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Visão Geral

Plantapon® LGC Sorb

Plantapon® LGC Sorb
Combinando espuma e suavidade para 

soluções de limpeza suaves e alternativas

Principais benefícios:

INCI Name: 

Sodium Lauryl Glucose 

Carboxylate (and) Lauryl Glucoside

Dosagem:

15 - 45% como surfactante 

primário

3 - 15% como surfactante 

secundário

Aplicação

▪ Conceitos de limpeza 

alternativos sem sulfatos

▪ Sabonete Líquido

▪ Cuidados com bebês

▪ Cuidados para pele sensíveis

▪ Shampoos

▪ Limpeza facial suave

▪ Lenço umedecido

Por favor, entre em contato conosco 

para mais informações em     

personal-care-as@basf.com

Siga-nos no Instagram

@basfcarecreations_br

▪ Mantém a excelente suavidade dos surfactantes APG®, melhorando a 

experiência sensorial e a espuma

▪ Limpeza suave

▪ Comportamento da espuma independente do pH

▪ Adequada para formulações de ácido salicílico

▪ Adequado como surfactante primário para formulações alternativas

Embora todas as declarações e informações contidas nesta publicação sejam consideradas precisas e confiáveis, elas são apresentadas gratuitamente e apenas para fins de 

investigação, e os riscos e responsabilidades pelos resultados obtidos pelo uso dos produtos ou pela aplicação da sugestão descrita são assumidos pelo usuário. NÃO HÁ 

NENHUMA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS SÃO REJEITADAS. O usuário não deve presumir que os dados de toxicidade e medidas de 

segurança estão indicados ou que outras medidas podem não ser necessárias. As reivindicações e informações são apropriadas e estão em conformidade com os requisitos 

regulamentares de uma jurisdição.

Comportamento da espuma em combinação com a Betaína
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FAES: CAPB

% AS 9 : 3

FAES : CAPB : Lauryl Glucoside

% AS 5.4 : 3.0 : 3.6

Plantapon® LGC Sorb : CAPB

% AS 9 : 3

SITA foam test

3% AS with water 15°gH = 2.68 mmol/Ca2+; 30°C, 1,300 rpm 

Benefícios de Sustentabilidade

▪ > 70% derivado de matérias-primas renováveis
▪ Aprovado pelo COSMOS
▪ Pode ser considerado para produtos com rótulo ecológico da EU
▪ Adequado para soluções sem OE e livres de sulfato
▪ Processável à frio
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