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 INCI NAME: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 
 

Características E 

Benefícios 

 

 Compatível com ampla variedade de ingredientes ativos lipofílicos como fragrãncias, 

vitaminas, filtros solares e derivados de vitaminas. 

 Gel límpido a levemente translúcido de elastômero de silicone com ligações cruzadas 

 Fácil de formular 

 Atua como agente espessante para formulações de água-em-óleo e água-em-silicone, 

bem como para fluidos de silicone. 

 Leve absorvedor de óleos  

 Provê sensorial suave, seco e toque leve, sedoso e não oleoso à pele 

 Melhora o sensorial ao tato de silicones voláteis 

 Reduz a pegajosidade das formulações 

 Absorção rápida 

 Pode ser processado á frio 

 A estabilidade de derivados de vitamina A como a vitamina A palmitato é aumentada 
quando o material é pré-misturado com DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone antes 
da incorporação à formulação final 

 

Aplicações  Cuidados da pele 

 Cuidados dos cabelos 

 Muitas outras potenciais formulações 
 

 

Propriedades Tipícas 

Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Propriedade Unidade Valor 

Aparência  Gel claro a levemente translúcido. Pode 
apresentar-se levemente amarelado ou marron 

Viscosidade mm2/s 250.000–580.000 

Densidade g/cm3 0,96 

Não voláteis % 12,0–12,75 

Ciclotetrasiloxano (D4) % < 1 
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Descrição DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone é uma mistura de elastômero de silicone de alto 
peso molecular (dimeticone crosspolímero) em ciclometicone.  
 

 
 

Figura 1: rede de ligações cruzadas do DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone. 

 

Como Usar Dispersar a fase oleosa ao DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone usando simples 
mistura. Não há necessidade de pós-cisalhamento. O DOWSIL™ 9040 Elastômero de 
Silicone provê Ciclopentasiloxano espessado e pode fornecer uma nova forma de liberação 
para outros componentes da formulação. O espessamento de formulações pode ser obtido 
usando-se um processo a frio. 
 

Dicas de Formulação 

DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone pode ser utilizado em emulsões de óleo-em-água, 

água-em-silicone ou água-em-óleo, bem como em produtos anidros. 

 Pode ser adicionado à fase oleosa ou à fase de silicones em formulações de 
emulsões. 

 Pode ser pós-adicionado a emulsões se estas forem viscosas o suficiente para 

dispersar o DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone 

 Para facilitar o uso, a viscosidade do material pode ser diminuida com a adição de 

dimeticone ou ciclometicone. 

 Pode ser formulado com óleos orgânicos, silicones e outros materiais com a utilização 

de misturadores e pode ser submetido a dispositivos de alto cisalhamento, tais como 

homogeneizadores e sonolators. 

 É dispersável em uma variedade de óleos líquidos (consulte a tabela de 

compatibilidade na página 4). 

 Como o elastómero é estável, DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone pode ser 
submetido a calor por uma curta duração. Quando o calor é usado, o material deve ser 
processado em um recipiente fechado para evitar que o Ciclopentasiloxano se 
volatilize; o recipiente deve ser inertizado a temperaturas acima de 60°C (140°F). 

 

Processamento 

O DOWSIL™ 9040 Elastómero de Silicone é um produto viscoso, mas tem a característica 

única de ser um material que diminue sua viscosidade ao cisalhamento (ver Figura 6). 

 

As informações a seguir irão ajudar na escolha do equipamento adequado para utilizar 
quando estiver processando DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone para fora de um 
tambor. 
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Como Usar 

(Contínuo) 

Recomendação Bomba 

GRACO BULLDOG 10:01 Bomba com placa de seguidor. Para mais informações, entre em 
contato com a GRACO em +1 800 367 4023. 
 
Nota: a GRACO oferece vários modelos da bomba BULLDOG e outros fabricantes de 
bombas podem oferecer equipamentos similares com igual capacidade de processar o 
material eficientemente. Os usuários 
 

Considerações Específicas do Cliente Sobre o Design de Bomba 

 

1. Requisitos de pressão e fluxo 

a. Pressão de alimentação de ar: vai depender de recursos de fornecimento de 

ar da planta produtora. 

b. Pressão de descarga: dependerá da pressão total requerida para mover a 

mistura de elastômero de silicone do ponto A ao ponto B. A queda de pressão 

devido à elevação, perdas por atrito dentro da tubulação, conexões, válvulas, 

filtros, etc, terão de ser considerados. 

c. Os requisitos de fluxo: dependerá da rapidez com que o usuário deseja 

transferir a mistura de elastômero de silicone dos tambores a outros 

recipientes. 

2. A viscosidade do material em cP à temperatura de aplicação 

DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone é pseudoplástico. Sua viscosidade efetiva é 

de 80.000–100.000 cP; este é apenas um exemplo. É de responsabilidade do usuário 

determinar a viscosidade efetiva com base em sua aplicação. Uma vez que o material 

é empurrado através da bomba, através da placa de seguidor e processada na bomba, 

o produto sofrerá cisalhamento e se comportará como um fluido de viscosidade mais 

baixa. 

3. Material de construção para as partes molhadas 

O aço inoxidável é recomendável, mas o aço carbono podem também ser utilizado. 

4. Materiais de construção de vedações e gaxetas. 

VITON ou materiais de TEFLON são recomendados. Entre em contato com a Dow 

para alternativas. 

 

Limpeza 

XIAMETER™ PMX-0245 Ciclopentasiloxano, o que dilui a viscosidade do DOWSIL™ 9040 
Elastômero de Silicone para água fina, é recomendado para imersão ou limpeza do 
equipamento. Outros solventes não-polares podem funcionar também. 
 

Precauções de 

Manuseio 

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA 
UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, 
LEIA AS FICHAS TÉCNICA E DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PARA USO SEGURO, 
E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À SAÚDE. A FICHA DE 
SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET 
CONSUMER.DOW.COM, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE 
APLICAÇÕES DA DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, ATRAVÉS DE UM 
DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW. 

 
 



 UNRESTRICTED – Pode ser compartilhado com qualquer pessoa 
 ®™Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma empresa afiliada da Dow  

 DOWSIL™ 9040 Silicone Elastomer Blend 

Página 4 de 7 © 2017–2019 The Dow Chemical Company. Todos os direitos reservados. Catálogo No. 22-1765-11 M 

Vida Útil e 

Armazenagem 

 

Quando armazenado em até 60°C (140°F) em suas embalagens originais e que não 
tenham sido violadas, este produto terá o prazo de validade de 24 meses contados da sua 
data de fabricação.  
 

Embalagem 

 

DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone é fornecido em baldes de 15 kgs e tambores de 

180 kgs.  

 
Amostras estão disponíveis em embalagnes de 400 g. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 

Informação Sobre 

Saúde e Meio 

Ambiente 

Para atender as necessidades dos clientes em relação à segurança dos produtos, a Dow 
possui uma organização completa de gerenciamento de produtos e uma equipe de 
especialistas em segurança de produto e regulamentação disponível em cada área. 
 
Para obter informações adicionais, consulte o nosso site na internet, consumer.dow.com, 
ou seu representante local da Dow. 
 

 

Tabela 1: Compatability 

 

Wt % DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone:    

 10 50 90 

Material    

Water  NC NC NC 

Triglycerides NC NC NA 

Solvents    

Ethanol NC NC C 

Propylene glycol NC NC C 

Isopropyl alcohol NC NC C 

Acetone NC NC C 

Fatty esters    

Isopropyl myristate C C C 

Octyl palmitate C C C 

Hydrocarbons    

Mineral oil NC NC C 

Isododecane C C C 

 
NC: Not Compatible; C: Compatible; NA: Not Available 
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Tabela 1: Compatability (Contínuo) 

 

Wt % DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone:    

 10 50 90 

Silicones    

XIAMETER™ PMX-0244 Cyclopentasiloxane, XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane, 
XIAMETER™ PMX-0344 Cyclopentasiloxane Blend, XIAMETER™ PMX-0345 
Cyclopentasiloxane Blend 

C C C 

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 5–30000 cSt C C C 

DOWSIL™ 556 Cosmetic Grade Fluid C C C 

 

 
 

Figura 2: Efeito Espessante 

 
*Brookfield DV II fuso RV-07, 5 rpm. 

 

 
 

Figura 3: Absorção de Sebo 

 
Resultados significativos ao nível de confiança de 90%, controle: pele não tratada 
* Sebumeter SM 180. 
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Figura 4: Volatilidade dos Ciclopentasiloxano de Mistura de Elastômero 

 

 

 

Figura 5: Estresse Varre Para Duas Misturas de Elastômeros 

 
1. Diluído com XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane 
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Figura 6: Curvas de Estresse (0-5.000 dynes/cm2) para DOWSIL™ 9040 Elastômero de Silicone a Dois Níveís de 

Elastômero 
 
1. Diluído com XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consumer.dow.com INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA – LEIA CUIDADOSAMENTE  

As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez que as 
condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações não deverão ser 
utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam eficientes em termos de segurança e 
completamente satisfatórios para a finalidade destinada. As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para 
violação de qualquer patente. 
 
A única garantia da Dow é de que nossos produtos atenderão as especificações de vendas em vigor no momento da remessa. 
 
Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à substituição de qualquer 
produto que esteja em desacordo com as especificações de garantia. 
 
NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A DOW REFUTA QUALQUER OUTRA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR OU COMERCIALIZAÇÃO. 
 
A DOW NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS. 
 

 


