
 

POLYDISPERSE P50 N 

             

 
Nome Comercial :  POLYDISPERSE P50N 
Nome Químico :  Copolímero Acrílico/Maleico 
Fornecedor :  Polyorganic Tecnologia Ltda. 
Endereço :  Av. Vereador José Diniz, 3651- 8º Andar – Campo Belo – São Paulo, SP 
   CEP: 04603-004  Site: www.polyorganic.com.br  Fone: (11) 50444445 
.................................................................................................................................................................................. 
Propriedades Físico-Químicas:  
.................................................................................................................................................................................. 
 
Aspecto a 25c      Liquido Homogêneo 
pH                                          6,5 – 7,5 
Caráter Iônico                             Aniônico 
Viscosidade Brookfield (R3/20RPM)                   500 - 3000 
Sólidos                                                                            40 a 41% 
.................................................................................................................................................................................. 
Descrição e Aplicações 
.................................................................................................................................................................................. 
 

O Polydisperse P 50 N é dotado de propriedades dispersantes, possui alto poder de detergente e de redução na 

formação de incrustações , sendo apto para a formulação de detergentes e produtos de limpeza entre outros. 

 
Polydisperse P 50 N tem uma performance diferenciada quando usado em águas com alto teor de dureza pois 
possui propriedades sequestrantes de íons de cálcio e magnésio. 

................................................................................................................................................................................. 
Estocagem 
.................................................................................................................................................................................. 
 

O produto é estável em condições normais de armazenagem (local limpo e arejado com temperatura entre 20 – 

35oC). Evitar a umidade e exposição excessiva ao sol. 

 
 
 

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de segurança durante o seu manuseio. Ocorrendo contato acidental com a 

epiderme ou mucosas, enxaguar as partes afetadas com bastante água. 

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

 

 

 

Boletim Técnico 
CÓDIGO E TÍTULO: POLYDISPERSE P50 N REVISÃO Nº 

0 
DATA 

28/05/2012 


