
 
 

 Ficha de Dados Técnicos 

 DOWSIL™ MQ-1640 Flake Resin 

 
CARACTERÍSTICAS 
• Formador de película flexível 
• Forma uma película permeável 
• Sem solvente 
• Forma de flocos, fácil de usar 
• Compatível com silicones e 

solventes cosméticos orgânicos 

BENEFÍCIOS 
• Excelente resistência à 

transferência e à lavagem por água  
• Resistência às secreções oleosas 
• Longa duração 
• Resistência ao atrito 
• Confortável durante o uso 
• Melhora a intensidade da cor em 

cosméticos coloridos 
• Aumenta o brilho 
• Contribui com o aumento do FPS 
• Fácil formulação 
• Sensação não pegajosa e 

escorregadia quando seco 

COMPOSIÇÃO 
• Mistura de resinas de silicone 

NOME INCI: Trimethylsiloxy silicate (and) Polypropyl 
silsesquioxane 

APLICAÇÕES 
• Cosméticos para os cuidados com a pele, proteção solar, cuidados com os 

cabelos e maquiagens 

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

Propriedade Unidade Valor 
Aparência  Flocos brancos a quase brancos 
Odor  Muito pouco 
Densidade (g/mL)  1,18 
Ponto de Fulgor (Vaso fechado) oC > 100 
Conteúdo de ciclotetrassiloxano (D4) % < 0,1 
Conteúdo de ciclopentassiloxano (D5) % < 0,1 

 

DESCRIÇÃO 
DOWSIL™ MQ-1640 Flake Resin é 
uma combinação única de resina de 
silicone MQ e T propil.  Essa 
combinação de tecnologias de resina 
foi especialmente desenvolvida para 
fornecer resistência à transferência e à 
lavagem por água, combinada a um 
filme flexível e a um uso confortável.  
Mesmo após o estiramento mecânico e 
lavagens, a película formada pelo 
DOWSIL MQ-1640 Flake Resin 
permaneceu uniforme e sem danos. 
Nos protetores solares, o DOWSIL 
MQ-1640 Flake Resin intensificou a 
resistência à lavagem por água do 
FPS. 

COMO USAR 
Para garantir as melhores propriedades 
de formação de película, recomenda-se 
usar principalmente solventes voláteis 
compatíveis na fase oleosa da 
formulação. 

DOWSIL MQ-1640 Flake Resin pode 
ser dissolvido em diferentes óleos 
orgânicos e de silicone até uma 
concentração de 50% ou mais.  A 
Tabela 1 detalha a compatibilidade com 
ingredientes cosméticos comuns a uma 
concentração de 50%.  O tempo 
necessário para dissolver os flocos de 
resina é influenciado pelo tipo de óleo e 
pela temperatura da mistura.  Se 
apropriado, o aquecimento a 70°C pode 
melhorar o tempo de dissolução em até 
80%. Recomenda-se adicionar a resina 
lentamente ao óleo em agitação para 
evitar que os flocos de resina formem 
agregados maiores que sejam difíceis 
de dispersar novamente. DOWSIL 
MQ-1640 Flake Resin aumenta a 
viscosidade final do veículo 
dependendo da concentração e do tipo 
de óleo, resultando em uma 
estabilidade melhorada nas emulsões e 
nos batons.  
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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 
TÉCNICAS 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 
WWW.CONSUMER.DOW.COM, 
OU PODE SER OBTIDA COM O 
ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES 
DA DOW RESPONSÁVEL PELO 
SEU ATENDIMETO, UM 
DISTRIBUIDOR DA DOW, OU 
AINDA, LIGANDO PARA O 
DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE 
DA DOW. 

VIDA ÚTIL E 
ARMAZENAGEM  
Não são necessárias medidas de 
armazenagem especiais. Quando 
armazenado a ou abaixo de 32°C no 
recipiente fechado original, o produto 
possui uma vida útil de 24 meses. 

EMBALAGEM 
Este produto está disponível em sacos 
de 20 kg. 

As amostras estão disponíveis em 500 
gramas. 

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, 
www.consumer.dow.com, ou seu 
representante local da Dow. 

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 EXCLUI 
QUALQUER OUTRA GARANTIA 
ADEQUAÇÃO PARA UM 
DETERMINADO PROPÓSITO 
OU COMERCIALIZAÇÃO. 

A DOW NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR 
QUAISQUER POR DANOS 
INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENCIAIS. 

www.consumer.dow.com 
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Tabela 1: Compatibilidade da DOWSIL MQ-1640 Flake Resin com Ingredientes Cosméticos Comuns a 50% 

Ingredientes Cosméticos Comuns 1:1 

Água NC 

Etanol C 

Ésteres   

Miristato Isopropílico C 

Palmitato Isopropílico C 

Dicaprilil Carbonato C 

Triglicerídeo Caprílico/Cáprico C 

Benzoato de Alquila C12-15 C 

Hidrocarbonetos   

Óleo Mineral NC 

Esqualano NC 

Isoparafina C11-C13 C 

Isododecano C 

Alcano C13-C15 C 

Isohexadecano C 

Silicones  

XIAMETER™ PMX-0245 Ciclopentassiloxano C 

XIAMETER™ PMX-200 Fluido de Silicone 1-10 cSt C 

DOWSIL™ 556 Fluido de Grau Cosmético C 

DOWSIL™ FZ-3196 Fluido C 

Óleo Vegetal  

Óleo de Semente de Girassol NC 
NC: Não Compatível; C: Compatível 

Tabela 2: Desempenho da película da DOWSIL MQ-1640 Flake Resin 

Propriedades da superfície da película  Permeabilidade da película  Resistência à lavagem por água na pele 
Ângulo de contato 

da água 
Ângulo de contato do 

óleo de secreção oleosa 
artificial 

Perda de água (g/m2·h) Permanece na pele após três lavagens (percentual) 

103° 47,6° 76,75 68,76% 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


