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tags: 
Markt:   persoonlijke verzorging, cosmetica 
Eigenschap: hydrofiel, bevochtigen 
Functie:   emulgeren 
Soort:   mengsel van tensiden en oliën 
Waarde:   emulgeert zonder verhitting 
Doelgroep:  crèmes, sticks 

 
 

Britecream 
 

CAS nrs: 8012-95-1, 142-91`-6, 31800-90-5-8 
Einecs nrs: 232-384-2, 205-571-1, polymeer 

 
Product informatie 

Synoniemen: mengsels van vaseline, vaselinum album, stearylalcohol, cetylstearyl alcohol, isopropyl 
palmitaat, ester van fosforzuur of trilaureth-4 fosfaat, ester van polyglycerine, ester van 
polyoxythyleen, polyoxythyleen, glycerin monostearaat, bijenwas, woolwas alcohol, medicinale witte 
olie, paraffin olie, paraffina liquida, neutrale olie of medium ketenlengte triglycerides, polyethyleen, 
polyalfaolefine, vitamine, thermoplastisch rubber, gezuiverde verzadigde 
pertroleumkoolwaterstoffen, carboxyvinyl polymeer, acrylzuur, esters van vinylpolymeren, N-
cocoglutamine, natriumzout van acid-mono, PVC scrub, PE scrub 
  
Onze Britecream series zijn de cosmetische basis voor de productie van: 
- O/W lotions (olie in water emulsies) 
- W /O crèmes (water in olie emulsies) 
- Hydrofiele en hydrofobe gels 

  
Emulsies met Britecream kunnen in een stap worden gemaakt zonder verhitting. 
 
Product specificaties; 2 voorbeelden 
 

Product specificaties 
 

Britecream 1053 (o/w) 

Synoniemen: mengsel van isopropyl palmitaat, ester van fosforzuur of trilaureth-4 fosfaat, paraffina liquida. 
CAS nrs: 8012-95-1, 142-91-6, 31800-90-5-8 
Einecs nrs: 232-384-2, 205-571-1, polymeer 

 
Eigenschap Eenheid Specificatie 

Verschijningsvorm  Water-heldere vloeistof 

Relatieve dichtheid 20°C - 0.8650–0.8800 

Kinematische 
viscositeit 20°C 

mm2/s 25.0-40.0 

Brekingsindex 20°C - 1.4500-1.4650 

Zuur waarde mgKOH/g max. 3.00 

Verzepingsgetal mgKOH/g 40-70 



Hydroxyl waarde mgKOH/g max. 5.0 

 
 

Britecream NP (verdikkingsmiddel) 

Synoniemen: natrium carbomeer 
CAS nr: 9003-04-7 

Einecs nr: polymeer 
 

Test Eenheid Specification 

Verschijningsvorm  Wit poeder 

pH 0.5%aq - 6 - 8 

Viscositeit 0.5%aq 25°C cPs 35.000-55.000 

Viscositeit 0.2%aq 25°C cPs 10.000-25.000 

Vochtigheid % max. 6.0 

 
Verander specificaties  

 
Commercieel 

         Verpakking:  25kg containers 
Levertijd tot 1000kgs in Europa:  2 weken 
Levertijd vanaf 1000kgs:  6 weken 

 
Technisch 

Biologisch afbreekbare en mineraalolie-vrije versies van Britecream zijn beschikbaar 
 
Oververhitting van Britecream kan resulteren in een paraffinische geur. 
Constante blootstelling aan UV licht kan een lichte kleurverandering veroorzaken. 
In koudere opslagplaatsen kunnen zich troebelingen en kristallen vormen. Na roeren en kort verhitten 
tot maximaal 60 oC zullen deze weer verdwijnen zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. 
Houdbaarheid: minimaal 2 jaar bij kamertemperatuur in de originele verpakking. 
 

 
Voorbeeld recept: 
- Britecream 1053 18% 
- Britecream NP (verdikkingsmiddel)0.7% 
- Parfum 

Mix deze eerst, let op dat de Britecream NP goed is verdeeld. Voeg dan toe: 
- gedemineraliseerd water 76.3% 
- Glycerol 5% 

Blijf constant en langzaam roeren. Een gel zal worden gevormd. Voeg dan toe:  
- conservatie middel 
 
Geen verhitting nodig 
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De informatie in deze datasheet is naar onze beste wetenschap correct en accuraat. 
Aanbevelingen of suggesties worden gedaan zonder waarborg of garantie, aangezien de 
gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. 
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