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TEKNİK BÜLTEN – DOW KONDİSYONER POLİMERLER www.dowpersonalcare.com 

UCAR POLİMERLERİ – POLYQUERTERNIUM 10 (0,1-0,5%)   

 Yıpranmış saç şampuanlarında kullanılır. Kıkları onarır. 

 Berrak şampuanlarda kullanılır. 

 Islak tarama performansını artırır. 

 Kondisyonerlik sağlar. 

 Yüzey aktifin gözediği verdiği iritasyonu düşürür. 

 Film oluşturduğundan nemin uzun süre kalmasını sağlar. 

 Doğal kaynaklardan üretilmiştir. 

 LK tipinin yüzeydeki birikmesi daha az olduğundan günlük şampuanlarda yada, 

durulanmayan ürünlerde önerilir. 

 Noniyonik veya amphoterik bazlarda daha efektif olurlar. 

 Anyonik sistemlerde 5;1 oranı korunmalıdır. 

 PQ7, guara göre daha iyi bir reoloji verir. 

 Guara göre saçta birikmesi daha azdır. 

 Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. 

 Alkali sistemlerdeki yağ alma prosesini dengelerler. 

 MW arttıkça kondisyoner özelliği artıyor. 

SOFT CAT  POLİMERLERİ – POLYQUERTERNIUM 67  

* Molekül ağırlığı artıkça viskoziteis artar 

* Nitrojen artıkca kondisyoner özelliğ artar 

     Softcat SL (0,2-0,5%) 

 Birikme yapmaz, silikonlu veya silikonsuz sistemelerde uygulanır.  Hacimde azalmaya yol 

açmaz.  Silikonların kondisyoner performansını artırır. 

 Sonuna gelen numura hidrofobik substitution sayısını veriyor. 

 LR serisine benziyor 

     Softcat SX (0,2-0,5%) 

http://www.dowpersonalcare.com/
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 Özellikle parfüm, silikon gibi aktiflerin saça veya vücuda nüfuz etmesini istediğimiz 

durumalarda bu polimerlerin kondisyoner etkilerinden faydalanabiliriz.  Kullanılacak 

silikon miktarları azaltılabilir.  Özellikle yıpranmış saçlar için önerilir.  Özellikle duş 

jelelrinde parfüm kalıcılığı için tavsiye edilebilir. 

 Antifreeze, kıvırcık saçlar için mikro silikonla kombine edilerek önerilir. 

 0,3JR 400+0,1Jaguar C13S yerine 0,2 Sofcat SX 1300H daha iyi performans veriyor. 

 Nitrojen miktarı artınca, silikon deposizosyonu artıyor.  Eniyisi SX 400 

 HS (hidrofobic substution) artıncada deposizosyon artıyor. 

 Kullandığımız silikon miktarını 1/3 üne düşürebiliriz.   

 JR serisine benziyor.  Daha az ürünle aynı kondisyonu sağlanabilir. 

ECOSMOOTH POLİMERLERİ –  

Ecosmooth Satin-  Ethylene/sodium acrilate copolymer (0,8-4%) 

 Guar ve PQ 7 yerine kullanıldığında kondisyon, köpüğü artırır. 

 Katyonik olmayan kondisyoner. 

 Köpüktede guar ve P7 ile aynı sonuçlar var. 

Ecosmooth Silk – Ethylene /octene Copolymer ve Ethylene/sodium acrilate copolymer     

(0,7-2,4%) 

 Silikonlar yerine kullanıldığında kondisyon, hacim artırır.  Silikonun negatif 

özelliklerinden kurtulur iken performanstan fedakarlık etmezsiniz. 

 Faz ayırabildiğinden karıştırarak kullanmalıyız. 
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=Parfum, silikon, aktif vs… 

Tipi Berrak Nüfus 
Etme= 

Hacim Silikon 
uyum 

Min-
Birikme 

Kondis. Maliyet Öneri 

JR 30M* Ok ** *** OK 
micro 

 
** 

**** ***  

JR 400* Ok  ***** --- *** *** ** Silikonsuz 
şampuanlar için. 

LR 30M Ok * ***** OK 
micro 

**** **** ** Bakım Şamp; 
volume 
şampuanı. 

LR 400 Ok   OK 
macro 

***** ** **  

JR 125 Ok   OK 
macro 

*** ** ** Spreylenebilen 
ürünler. 

LK Ok   --- *** * ** Durulanmayan 
Softcat SL Ok *** **** ok ** **** *** Yıpranmış boyalı 

saçlar, volume 
artırır 

GUAR --- ** ** ok * ** * Normal 
Ecosmooth 
Silk 

    Birikme 
yapmaz 

**** * Ekolablel 
ürünlerde 1-2% 

yada diğer 
ürünlerle 
kombin. 

Ecosmooth 
Satin 

Ok 
 

    *** * PQ 7 alternatifi 

Softcat SK  ***   *   Cilt ürünleri için 
uygun 

Softcat SX Ok **** * Ok 
Mikro 

* ***** *** Kıvırcık, kabarık 
saçlar, bakım 

şampuanları için  


