
 
 

 
 

FENTACARE BTMAC I 80 

Caracterização: FENTACARE BTMAC I 80 tensoativo catiônico de excelente efeito condicionante, sendo usado 
em produtos para condicionamento capilar. É absorvido por superfícies carregadas negativamente como a do 
cabelo, sem deixar um filme visível e confere um excelente efeito condicionante, é indicado para cabelos danificados. 
 
FENTACARE BTMAC I 80 é absorvido na fibra capilar, por meio de soluções aquosas, alcoólicas ou em emulsões, 
com excelente sinergia a outros aditivos, tais como formadores de filme e componentes oleosos. Cabelos 
danificados por processos químicos, como alisamento e tingimento, tendem a ficar ressecados e difíceis de pentear; 
FENTACARE BTMAC I 80 promove melhoria significativa na penteabilidade do cabelo. 
  

Descrição Química INCI Name Nº CAS 
FENTACARE BTMAC I 80 Behenyl Trimethyl Ammonium 

Chloride 
68607-24- 9 

 
 
Fabricante: Rhodia/Solvay - Brasil. 
 
Informações adicionais: Fentacare BTMAC I 80 pode ser associado com outros quaternários, tendo um efeito 
sinérgico no condicionamento, penteabilidade e ação antiestática. Exemplo desta associação é o Fentacare BTMAC 
I80 com CETAC 29% VIC, trazendo excelentes resultados para cabelos quimicamente tratados. Não se observa 
incompatibilidade do produto com agentes formadores de filme de caráter catiônico, não iônico ou anfótero. 
 
Fentacare BTMAC I80 tem alta substantividade aos cabelos, promovendo excelente condicionamento, 
penteabilidade tanto a seco quanto a úmido, efeito anti-estático e brilho natural para todos os tipos de cabelo 
 
Aplicações: Condicionadores capilares, cremes de tratamento, máscaras capilares e cremes para 
pentear. 
 
Concentração de Uso:  0,5 a 2,0% 
 
Propriedades : 
 

Aparência Flocos ou pastilhas 

Teor de ativo, % 78,0 – 84,0 

Odor Característico 

Cor Branco à levemente amarelado 

 

 

BOLETIM TÉCNICO 
A-01 

IT-047 

V-0 
 



pH(1% em peso de 1:1 Sol. EtOH/H2O) 5,3 – 7,5 

Teor de água, % em peso 3,0 máx. 

Amina livre, % 1,2 máx. 

 
 
Manuseio e Armazenagem: Todo produto químico deve ser manipulado com Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) para evitar o contato direto com o mesmo. Armazenar em recipiente fechado. Manter em local fresco, seco e 
ventilado. Manter longe de fontes de calor e umidade. Para mais informações vide 
FISPQ. 
 
Bibliografia: Informativo técnico do Fabricante e conhecimentos Volp. 
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