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tags: 
Markt:   reiniging 
Eigenschap: kleur 
Functie:   optisch 
Soort:   gekleurde zeepvormen 
Waarde:   personaliseren vaste reinigingsmiddelen, heldere kleur, geur, geen vlekken  
Doelgroep:  waspoeders, tabs, pods, zeeptabletten 

 

Zeepvormen, gekleurd, geparfumeerd 
 

CAS nr: 822-16-2, EINECS nr: 212-490-5 

 
Product informatie 

 
Synoniemen: natriumstearaat; Stearinezuur natriumzout; Natrium Octadecanoaat; 
Octadecanoinezuur, natriumzout; C18H35NaO2 
 
Sterretjes, ringen, pareltjes (bolletjes), maar ook uw logo zijn mogelijke zeepvormen om uw waspoeders, 
tabletten, pods, zeeptabletten enz op te waarderen. Wij kleuren ze met niet-vlekkende kleurstoffen. 
 
We kunnen ze parfumeren met uw gewenste geur. Ze zijn gemaakt van natrium stearaat en minder dan 1 
procent kleur- en geurstoffen. Ze lossen compleet op en voegen oppervlakte activiteit toe aan uw 
reinigingsmiddel. Naast bulkdichtheid, ontwerpen we ook de formules zodat ze niet op het oppervlakte blijven 
drijven, of op een andere manier scheiden van uw reinigingsmatrix.  
 
Uw nieuwe, naar rozen of limoen ruikende reinigingsmiddel promoot zichzelf met de toevoeging van gele of rode 
bloemvormige zeep!  
Bekijk ook onze andere, minder oplosbare formules: bentoniet, alpha-lactose. Deze zijn ook geschikt om uw 
vloeibare reinigingsmiddelen te upgraden.  
We kunnen ook gekleurde, bolvormige enzym deeltjes leveren, zoals cellulase. 
 

Product specificaties 

 

Eigenschap 
Natrium stearaat, 

gekleurd, geparfumeerd  

Uiterlijk 

Vrij stromende vormen, 

Blauw, groen, rood, paars. 
Oranje, geel en andere 

kleuren op aanvraag 

Geur Op aanvraag of geurloos 

Bulkdichtheid, g/l 350 - 500 

Desintegratietijd, s 
(20°C, 0.5%) 

300 max 

pH waarde (1%, 25°C) 10 – 11 

Verlies bij drogen, % 
(145°C, 2h) 

4 – 12 

Smeltpunt, °C 240 - 255 

https://siriusint.com/nl/bentoniet
https://siriusint.com/nl/lactose
https://siriusint.com/nl/britase-cellulase


 
 
 

Commercieel 
Verpakking:                
12.5kg zakken in boxen 
 
Levertijd 12.5kg zakken:               aanvankelijk 10 weken 
                                                    (1 week direct uit voorraad)  
 
 
Onze natrium sulfaat spikkels zijn helderder gekleurd en goedkoper dan onze carbonaat en gekleurde 
bentoniet. 
 

Technisch 
We kunnen onze zeepvormen in alle kleurcodes en parfumsoorten produceren. 
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De informatie in dit gegevensblad is naar ons beste weten waar en nauwkeurig. Alle aanbevelingen of 
suggesties worden gedaan zonder garantie, aangezien de gebruiksvoorwaarden buiten onze controle 

liggen. 


