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TEKNİK BÜLTEN – AKZO NOBEL CİLT BAKIM  http://www.akzonobel.com/pcp/ 

 Estetik Artırıcılar 

o Tapioca Nişasta  

 TAPIOCA P BIOPOLIMER 

 Eco Cert, Doğal ısıl işlem uygulanmış 

 TAPIOCA PURE 

 Doğal modifiye edilmemiş. 

 Hissiyatı güzel, Talk alternatifi 

o Mısır Nişasta  

 PURITY 21C 

 Ecocert- Doğal modifiye edilmemiş. 

 Yağ Emici Ürünler 

o Natrasorb HFB- Aluminum Starch octenylsuccinate Magnesium sulfat Acrilat 

copolymer 

 Yağ emme gücü en yüksek 

o Dry Flo PC Aluminum Starch octenylsuccinate/AF -Corn starch modified 

 Estetik artırıcı 

 Yağ emici / Matlaştırıcı 

 Su bazlı sistemelrde stabilite artırıcı 

 Kekleşme önleyici 

 Krem, Losyon, Deodorant, toz kozmetikler 

 Elite BN (Boron Nitride)veya LL (Lauryl Lysine) içeren versyonları 

 Kıvam Artırıcılar 

o Fiziksel Modifiye polysaccaridler 

 Naviance Maize/ instant Maize (soğuk proses) 

 Tuza hasasiyeti yok 

 Amaze XT- Dehydroxanthan gum 

 %1 – 30.000 cps ph 4.5-6 arası max viskozite 

 Ph ile transparanlık değişmiyor 

 Askıda tutma kapasitesi var 

http://www.akzonobel.com/pcp/
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 Eco cert,Kolay kullanım 

 %1-2 tuz arası viskozite 6000 mPas 

 Dermacryl ile kullanıldığında SPF artırır %30 

o Kimyasal modifiye Nişastalar 

 Structure XL/ ZEA 

 Emülsyon stabilizatörü 

 Estetik hissiyat artırıcı 

 Soğuk proses, Tuza dayanıklı 

 İlave sıralaması önemli değil, yağ veya su fazına ilave edilebilir. 

 Kolay kullanım 

 %5---  4000cps 

 Ph 3-10, nötralizasyon gerekmez 

 Katyonikler ile uyumlu 

 Film Oluşturucular ; güneş kremleri ve renkli kozmetikte kullanılır. 

 Flexan II 

 Film oluştururken gerginlik hissi verir bu yüzden yüz maskelrinde 

tavsiye edilir. 

 Dermacryl AQF 

 Sıvı film oluşturucu, soğuk prosese uygun 

 Nötralizasyon gerekmez 

 Ph 4-8 arsındaçalışır 

 Dermacryl 79 

 Su, yağ ve alkol ile geçimli 

 Spreylenebilir, nötralizasyon gerekmez 

 Naviance Tapioca /P  

 Ph 6-8 arasında yüksek viskozite, Tuza hasasiyeti var 

 Nemlendiriciler 

 Hydrovance 1-20% 

 5% kullanıldıgında 6 saat nemlendirme testi vadır. 

 Ph stabil edilmelidir. 


