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POLYBAC DADMAC

Nome Comercial:
Nome Químico:
Fornecedor:
Endereço:

POLYBAC DADMAC
Dimetil Dialil Cloreto de Amônio
Polyorganic Tecnologia Ltda
Av. Vereador José Diniz, 3651 – Campo Belo – São Paulo, SP
CEP: 04603-004 Site: http://www.polyorganic.com.br
...................................................................................................................................................................
Propriedades fisico-químicas:
...................................................................................................................................................................

Figura 1 - Estrutura química do Poly Dadmac

Aparência: Líquido transparente
Denominação química:
pH (tal qual):
NaCl
Concentração Ativo:
Peso Molecular:
Fórmula Molecular:

Dimetil Dialil Cloreto de Amônio
3,0 – 7,0
Máx. 3.0%
64 – 66%
161,5
C8H16NCl

...................................................................................................................................................................
Propriedade:
...................................................................................................................................................................
O Polybac DADMAC é um Sal de Amônio Quaternário de alta pureza agregada e alta densidade de
monômeros catiônicos. Sua aparência é um líquido incolor e transparente e inodoro.
Este produto é altamente solúvel em água.
Sua estrutura molecular permite a formação de polímero linear e homopolímeros e copolímeros devido
a reações de polimerização.
Polybac DADMAC é estável em temperatura normal, não se hidroliza e não é inflamável. Este produto
possui baixa toxicidade, baixa irritabilidade a pele.
Polybac DADMAC pode ser utilizado como monômero catiônico para produção de monopolímero ou

copolímero e outros monômeros

..................................................................................................................................................................
Embalagem:
...................................................................................................................................................................
Bombona de Polietileno 200 kg
Estocar em local fresco e arejado, evite contato com oxidantes fortes.
Este produto não é considerado como perigoso para transportes.

..................................................................................................................................................................
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.

