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Pelemol G7A

INCI Name (CAS): Glycereth-7 Triacetate (57569-76-3)



PELEMOL G7A
O Pelemol G7A é o triéster do ácido acético e do glicereth-7. Este éster líquido amarelo claro, 100% 
ativo, produz um leve e sedoso emoliência na pele. Duas propriedades que tornam o Pelemol G7A 
indispensável ao químico cosmético é a sua total solubilidade em água e excelente solvência, tendo a 
capacidade de dissolver uma variedade de ésteres e óleos. Ele também funciona como um agente de 
acoplamento na água, solubilizar ésteres insolúveis em água e pouco solúveis. Pelemol G7A também 
é um excelente solvente para ativos de filtro solar, como benzofenona-3, octil dimetil PABA e octil 
metoxicinamato.

Além de ser um solvente e agente de 
acoplamento multiuso, O Pelemol G7A 
elimina ou reduz efetivamente a aderência 
nos géis de carbômeros. O Pelemol G7A 
a 5% p / p em gel à base de carbômero 
ajuda a melhorar as qualidades estéticas 
da formulação, reduzindo ou totalmente 
eliminando a sensação de pegajosidade.

A seguir, é apresentada uma fórmula de 
teste que ilustra a eficácia do Pelemol G7A 
na melhoria da “sensação” dos géis à base 
de carbômeros. Para melhores resultados, 
recomenda-se que o Pelemol G7A seja 
adicionado ao carbômero neutralizado em 
temperaturas abaixo de 40° C.
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Descrição Estrutural do Pelemol G7A

A
A/ Palemol G7A

B
A/O Palemol G7A

A
Água deionizada

Carbopol 940
Sorbato de potássio

90,3%
0,8%
0,1%

90,3%
0,8%
0,1%

B Água deionizada
Trietanolamina (99%)

2,0%
0,8%

2,0%
0,8%

C Pelemol G7A
Glicerina

5,0%
-----

-----
5,0%

D
Propilenoglicol +

Diazolidinilureia +
Metilparabeno +
Propilparabeno

1,00% 1,00%

Procedimento: 
Dispersar o carbômero na água da fase A. Quando a dispersão uniforme for obtida, adicione sorbato 
de potássio com agitação adequada. Adicione a fase B à fase A com agitação de varredura. Continue a 
agitação da varredura lenta e adicione a fase D ao ABC.

Solubilidade:
Etanol: Miscível (solúvel em todas as proporções)
Silicone Volátil: Insolúvel
Óleo Mineral: Insolúvel
Propilenoglicol: Miscível (solúvel em todas as proporções)
Miristato de Isopropila: Insolúvel
Água: Miscível (solúvel em todas as proporções)



PELEMOL G7A
Segurança:
Irritação primaria ocular: Não irritante
Irritação primaria da pele: Não irritante
Toxicidade oral aguda: Não tóxica
Comedogenicidade: Negativo

Aplicabilidade:
Produtos solares
Limpeza de pele, rosto e corpo
Creme para barbear
Loções hidratantes para pele
Géis
Mousses
Creme e loções em gerais

Especificações Físico-químicas:
Aparência: Liq. claro a lev. turvo
Cor: Incolor a lev. amarelado
Odor: Característico
Cor Gardner: Máx. 2
Índice de acidez (MG KOH/g): 0/3
Índice de saponificação: 305/330
Água, KF (%): 0/1

Concentração usual:
1 - 5%


