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INCI Name (CAS): Dimethicone (63148-62-9). 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



VS 200/5 FLUID SILICONE
Descrição
O VS 200/5 é um fluido polidimetilsiloxano comumente usado como fluido de base em produtos de 
cuidados pessoais devido às suas excelentes características de espalhabilidade e volatilidade exclusivas. 
É límpido, insípido, essencialmente inodoro e não gorduroso. Ao contrário de outros transportadores 
voláteis usados na indústria de cuidados pessoais, este fluido de silicone volátil não resfria a pele quando 
evapora, uma consequência de seu calor de vaporização incomumente baixo.

Como usar
O fluido de silicone VS 200/5 Fluid Silicone pode ser usado sozinho ou misturado com outros fluidos 
cosméticos para fornecer uma base fluida para uma variedade de cosméticos. Apresenta boa solubilidade 
na maioria dos álcoois anidros e em muitos solventes usados em cosméticos.

Características 
• Boas propriedades dielétricas
• Alta repelência à água
• Alta compressibilidade
• Alta espalhabilidade
• Baixa tensão superficial
• Baixo risco de incêndio e reatividade baixa pressão de vapor
• Boa estabilidade ao calor
• Inodoro e não tóxico 
• Solúvel em uma ampla gama
• Transportador volátil
• Compatível com uma ampla gama de ingredientes cosméticos

Benefícios
Para cuidados pessoais:
• Sensação macia e lubricidade sutil da pele
• Excelente distribuição
• Não deixa resíduos ou acúmulo
• Efeito transitório
• Sensação não gordurosa

Para aplicações industriais:
• Pouca mudança nas propriedades físicas ao longo de uma ampla faixa de temperatura (uma 

viscosidade-temperatura relativamente plana)
• Inclinação e facilidade de manuseio de -40 ºC a 200 ºC
• Baixa tensão superficial

Composição
• Fluido polidimetilsiloxano
• Composição química (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

Formulações
Produtos de higiene pessoal, como antitranspirantes, desodorantes, sprays para o cabelo, cremes de 
limpeza, cremes para a pele, loções, óleos de banho, bronzeadores e esmaltes.



VS 200/5 FLUID SILICONE
Tratamento e precauções
O VS 200/5 Fluid Silicone pode causar desconforto ocular temporário. Tenha cuidado ao manusear 
fluidos voláteis em temperaturas com 10 ° C do ponto de fulgor mencionado.

VS 200/5 Fluid Silicone com viscosidades abaixo de 5 cSt são inflamáveis. Mantenha afastado do calor, 
faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Mantenha o recipiente bem fechado.

Em temperaturas elevadas, VS 200/5 Fluid Silicone é sensível à contaminação por ácidos fortes, bases, 
alguns compostos metálicos e agentes oxidantes. Esses contaminantes podem causar uma taxa acelerada 
de formação de subprodutos voláteis. Os agentes oxidantes também podem causar um aumento na 
viscosidade do fluido. Quando essas condições existirem, é recomendado que o ponto de inflamação 
dos fluidos seja verificado periodicamente para monitorar a segurança operacional. Além disso, podem 
existir condições de ignição se o fluido estiver emitindo fumaça.

Características físico-químicas 
Aparência: líquido 
Cor: claro cristal 
Viscosidade: 4,5 - 5,5 
D4: Máx. <=0.1%
D5: Máx. <=0.1%

Vida útil e armazenamento
Quando armazenado a uma temperatura igual ou inferior a 25 ° C (77 ° F) nas embalagens originais 
fechadas, este produto tem uma vida útil que varia de 30 a 60 meses a partir da data de produção, 
dependendo da viscosidade.

Limitações
Este produto não foi testado nem considerado adequado para usos médicos ou farmacêuticos. Não se 
destina a injeção humana. Não se destina ao uso alimentar.


