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AZG-364

INCI Name (CAS): Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex Gly (134910-86-4). 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



AZG-364
AZG-364 é especialmente preparado para dissolução em formulações aquosas e resulta em um perfil 
de viscosidade estável. Complexo aluminio-zircônio com efeito sinérgico, que aumenta a sua eficácia 
antitranspirante. Indicado em suspenções sticks e roll-nos. Efetivo em sistemas não aquosos.

Formulários
Todas as formulações à base de água em que usar um pó de Al / Zr em vez de um ativo líquido é prefe-
rido para o processo, fórmula ou outras razões operacionais.

Principais propriedades
• Redução da transpiração nas axilas, mãos, pés.
• Redução do odor nas axilas (desodorante). Antimicrobiano contra microrganismos gm (+).

Incorporação
• Evite surfactantes aniônicos.
• Evite graus de emulsificante auto-emulsionantes. Evite bases fortes.
• A faixa de pH recomendada do produto final é 3,5-4.5.
• Não pode ser usado em aerossóis.

Níveis de uso
Máximo de 20% com base no ativo anidro.

Saúde e segurança
Antes de usar este produto, consulte nossa Folha de Dados de Segurança (SDS) para obter informações 
sobre o manuseio e armazenamento seguros. A SDS pode ser encontrada no site da empresa.

Propriedades físico-químicas 
Aspecto: pó
Cor: branco a levemente amarelo 
Odor: característico 
pH (sol. 15%): 3 - 5 
Aluminio (%): 14,5 - 15,5 
Ativo (%): 72 -88 
Cloreto (%): 17,0 - 18,5 
Glicerina (%): 10,5 - 13,5 
Sulfato (%): máx. 0,05 
Zirconio (%): 13,0 - 15,5 
Arsênio (As): máx. 2 PPM
Ferro (PPM): máx. 150
Metais pesados (PPM): máx. 10 PPM

Recomendações de armazenamento
AZG-364 deve ser mantido em recipientes lacrados quando não estiver em uso, pois absorve rapida-
mente a umidade. O produto irá corroer lentamente ferro, latão, cobre, alumínio e aço carbono.

Validade
AZG-364 tem vida útil mínima de 3 (três) anos a partir da data de fabricação.

Garantia da qualidade
Todas as instalações de fabricação de antitranspirantes da Elementis são registradas pelo FDA, estão em 
conformidade com cGMP / ICH e são auditadas regularmente.


