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TEKNİK BÜLTEN – DOW OPAKLAŞTIRICILAR www.dowpersonalcare.com 

   DOW OPAKLAŞTIRICILAR HAKKINDA GENEL BİLGİ 

1)ACUSOL/OPULYN 301 : 

 Anyonik yüzey aktife dayanan sistemler için yüksek uçuculuk özelliğine sahip bir opaklaştırıcıdır.  

 En iyi performans; biraz asidikten orta PH sınırına kadar olan aralıkta alınır. 

 Orta dereceli inorganik elektrolitleri tolere eder. 

 Tipik olarak duş jellerinde ve yağ asidine dayanan sıvı el sabunlarında kullanılır. 

 Kullanım alanı: Banyo ve duş jelleri , sıvı el sabunları , şampuanlar, Sıvı çamaşır deterjanı,ikisi bir arada sıvı 

deterjanlar,ev temizleyicileri,sıvı bulaşık deterjanları 

 Avantajları : İyi stabilite , geniş ürün grubuyla uyumlu, kullanımı ve uygulaması kolay,düşük koku, yüksek 

beyazlık ve opaklık 

 pH aralığı 2,05-2,5  

2) ACUSOL/OPULYN 303 B: 

 Özellikle katyonik yüzey aktife dayanan sistemler için geliştirilmiştir. Örneğin saç kondisyonerleri. 

 Avantajları : Mükemmel stabilite,kolay kullanım,düşük koku, yüksek beyazlık ve opaklık, az kullanım 

seviyelerinde daha etkili 

 %0,3 benzoik asit ile korunuyor. 

 Sıvı deterjanlar ve temizleme ürünleri için suya dayanan, styrene /acrylic opaklaştırıcıdır. 

 Süt ya da losyon görünümlü ürünlerde etkilidir. 

 Raf ömrü 600 gündür. 

 pH aralığı 2,05-3,00 

3)  ACUSOL/OPULYN 305 : 

 Özellikle yüksek derecede inorganik elektrolit içeren anyonik yüzey aktife dayanan sistemler için geçerlidir. 

 Sıvı el sabunlarında kullanılır. 

 Avantajları :Formullere homojen bir opaklık ve losyon görünümü verir. 

 Losyonlardaki pusluluğu etkili bir biçimde gizler. 

 Boyalarla birlikte kullanıldığında yüksek beyazlık ya da pastel renk etkisi verir. 

 Az kullanım seviyelerinde daha etkilidir. 

 %0,5 ile %1 aralığında kullanımı önerilir. 

 Ph aralığı : 2,05-2,5 

 Kullanım alanları: Yumuşatıcılar,sıvı bulaşık deterjanları,ikisi bir arada sıvı deterjanlarda,süt ya da losyon 

görünümü istenen sıvı ürünlerde. 

 Avantajları: Yüksek elektrolitli ya da düşük Ph lı ortamlarda mükemmel stabilite ,raf ömrü 600 gündür, eğer 5 

ile 35 derece arasında saklanıyorsa raf ömrü 600 günden daha fazla olabilir. 

http://www.dowpersonalcare.com/
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4)ACUSOL/ OPULYN OP 303 B: 

 Sıvı deterjanlar ve temizleme ürünleri için suya dayanan, styrene /acrylic opaklaştırıcıdır. 

 Süt ya da losyon görünümlü ürünlerde etkilidir. 

 Özellikle katyonik formulasyonlarda kullanılır. 

 Raf ömrü 600 gündür. 

 pH aralığı 2,05-3,00 

 

 

 

Ticari İsmi  Partikül Boyutu  İyoniklik  

Acusol OP™ 301 170 nm Anionic 

Acusol OP™ 302 B 210 nm Anionic 

Acusol OP™ 303 B 250 nm Non-ionic 

Acusol OP™ 305 300 nm Anionic 



[Metni yazın] 

                                                                             

Bilgiler tedarikçi firmanın teknik dokümanlarından derlenmiştir. 16/08/2012    

 www.kalekimya.com 

 

 

http://www.dow.com/personalcare/opacifiertool/ 

 

Yukarıdaki linkten kullanacağınız uygun opaklaştırıcıyı seçebilirsiniz. 

 

 

http://www.dow.com/personalcare/opacifiertool/

