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Dokument drukowany komputerowo i jest ważny bez podpisu 

1. Opis produktu 
 
APG 0810 65% CDG to niejonowy środek powierzchniowo czynny, wytwarzany z naturalnych surowców. 
Produkt jest bardzo łagodny i łatwo ulega biodegradacji. Produkt jest ogólnie stosowany jako surfaktant 
pomocniczy w detergentach ze względu na jego doskonałą łagodność, wydajność pienienia oraz niskich 
właściwości drażniących. 
Łańcuch węglowy: C8 –C10 
 

2. Nazwa INCI, numer CAS 
 

Nazwa INCI:  Caprylyl/Decyl Glucoside 

Numer CAS:  68515-73-1 
 

3. Specyfikacja 
 

Parametr Jednostka Zakres 

Wygląd  żółtawa lekko mętna ciecz 

Zawartość substancji stałych % 65,0 – 67,0  

pH (25ºC, 10% roztwór wodny)  11,5 - 12,5  

Lepkość (20ºC) mPa·s 1500 - 3500 

Wolne alkohole tłuszczowe % max. 1,0 

Popiół siarczanowy % 
max. 4,0 

  
4. Przechowywanie 

 
Produkt przechowywać przez 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze pokojowej. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
 

5. Właściwości 
APG 0810 65% CDG to niejonowy środek powierzchniowo czynny, który jest wytwarzany z naturalnych 
surowców: naturalne alkohole i glukoza pochodzące z roślin. Jego główne właściwości to: detergencja, 
zwilżanie, rozpraszanie i redukcja napięcia powierzchniowego, kompatybilność, oraz właściwości pieniące.  
Ma również doskonałą odporność na działanie zasad i elektrolitów i może solubilizować inne składniki. 
 

6. Zastosowanie  
APG 0810 65% CDG można stosować do żrącego, neutralnego i kwaśnego czyszczenia twardych 
powierzchni. 
APG 0810 65% CDG stosowany jest w sektorze gospodarstw domowych i instytucjonalnych, ponieważ 
wykazuje doskonałą stabilność kaustyczną i rozpuszczalność w wysoce stężonym roztworze soli, alkaliów i 
środków powierzchniowo czynnych. 
APG 0810 65% CDG jest mało toksyczny, mało drażniący dla skóry i łatwo biodegradowalny. Tak może być 
szeroko stosowany w produktach do pielęgnacji ciała i detergentach domowych: krem na dzień, krem na noc, 
krem do ciała i balsam, szampon i krem do rąk itp. 
APG 0810 65% CDG to także dobry wybór szczególnie dla przemysłowych i instytucjonalnych środków 
czyszczących do czyszczenia i obróbki twardych powierzchni ze względu na wysoką stabilność alkaliczną i 
zdolność rozpuszczania.  
APG 0810 65% CDG można formułować w wodzie bąbelkowej jako środek pianotwórczy. 


