
*  встановити як рН для 3% розчину, якщо не вказано інакше 
 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Іонний 
тип 

Форма 
при 20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 

Середня 
молек. 

вага 
(г/моль) 

Колір 
Колір 

(Klett, 5% 
розчин) 

рН  
при 

20
о
С* 

Застосування 

Інші ПАР 

Суміші ПАР 

Abeson INA суміш 

Суміш лінійного 
алкілбензолсульфонату 

натрію та 
пластифікаторів 

аніонний 
в’язка 
рідина 

48 348 
жовто-

коричневий 

не 
застосову-

ється 

6.5-8.0 
(1%) 

побутові та промислові миючі засоби, зволожуючий 
агент у видобувній промисловості, засоби для миття 
автомобілів, зволожуючий та знежирюючий агент 

Spolapon AES AEK суміш 
Суміш ефір 

лаурисульфатів натрію  
аніонний гель 55 441 світло-жовтий 

не 
застосову-

ється 

6.0-8.0 
(1%) 

засоби особистої гігієни, косметичні очищуючі засоби, 
пральні порошки, очищуючі компаунди 

SPOLAPON AES Forte суміш 
Суміш натрію 

лаурилсульфат ефірі 
сульфати 

аніонний рідина 26 433 безбарвний макс. 25 6.5-7.5 
засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень 

SYNTAPON ABA суміш 
Суміші 

поверхневоактивних 
речовин  

аніонний 
в’язка 
рідина 

30 302 жовтуватий макс. 30 7.0-9.0 
миючі та очищуючі засобів, промислові очищуючі 
засоби, очищуючий, пінний та мильний агент у 
виробництві текстилю та шкіри 

Премікси 

Duopon BCN-LF K Суміш 

Суміш ПАР з 
додаванням 
негалогенних 

органічних розчинників 

неіноген-
ний 

рідина 99 
не 

визначена 
безбарвний 

не 
визначений 

6.0-8.0 
слабопінні рідкі миючі засоби для промислового 
використання, очищуючий, пінний та знежирюючий 
агент для кінцевої обробки у виробництві текстилю  

Duopon BCN-NF K Суміш 

Суміш ПАР з 
додаванням 
негалогенних 

органічних розчинників 

неіноген-
ний 

рідина 99 
не 

визначена 
безбарвний 

не 
визначений 

6.0-8.0 
слабопінні рідкі миючі засоби для промислового 
використання, очищуючий, пінний та знежирюючий 
агент для кінцевої обробки у виробництві текстилю  

Syntapon ASE Суміш Суміш ПАР аніонний рідина 30 
не 

визначена 
жовтуватий 

не 
визначений 

6.5-7.5 
універсальні концентрати без запаху та кольору для 
миття підлоги 

Syntapon ASO Суміш Суміш ПАР аніонний рідина 30 
не 

визначена 
жовтуватий 

не 
визначений 

6.5-7.5 
універсальні концентрати без запаху та кольору для 
миття посуду з додатковими захисними компонентами, 
які знижують подразнення шкіри 

Syntapon ASM-K Суміш Суміш ПАР 

Аніонний/
амфотер-

ний/неіно-
генний 

рідина 29 
не 

визначена 
жовтуватий 

не 
визначений 

6.5-7.5 
концентровані напівпродукти для виробництва засобів 
особистої гігієни (рідке мило,  шампуні, піна для ванн, 
гель для душу) 

Syntapon ATP суміш 
Суміш на основі ПАР,  

ферментів та 
комплексонів 

аніонний рідина 35 
не 

визначена 
жовтуватий 

не 
визначений 

8.5-10.5 
рідкі миючі засоби без ферментних фосфатів для 
побутових та комунальних пралень 

 

 


