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Nome Comercial:
Nome Químico:
Fornecedor:
Endereço:

POLYBAC MP
Metilparabeno
Polyorganic Tecnologia Ltda
Av. Vereador José Diniz, 3651- 8º Andar – Campo Belo – São Paulo, SP
CEP: 04603-004 Site: www.polyorganic.com.br Fone: (11) 5044-4445
Número CAS:
3380-34-5
...................................................................................................................................................................
Propriedades fisico-químicas:
...................................................................................................................................................................
Aparência: Pó Branco
Concentração Mínima: >99,0%
pH sol. 10% em EDG: 4,5 – 6,5
Solubilidade: Solúvel e em água.
...................................................................................................................................................................
Descrição:
...................................................................................................................................................................
O POLYBAC MP é um potente agente antimicrobiano de amplo espectro, adequado como
conservante para uma série de formulações aquosas, tais como produtos cosméticos e de limpeza para
uso doméstico e institucional.
..................................................................................................................................................................
Aplicações
...................................................................................................................................................................
O POLYBAC MP é um agente antimicrobiano de espectro excepcionalmente amplo, aplicado para
conservação de formulações aquosas, principalmente para cosméticos. Mundialmente aprovado em
sabonetes, loções, shampoos, entre outros. Apresenta boa tolerância para uso na pele.
Outras características:






Fácil de formular
Alta pureza
Boa compatibilidade com a pele
Amplamente testado.
Alto sinergismos com outros conservantes, como Propil Parabeno.

Dosagem recomendada em sabonetes e shampoo (%): 0,05 – 0,10
...................................................................................................................................................................
Condições de armazenagem:
...................................................................................................................................................................
Manter o produto armazenado adequadamente em suas embalagens originais hermeticamente fechados
a temperatura ambiente.

...................................................................................................................................................................
Tipo de embalagem:
...................................................................................................................................................................
Disponível em sacos de 25kg.
..................................................................................................................................................................
Informações gerais:
...................................................................................................................................................................
As informações técnicas que apresentamos a sua empresa representam o melhor de nosso conhecimento, quer verbal ou por escrito, são dadas de boa fé.
Nossa orientação não o desobriga de verificar informações atualizadas, especialmente as contidas em Boletins Técnicos, FISPQs e Fichas de Inspeção e
Segurança de Produtos Químicos, e de testar nossos produtos quanto a sua aplicabilidade para os processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e
processamento de nossos produtos e de produtos manufaturados por vossa empresa estão além de nosso controle, e, ainda, sob inteira responsabilidade
do produtor. Nossos produtos são vendidos e nosso apoio técnico é dado de acordo com a versão corrente e das nossas condições gerais de venda e
entrega. Tudo em conformidade com as solicitações de nossos clientes.

