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Specyfikacja techniczna 

RE - FAT  

 

 

 
Nazwa:                RE - FAT 
Nazwa INCI:        Coco Glucoside, Glyceryl Oleate   
 

DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 

Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 

 

Postać fizyczna: lepka ciecz 

Kolor: Przezroczysty do lekko żółtawego  

Dane kontroli jakości (Dane, które są wykorzystywane do badania jakości i są certyfikowane 

dla każdej partii).  

Właściwość badania Specyfikacja  

Wygląd w temperaturze pokojowej: Odpowiada standardowi  

Zapach w temperaturze pokojowej Odpowiada standardowi  

Zawartość wody (Karl Fischer) 32,0 - 35,0%  

Gęstość (20 ° C) 1,0600 - 1,1000 g / cm3  

Lepkość Brookfield (20 ° C) 2500 - 6000 mPas  

Wartość pH (5%) 3,0 - 4,0  

 

Dane przedstawione w tym dokumencie stanowią jakość produktu. Właściwości fizyko-

chemiczne podane w innych dokumentach związanych z produktem nie mają na celu 

określenia jakości produktu. Specyfikacja produktu nie dotyczy komunikacji produktu, 

bezpieczeństwa ludzi i / lub środowiska ani cech społeczno-ekonomicznych. 

Dodatkowe dane opisowe dotyczące produktu (Dane, które są potwierdzone statystycznie, 

ale nie są regularnie określane.)  

Właściwość badania Specyfikacja  

Sucha pozostałość 64,0 - 68,0%  

 

Informacje o przechowywaniu  

Okres trwałości: 12 miesięcy  

Temperatura przechowywania Od + 10 ° C do + 30 ° C  

Warunki przechowywania: W oryginalnie zamkniętych pojemnikach i chronione przed 

wilgocią  

 

Informacje dodatkowe  

Produkt najlepiej przetwarzać w temperaturze od 15 do 25 ° C. Przechowywanie w 

temperaturach poniżej 10 ° C może prowadzić do krystalizacji. Ta właściwość jest 

charakterystyczna dla produktu i odwracalna przez mieszanie i ogrzewanie w 25 - 30 ° C. 

Długotrwałe przechowywanie i transport tego materiału w temperaturach > 30 ° C może 

prowadzić do wzrostu lepkości, który nie jest odwracalny, ale nie ma wpływu na skuteczność. 

Tylko manipulację należy odpowiednio wyregulować, gdy lepkość wzrośnie (podczas gdy 

mieszanie lepkość może wzrosnąć). Pojemniki i zbiorniki ze stali (materiał nr 1.4571) nadają 

się do przechowywania RE-FATU. Produkt jest chroniony przed utlenianiem przez dodanie 

mieszanych tokoferoli. 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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Przeznaczony do stosowania jako składnik kosmetyczny.  

 

Data ważności:       2 lata od daty produkcji. 

 

Uwagi:    Towar jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012.  

                Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i  

                 nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie. 

 

 

 

                  


