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VS 949 
EMULSÃO CATIÔNICA

INCI Name (CAS): Amodimethicone (71750-80-6), cetrimonium chloride (112-
02-7), trideceth-12 (24938-91-8). 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



VS 949 EMULSÃO CATIÔNICA

Vs 949 Emulsão Catiônica é uma emulsão catiônica de 35% de um polímero de silicone com função 
amina. o ativos amodimeticona são entregue em um líquido opaco de baixa viscosidade com um pH 
neutro. Ele contém uma amina quaternária não derivada de sebo surfactante e não contém etoxilato de 
alquilfenol (APE) emulsificantes. Esta emulsão foi desenvolvida como um aditivo condicionador para 
produtos para o cabelo, como xampus, condicionadores, auxiliares de modelagem e colorantes para os 
cabelos. Este produto oferece fácil formulação e boa estabilidade de diluição.

Formulários
Um aditivo de condicionamento muito bom, especialmente quando formulado em produtos leave-on 
e modeladores. Pode ser usado para formular outros tipos de produtos, como permanentes e corantes. 
Agente condicionador

Figura 1: Instron® molhado avaliação de pentear - 1mg de silicone aplicado em 2g de mechas de cabelo.

Condicionamento
Benefícios
Os benefícios de condicionamento do VS 949 Emulsão Catiônica foi demonstrada no produto diluído. 
Os resultados são mostrados na Figura 2. Além disso, VS 949 Emulsão Catiônica não tem um efeito 
pesado no cabelo seco, como foi demonstrado na Figura 3 através do teste de retenção de cachos.

Figura 2 - Penteabilidade úmida: 6% VS 949 
Emulsão Catiônica em água.

Figura 3 - Teste de retenção de cachos: 
6% VS 949 Emulsão Catiônica em água.
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VS 949 EMULSÃO CATIÔNICA

Compatibilidade
A emulsão pode ser formulada em sistemas contendo diferentes tipos de tensoativos: aniônicos, 
catiônicos e não iônicos.

Como usar
Para otimizar a dispersão do VS 949 Emulsão Catiônica para o final formulação, recomenda-se 
adicioná-lo lentamente ao final do procedimento a uma temperatura abaixo de 40 ° C (104 ° F) com 
mistura ou agitação contínua. Os níveis de uso recomendados para condicionadores são 5% e produtos 
para pentear 0,5 a 5,0%.

Características físico-químicas
Aparência: líquido leitoso
Cor: branco
Odor: característico
pH: 7,0 - 8,5 
Conteúdo não volátil (%): 33 - 37 
Deposição (30 min/3000 rpm): 0 - 0,10 
Óleo superficial (30 min/3000 rpm) %: 0 - 0,10
Sedimentação (30 min/3000 rpm) %: 0 - 0,10
Amino potenciométrica (MEQ/g): 0.0700 a 0.0950
Creme (30 min/3000 rpm) %: 0 - 0,10

Armazenamento
O produto deve ser armazenado a uma temperatura igual ou inferior a 32 ° C (89,6 ° F) nas embalagens 
originais fechadas. As informações mais atualizadas sobre o prazo de validade podem ser encontradas 
no. Este produto é suscetível a contaminação microbiana. Por favor use procedimentos apropriados de 
armazenamento e manuseio para evitar contaminação.


