ESPECIFICAÇÃO DO ULTREX CARBO 10
TDS - INFORMAÇÕES GERAIS

O Polímero ULTREX CARBO 10 permite maior versatilidade na
formulação e no processamento, pois é fácil de dispersar em água. O
desempenho de dispersão exclusivo do polímero, permite que ele
umedeça rapidamente, mas hidrate lentamente. Essa propriedade
ajuda a minimizar a aglomeração, que pode ser problemática quando
a mistura turbulenta não está disponível durante a dispersão.
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Em comparação com os polímeros do tipo carbômero tradicionais, o
polímero ULTREX CARBO 10 fornece uma dispersão em água que é
muito mais baixa em viscosidade antes da neutralização. A
viscosidade de dispersão não neutralizada mais baixa permite um
manuseio mais fácil em tanques de mistura e em linhas de processo.
Uma vez que o polímero é neutralizado, ele se torna um espessante
muito eficaz.
O polímero ULTREX CARBO 10 é ideal para a formulação de géis
aquosos transparentes e hidroalcoólicos. O polímero tem um baixo
fluxo e uma reologia cremosa.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES - CAS 9003-0-14
Tempo de umectação (min)
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Frequência do
Teste

Procedimento de
Teste

8

cada lote

Interno

Secagem (perda)

%

0,5

2

cada lote

Interno M090

Viscosidade Brookfield 1% RVDV-1 S/7 RMP 20
(neutralizado)

CP

40.000

65.200

cada lote

Interno / M039

0,5% (em
agua)

90

100

cada lote

Interno / M069

0,45

cada lote

Interno

3

cada lote

Interno / M038

10

cada 200 lotes

Interno

Claridade Transmitente 420NM
Solvente Residual (1%) Acetato de Etila +
Cicloexano
Ph (1% em agua)

2,5

Metais Pesados (ppm) ( Pb - As - Hg - Sb )

m espessante muito eficaz.

ESTOCAGEM E MANUSEIO

Principais Aplicações

Estocar em uma área seca, em temperatura ambiente. Consulte a ficha de
segurança para informações detalhadas.

Sanitizante para mãos
Cuidados mãos e pés
Repelente de insetos
Proteção solar
Álcool em gel

Esta TDS é comunicada por nossos parceiros comerciais, informe sempre o nome de contato.

Fornecedor: ECOGREEN QUÍMICA VERDE – Rua 01, S/N – Distrito Industrial
Roseira – SP CEP: 12580000 - Tel.: (55–12) 3246-2129
Venda Exclusiva: vendas@chbquimica,com
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EMBALAGENS

250g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg
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