
Pionier 17310 USP
Vaselina Sólida USP

CH3(CH2)nCH3

                                     
Caracterização:  É uma mistura complexa purificada de hidrocarbonetos semi-sólidos, com
pesos moleculares variáveis, de cadeia não linear, e de hidrocarbonetos líquidos de alto ponto
de ebulição,  sendo que estes  hidrocarbonetos  líquidos são encontrados,  em sua maioria,
dentro de micelas, formando um sistema coloidal. Incolor e inodora, esta massa espessa  ou
consistente, oleosa, untosa e insípida é obtida a partir de destilados de petróleo sob pressão
intensa e só então, purificada. De maneira homogênea e uniforme, tem alto poder de oclusão,
formando uma barreira protetora da pele e/ou do cabelo. E sendo inerte, não é absorvida pelo
organismo.  Tem  por  outros  nomes:  vaselina,  petroleína,  geléia  de  petróleo  ou  petrolato
branco.

Descrição química  INCI name Nº CAS

Vaselina Sólida USP Petrolatum 8009-03-8

Fabricante e origem: H&R, Alemanha

Informações  adicionais:  Suas  características  atendem  aos  parâmetros  de  compostos
polinucleares, de substâncias facilmente carbonizáveis, ou mesmo os de acidez, alcalinidade,
óleos fixos, resinas e graxas.

Aplicações e efeitos:  A principal qualidade da Vaselina Sólida USP é permitir a lubricidade
e, por oclusão, impedir a perda de água da pele ou do cabelo para o meio ambiente, que são
as  características  da  ação  de  hidratação.  Cremes,  loções,  pomadas  e  condicionadores,
usados tanto para o tratamento da pele ressecada quanto para cabelos ressecados, podem
incluir este produto em suas formulações. É excelente veículo para formulações de produtos
que exijem consistência combinada ao fácil espalhamento e que eventualmente dispersem
princípios  ativos  de  ação  localizada.  Por  estas  qualidades  também  é  recomendada  para
produtos de massagem, podendo ser estes dos dois tipos, oleosos ou não oleosos, pois ajuda
a promover  rápido  aquecimento  ou  hiperemia  local,  durante  o  tratamento  corporal.  Pode
contribuir  na consistência  quando  acrescentada  às  formulações  de  pomadas,  cremes  e
loções, ungüentos, etc, sendo estas de uso farmacêutico ou cosmético, ou mesmo veterinário
(lembramos que seu grau de pureza permite estar até mesmo em contato direto ou indireto
com alimentos).



Propriedades:

Ensaio Especificação

Aparência Massa branca translúcida

 Ponto de fusão ou Gotejamento, °C 45 - 55

 Ponto de Congelamento, °C 40 - 50

 Índice de Penetração, 25ºC , MM/10 170 - 180

Viscosidade, 100ºC, MM2/S 5,0 – 6,0

Solubilidade  benzeno, clorofórmio, éter, hexano, éter de petróleo

Insolubilidade água, álcool e glicerol

Concentração de Uso: 1 até quase 100 %

Manuseio  e  Armazenagem:  Evitar  a  proximidade  ou  contato  do  produto  com  ácidos  e
oxidantes fortes. Deve ser armazenado em local seco, fresco, sob o abrigo da luz, longe de
fontes de ignição e de calor. Ao manusear este produto, recomenda-se o uso de Equipamento
de  Proteção  Individual  (EPI)  completo.  O  produto  não  deve  ser  ingerido.  Sua  ingestão
acidental em grande quantidade requer imediato atendimento exclusivamente por médico. Há
riscos  no  manuseio  do  produto  quente  em  espaços  fechados  sem  EPI,  em  virtude  dos
vapores irritantes. Evite o descarte do produto direto, sem o devido processamento prévio ou
legal  para  o  meio  ambiente,  principalmente  no  solo,  evitando  o  possível  acúmulo  da
substância nos lençóis freáticos. Evite o descarte direto em esgotos e qualquer meio aquático.
Consulte as Leis Ambientais vigentes. Vide FISPQ deste produto. 
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