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 Auxiliar de formulação 
INCI NAME: Cyclopentasiloxane and PEG-12 Dimethicone Crosspolymer 
 

Características E 

Benefícios 

 

 Fornece um excelente sistema de liberação para uma variedade de ingredientes 

polares e não polares, incluindo emolientes, hidratantes, protetores solares, ativos 

antiperspirantes e pigmentos 

 Oferece flexibilidade de formulação, incluindo a possibilidade de se trabalhar tanto com 

baixa como com alta agitação e com conteúdo variável de fase aquosa. 

 Melhora a aparência em relação as emulsões água-em-silicone existentes 

 Pode-se preparar emulsões água-em-silicone transparentes, assim como emulsões 

múltiplas 

 Reduz a pegajosidade nas formulações de antiperspirantes 

 Toque seco 

 Capacidade de formulação de emulsões transparentes 

 Permite a suspensão/dispersão de partículas, incluindo pigmentos e sais 

antiperspirantes 

 Emulsões estáveis à alta e baixa viscosidades 
 

Aplicações  Emulsionante de silicone elastomérico utilizado para preparar emulsões de água-em-

silicone com excelente estabilidade e flexibilidade de produção e formulação. 

 Sistemas de liberação para ingredientes polares e não-polares. 

 Sistemas de liberação em emulsão múltipla (água-em-ciclopentasiloxano-em-água) 

contendo ingredientes solúveis em óleo e sensíveis à água, tais como vitaminas. 

 Pode ser usado numa ampla faixa de aplicações de Cuidados Pessoais tais como: 

o Maquiagem 

o Cuidados com a pele 

o Proteção solar 
o Antiperspirantes e desodorantes 
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Propriedades Tipícas 

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

CTM1 Propriedade Unidade Valor 

0176 Aparência 

 

Líquido de baixa viscosidade, cor 
levemente amarelada 

Pode conter sedimentos 

1100 G Gravidade específica  0.96 

0208 BIC Conteúdo não-volátil % 12.5 

1100 N Viscosidade a 25°C (77°F) cSt < 100 

1100 L Ponto de fulgor- copo fechado °C 72.5 

 Conteúdo de ciclotetrasiloxano (D4) % < 1 

 
1. CTM: Corporate Test Method, cópias dos CTMs estão disponíveis sob solicitação. 

 

Descrição DOWSIL™ 9011 Silicone Elastomer Blend é uma dispersão a 13% de um elastômero de 

silicone de alto peso molecular substituído com poliéter em XIAMETER™ PMX-0245 

Cyclopentasiloxane. É um material desenvolvido especificamente para preparar emulsões 

água-em-silicone e emulsões múltiplas (ex.: água-em-silicone-em-água), com estética 

aprimorada. 

 
Obtém-se flexibilidade de formulação mediante a substituição de uma variedade de 
ingredientes, seja na fase aquosa ou na fase oleosa, variando a relação da fase aquosa 
para a fase oleosa, aumentando ou diminuindo o nível de DOWSIL™ 9011 Silicone 
Elastomer Blend, e variando o tipo ou a intensidade de agitação que é aplicada durante ou 
após a formação do sistema emulsionado. 
  

Como Usar Emulsões estáveis água-em-silicone podem ser facilmente preparadas adicionando 

lentamente a fase aquosa à fase oleosa usando agitadores convencionais. A viscosidade 

pode ser aumentada e/ou os níveis de uso reduzidos mediante o aumento da velocidade de 

agitação. Como a fase aquosa é a fase interna, o aumento na proporção de água 

aumentará também a viscosidade da formulação. Misture cuidadosamente o DOWSIL™ 

9011 Silicone Elastomer Blend para assegurar uma dispersão uniforme do produto antes 

de utilizá-lo. 

 

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. 
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Vida Útil E 

Armazenagem 

 

Quando armazenado em seu envase original sem abrir a 25°C, este produto tem uma vida 

útil de 24 meses à partir da data de fabricação. 

 

Estratificação de sedimentos pode ocorrer no produto após longos períodos de 
armazenagem. Por isso é recomendada uma agitação vigorosa do DOWSIL™ 9011 Silicone 
Elastomer Blend para garantir completa dispersão do material antes de usá-lo. 
 

Embalagem 

 

Esse produto está disponível em baldes de 15 kg e tambores de 180 kg. 

 
Amostras estão disponíveis em frascos de 0.4 kg. 
 

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. 
 

 


