 2. görevi 

 

Özellikleri 

 UCON 50-HB-660;  50 etoksıle; 50 propoksıle , H; suda çözünür demek L olursa yağda çözünür demek.   

Ucon fluid AP yağda çözür. 

 Pigmentlerin ıslatılmaısnda Caprilic capric trigliserid, polyisobuten ve likit 

parafine göre daha iyi bir performans verir. 

 Aluminyum clorohidrat gibi antiperspirant aktiflerin vaya tozların çözmek için 

silikonların ve IPM gibi esterlerin yerine Ucon fluid AP kullanılabilir. AP 

silikonlarda çözünür.  Deonun beyazlatmaısnı azaltıyor.  Tetra tuzlu  

antperspirantın beyazlatmasını tri tuzluya göre daha azaltır.  Hydrogene 

polydecene e göre çok daha iyi beyazlatma azaltıcı rol oynuyor.   

 Ucon fluid Ap salisilic asit çözmede iyi bir ürün. 

 TiO2 yi çözmede iyi bir ürün. 

http://www.dowpersonalcare.com/
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 Cyclomethicone kadar olmasada uçucu bir solvent. 

 Yağlandırma etkisi vardır 

 Yapışkanlığı azaltır 

 Yayılmayı artırır 

 Octyl salisalate ve cinnamate gibi güneş filitrelerinin çözülmesine yardımcı 

olur. 

 

Specialty Polymers INCI / CTFA  
Film oluşturucu Küpük artırıcı Humectant Nemlendirici Kaydırıcı Kıvam 

POLYOX™ WSR N10 PEG-2M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR N80 PEG-5M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR N750 PEG-7M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR N3000 PEG-14M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR N12K PEG-23M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR 205 PEG-14M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 

 

POLYOX WSR N60K PEG-45M 
 

1. görevi 

  

1. görevi 2. görevi 

POLYOX WSR 301 
PEG-90M 

 

1. görevi 

  

1. görevi 2. görevi 

Özellikleri 

 PH 2-11 arasında dayanır. 

 Transparan ürün istiyor isek ve tuz kullanacak isek ya düşük molekül 

ağırlıklı ürünü max %1 tuzla kullanacağız, yada tuz kullanamayacağız 

opak sistemlerde bir problem olmaz. 

 Kolay yayılmayı sağlar. 

 Şampuanlarda ve kondisyonerlerde köpük artırma, stabilize etme, 

nemlendirme haricinde kıvama etkisi vardır.  Bu amaçla N60K en iyi 
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performans verir.  JR 30M ile sinerjik etkisi vardır.  Metocell ile birlikte 

kullanıldığında performans daha da iyi olacaktır.  Kaydırıcı etkisinden 

dolayı traş ve duş bir arada konseptini sağlar. 0,1-0,5% 

 Cilt bakım ürünlerinde film oluşturma, yumuşak hissiyat için 

kullanılır.0,2-0,75% 

 Traş ürünlerinde ana kaydırıcı ajan olarak kullanılır. 0,1%  Traş sonrası 

yumuşatmayı artırır.  Yayılmayı artırıyor.  Traş jellerinde Cellosize 

Polymer PCG 10 (1,25%) en çok viskozite veren versiyonu. (301 ve N12 

karışımını pazar liderleri jellerde kullanıyor) 

 Jilet bıçakları üzerindeki kaydırıcıdır (301;750;60 NK karışımı). 5-10% 

 Diş macunlarıda kıvam amaçlı kullanılır. 0,3-1% 

 El sabunları (katı veya sıvı) 0,1% 

 Alkollü solüsyonlar 0,1% 

 Deterjanlar 0,05-0,1% 

 Saç şekillendiricilerde sakız görünümü 

 Kytamer doğal saç şekillendirici, nemlendirici olarak kullanılabilir. 

 


