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 Emulsão de um polímero de silicone 
 

Características E 
Benefícios 
 

• Fácil de incorporar em amaciantes 
• Baixa concentração de uso 
• Maciez 
• Melhora o deslizamento do ferro de passar 
• Estabilidade mecânica do tecido 
 

Aplicações • Lavagem e cuidado dos tecidos 
• Amaciantes de tecidos 
 

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

Teste1 Propriedade Unidade Valor 

0176 Aparência  Líquido branco 

 Conteúdo em silicone %w/w 36 

 Tipo de emulsificador  Catiônico 

0007 pH  5–7 

 Beneficios de maciez nos tecidos quando utilizado à uma concentração de 
1,5% de silicone ativo 

Nível de confiança % 95 

 Melhora no deslizamento do ferro de passar quando utilizado à urna 
concentração de 0,8% de silicone ativo 

Nível de confiança % 99 

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

 
Descrição XIAMETER™ MEM-1607 Emulsão é uma emulsão catiônica de um polímero de silicone 

levemente reticulado. 
 

Como Usar XIAMETER MEM-1607 Emulsão pode ser facilmente incorporada em amaciantes de 
tecidos. Recomenda-se adicionar a emulsão na base de amaciante durante a fase final de 
fabricação, sem alta agitação e a uma temperatura abaixo de 40°C (104°F). Para obter a 
maciez reportada (ver Figura 1) e a melhora no deslizamento do ferro de passar (ver Figura 
2), recomenda-se adicionar entre 0,8% e 1,5% de ativo da emulsão XIAMETER MEM-1607 
Emulsão num amaciante de tecido concentrado. 
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Como Usar 
(Contínuo) 

A estabilidade mecânica do tecido foi avaliada para uma concentração de 3% de 
ingrediente ativo da emulsão XIAMETER MEM-1607 Emulsão numa base concentrada de 
amaciante.  
 

Maciez A maciez foi avaliada por 16 painelistas, em toalhas felpudas tratadas apenas com Quat 
(referência) e com Quat + XIAMETER MEM-1607 Emulsão (teste). As seguintes perguntas 
foram feitas aos painelistas: 
 
• Qual toalha é mais macia? 
• Se a referência citada for 5, como você classificaria as demais toalhas felpudas numa 

escala de 1 a 10? 
 
As avaliações foram feitas num amaciante concentrado feito com Tetranil® L1/90 da Kao 
Corporation. Os resultados estão mostrados na Figura 1. 
 

 
 
Figura 1 
Teste do painel de maciez (95% nível de confiança) 
 

Deslizamento Do 
Ferro De Passar 

O deslizamento do ferro de passar foi avaliado medindo-se a força necessária para 
empurrar um ferro em velocidade constante. Os coeficientes de fricção obtidos nos tecidos 
tratados apenas com Quat e com Quat + XIAMETER MEM-1607 Emulsão, encontram-se 
na Figura 2. As avaliações foram realizadas num amaciante concentrado feito com Tetranil® 
L1/I90 da Kao Corporation. 
 

 
 
Figura 2 
Teste mecânico de deslizamento do ferro de passar (99% nível de confiança) 
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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 
WWW.XIAMETER.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 
 

O produto deve ser armazenado a uma temperatura de até 40°C (104°F) nas embalagens 
originais não abertas. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 
Não é indicado para injeção em humanos. Não é indicado para uso em alimentos. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tetranyl is a registered trademark of Kao Corporation. 

http://www.xiameter.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. 
 

 


