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 INCI Name proposto: Hydrolyzed Corn Starch 
 

Características e 
Benefícios 
 

• Um biopolímero formador de filme à base de amido de milho 
• Solução ideal para formuladores que estão buscando ingredientes de origem natural 
• Pó de fácil uso em formulações aquosas 
• A dispersão aquosa forma uma película natural no cabelo 
• É possível alcançar diferentes níveis de retenção com excelente acabamento no fio do 

cabelo 
• Oferece durabilidade ao styling 
• Excelente resistência à umidade e ótima retenção de cachos (acima de 8 horas) 
• Compatível com diferentes espessantes como, por exemplo, carbômero, goma xantana 

e modificadores reológicos acrílicos 
• Polímero de styling de excelente custo-benefício 
 

Aplicações • Gel para cabelo, leave-on, creme, cera, spray em água 
 

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

Propriedade Valor 

Dosagem recomendada de uso 0.5%–5% 

Aparência Branco gelo 

Água 5.0–10.0 

Viscosidade Brookfield (25% de sólidos em temperatura ambiente) 1150–1650 cps 

Prazo de validade 24 meses 
 
 
Descrição 
 

Polímero para fixação e styling do cabelo, de origem vegetal com excepcional resistência à 
umidade, excelente durabilidade e controle de frizz. 
 

Como Usar  
 

MaizeCare™ Style 100 Polymer é um pó fácil de usar, dispersível em água em temperatura 
ambiente mesmo sob baixa agitação. A solução pode ser aquecida para aumentar a 
velocidade de dispersão. 
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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 
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 
 

Armazene o produto na embalagem original bem fechada nas temperaturas recomendadas 
no rótulo do produto e proteja de umidade. 
 

Embalagem 
 

Embalagens de 25 kg com múltiplas camadas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.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. 
 

 


