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 Nome INCI: Bis (C13-15 Alkoxy) PG Amodimeticone 
 

Características E 

Benefícios 

 

 Polidimetilsiloxano amino funcional 

 Pode ser usado em produtos transparentes e opacos 

 Boa resistência ao amarelamento 

 Sem emulsificadores e preservantes 

 Livre de ingredientes de origem animal e vegetal e organismos geneticamente 

modificados 

 Excelente compatibilidade com ciclometicone e isododecano 

 Compatibilidade parcial com etanol 

 Condicionamento: 

o Melhora o desembaraçamento a seco ou úmido 

o Maciez 

 Proporciona maior durabilidade da cor quando usado em tinturas semipermanentes 

 Fácil de formular: 

o Possibilidade de processo frio ou quente  

o Pode ser adicionado no início ou no final do processo de formulação 

o Não é necessário solubilizante ou agente de suspensão 

o Fácil de microemulsificar 
 

Aplicações  Shampoos condicionantes transparentes e opacos 

 Tinturas - permanentes e semipermanentes 

 Tratamentos sem enxágüe (desembaraçante, reparador de pontas, óleo quente, 

máscara capilar, mousses) 

 Sistemas anidros (fixadores, condicionadores sem enxágüe, etc.) 

 Sistemas aquosos (condicionadores com enxágüe) 
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Propriedades Tipícas 

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

Propriedade Unidade Valor 

Aparência  Fluido transparente ou enevoado 

Viscosidade a 25°C (77°F) cSt 4000 

Gravidade específica a 25°C (77°F)  0,96 

Ponto de fulgor (Copo aberto tipo cleveland) °C 

°F 

132 

270 

Conteúdo de ciclotetrasiloxano (D4) % < 0.1 

Conteúdo de ciclopentasiloxano (D5) % < 0.1 

 

Descrição DOWSIL™ 8500 Agente Condicionante é um copolímero amino glicol que combina o 
substancioso condicionamento de um silicone amino funcional com a resistência ao amare 
lamento e facilidade de formulação de um silicone glicol. 
 

Benefícios DOWSIL™ 8500 Agente Condicionante demonstrou resultados superiores no cabelo 
devido à sua estrutura química única. Essa estrutura química única provê os beneficios 
combinados de um material hidrofóbico e facilidade de formulação sem solubilizantes 
adicionais. 
 

DOWSIL™ 8500 Agente Condicionante pode ser adicionado à formulações de shampoos 

opacos ou transparentes sem necessidade de préemulsificação ou de usar agentes de 

suspensão adicionais. Pode ser aquecido e adicionado em qualquer estágio do processo 

de produção. 

 
DOWSIL™ 8500 Agente Condicionante tem uma excelente compatibilidade com 
ciclometicone e isododecano, e compatibilidade parcial com etanol, sendo um excelente 
candidato a sistemas anidros como fórmulas fixadoras e sem enxágüe. 
 

DOWSIL™ 8500 Agente Condicionante é também fácil de formular em sistemas aquosos 

como condicionadores podendo ser adicionado no início ou no final do processo. 

 
Quando exposto à temperaturas abaixo de 20°C (68°F) o DOWSIL™ 8500 Agente 
Condicionante irá congelar, formando sólidas partículas brancas e eventualmente 
solidificandose. Este fenômeno é reversível e não deve afetar a performance do produto. O 
produto poderá ser fundido ao ser aquecido à temperaturas acima de 25°C (77°F). 
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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. 
 

Vida Útil E 

Armazenagem 

 

Quando armazenado a até 25°C (77°F), em seu envase original sem abrir, este produto 
possui uma vida útil de 18 meses à partir da data de fabricação. 
 

Embalagem 

 

Este produto está disponível em baldes de 18 kg e tambores de 190 kg. 

 

Estão disponíveis amostras de 500 ml. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


