
 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 

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

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Довжина С-
ланцюга / 

молек. 
формула 

Форма 
при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 

Середня 
молек. 

вага 
(г/моль) 

Колір 
Колір 

(Klett, 5% 
розчин) 

рН  
при 

20
о
С* 

Застосування 

Аніонні ПАВ 

Алкілбензольні сульфокислоти та їх солі 

Abeson 85536-14-7 

Лінійна 
алкілбензольна 

сульфонова 
кислота 

С10-С13 
в´язка 
рідина 

96,5 324 коричневий макс. 25 
не 

застосов
у-ється 

побутові миючі засоби, промислові та офісні очисники, 
рідкі чистячі засоби для посуду, засоби для миття 
автомобілів, очищувачі рук, очищувачі для твердих 
поверхонь та  алюмінію, емульгаторні та каталізаторні 
проміжні, особливо для пральних порошків 

Abeson 85536-14-7 

Розгалужена 
алкілбензольна 

сульфонова 
кислота 

С10-С13 
в´язка 
рідина 

96,5 324 коричневий макс. 50 
не 

застосов
у-ється 

побутові миючі засоби, промислові та офісні очисники, 
рідкі чистячі засоби для посуду, засоби для миття 
автомобілів, очищувачі рук, очищувачі для твердих 
поверхонь та  алюмінію, емульгаторні та каталізаторні 
проміжні, особливо для рідких миючих засобів 

Abeson Na 30 68411-30-3  
Натрій лінійні 

алкілбензольні 
сульфонати 

С10-С13 
в´язка 

речовин
а 

30 346 
білий до 

жовтуватого  

не 
застосову-

ється 
6,5-8,5 

побутові миючі засоби, промислові та офісні очисники, 
рідкі чистячі засоби для посуду, очищувачі для твердих 
поверхонь, підлоги, автомобілів та рук, піноутворюючі та 
змочуючі агенти, виробництво латексу, емульсійна 
полімерізація 

Abeson Na 50 68411-30-3 
Натрій лінійні 

алкілбензольні 
сульфонати 

С10-С13 
в´язка 

рідина - 
паста 

50 346 білий 
не 

застосову-
ється 

6,5-8,5 

побутові миючі засоби, промислові та офісні очисники, 
рідкі чистячі засоби для посуду, очищувачі для твердих 
поверхонь, підлоги, автомобілів та рук, піноутворюючі та 
змочуючі агенти, виробництво латексу, емульсійна 
полімерізація 

Abeson TEA 27323-41-7 
Триетаноламін 
алкілбензольні 

сульфонати 
С10-С13 рідина 30 475 

жовтий до 
жовтокорич-

невого 

не 
застосову-

ється 
6,5-8,5 

побутові миючі засоби, промислові та офісні очисники, 
засоби особистої гігівєни, шампуні, піна для ванн, чистячі 
засоби для рук, піноутворюючі та змочуючі агенти, 
промислові емульгатори для сільського господарства 

Алкіл ефір сульфати 

Spolapon AES 233/70 
110392-50-

2 

Ефір 
лаурисульфату 

натрію, 3ЕО  
С12-С13 паста 70 428 безбарвний макс. 25 7,0-9,5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, піна для ванн, рідке мило, товари 
для дітей, піноутворювачі, текстильні допоміжні 
(очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 233 
110392-50-

2 

Ефір 
лаурисульфату 

натрію, 3ЕО 
С12-С13 рідина 27 428 

білий до біло-
жовтого 

макс. 25 6,5-7,5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, піна для ванн, рідке мило, товари 
для дітей, піноутворювачі, текстильні допоміжні 
(очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 



 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Довжина С-
ланцюга / 

молек. 
формула 

Форма 
при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 

Середня 
молек. 

вага 
(г/моль) 

Колір 
Колір 

(Klett, 5% 
розчин) 

рН  
при 

20
о
С* 

Застосування 

 

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

Spolapon AES 242/70 68891-38-3 
Ефір 

лаурисульфату 
натрію 2 ЕО 

C12-C14 паста 70 386 
Від білого до 

світло жовтого 
макс.20 6.5-9.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, гелі для душу, піна для ванн, рідке 
мило, лосьйони, рідина для миття посуду, піноутворювачі, 
текстильні допоміжні 

Spolapon AES 242 68891-38-3 
Ефір 

лаурисульфату 
натрію 2 ЕО 

C12-C14 рідина 26 386 безбарвний макс.20 6.5-7.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, гелі для душу, піна для ванн, рідке 
мило, лосьйони, піноутворювачі, текстильні допоміжні, 
повітрявтягуючі агенти 

Spolapon AES 242 alkal 68891-38-3 
Ефір 

лаурисульфату 
натрію, 2 ЕО 

C12-C14 рідина 26 386 безбарвний макс.20 10.0-12.0 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, гелі для душу, піна для ванн, рідке 
мило, лосьйони, піноутворювачі, текстильні допоміжні, 
повітрявтягуючі агенти 

Spolapon AES 242/70 
AM 

32612-48-9 
Ефір амонію 

лаурилсульфату,  
2 ЕО 

C12-C14 паста 70 381 
від білого до 

світло жовтого 
макс.20 

5.5-6.9 
(1%) 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби, косметика, 
шампуні з низьким pH, продукти для ванн, лосьйони для 
тіла, товари для дітей, піноутворювачі, текстильні 
допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 242 AM 32612-48-9 
Ефір амонію 

лаурилсульфату, 
 2 ЕО 

C12-C14 рідина 26 381 безбарвний макс.20 5.5-6.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби, косметика, 
шампуні з низьким pH, продукти для ванн, лосьйони для 
тіла, товари для дітей, піноутворювачі, текстильні 
допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES26 243/70 9004-82-4 
Ефір 

лаурисульфату 
натрію, 3 ЕО 

C12-C14 паста 70 429 
від білого до 

світло жовтого 
макс.20 6.5-9.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, піна для ванн, рідке мило, товари 
для дітей, піноутворювачі, текстильні допоміжні 
(очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 243 9004-82-4 
Ефір 

лаурисульфату 
натрію, 3 ЕО 

C12-C14 рідина 26 429 безбарвний макс.20 6.5-7.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, піна для ванн, рідке мило, товари 
для дітей, піноутворювачі, текстильні допоміжні 
(очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 243/70 
AM 

32612-48-9 
Ефір амонію 

лаурилсульфату,  
3 ЕО 

C12-C14 паста 69 424 
від білого до 

світло жовтого 
макс.20 

5.5-6.9 
(1%) 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби, косметика, 
шампуні з низьким pH, продукти для ванн, лосьйони для 
тіла, товари для дітей, піноутворювачі, текстильні 
допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 243 AM 32612-48-9 
Ефір амонію 

лаурилсульфату,  
3 ЕО 

C12-C14 Рідина 25 424 безбарвний макс.20 5.5-6.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби, косметика, 
шампуні з низьким pH, продукти для ванн, лосьйони для 
тіла, товари для дітей, піноутворювачі, текстильні 
допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та сполучні агенти) 

Spolapon AES 253/70 
125301-92-

0 

Ефір 
лаурисульфату 

натрію, 3 ЕО 
C12-C15 Паста 70 441 

від білого до 
світло жовтого 

макс.15 7.0-9.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, мило, продукти для ванн, продукти 
для дітей, текстильні допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та 
сполучні агенти), емульсійна полімерізація 

Spolapon AES 253 
125301-92-

0 

Ефір 
лаурисульфату 

натрію 3 ЕО 
C12-C15 рідина 26 441 

від 
безбарвного 

до світло 
жовтого 

макс.15 6.5-7.5 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, шампуні, мило, продукти для ванн, продукти 
для дітей, текстильні допоміжні (очищуючі, вирівнюючі та 
сполучні агенти) 



 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Довжина С-
ланцюга / 

молек. 
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о
С 
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Середня 
молек. 
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о
С* 

Застосування 

 

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

Алкіл сульфати 

Syntapon L 85586-07-8 
Лаурисульфату 

натрію 
C12-C14 рідина 30 302 

від білого до 
жовтуватого 

макс. 25 
7.0 -10.0 

(1%) 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, засоби для очищення і знежирення твердих 
поверхонь, стабілізатор пінни, емульгатори, волокна для 
миття та шліфування, емульсійна полімеризація 

Syntapon DS 85049-86-1 
Алкілсульфат 

натрію 
C10-C12 рідина 35 266 жовтий макс. 25 6.0-8.0 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, промислові та офісні очисники, 
протипожежна піна, піноутворюючий та зволожуючий 
агент, рафінована рослина олія, поділ жирних кислот,  
емульсійна полімеризація 

Spolapon AS 124 AM 2235-54-3 
Лаурилсульфат 

амонію 
C12-C14 рідина 25 295 

від прозорого 
до 

жовтуватого 
макс. 30 5.5-6.5 

засоби особистої гігієни з низьким pH, побутові миючі 
засоби та засоби для пралень, промислові та офісні 
очисники, очищувачі для килимів та оббивки, 
піноутворюючий агент, емульсійна полімеризація 

Spolapon AS 168 8052-50-4 
Жирний сульфат 

натрію 
C16-C18 віск 32 354 білий 

прозорість 
не менше 

82.5% 

9.0-11.0 
(10%) 

пральні порошки, косметика 

Альфа олефін сульфонати 

Spolapon AOS 146 
68439-57-

6** 
Альфа олефін 

сульфонат натрію 
C14-C16 рідина 38 325 

від 
жовтуватого 
до жовтого 

макс. 50 
6.5-8.0 

(1%) 

засоби особистої гігієни, побутові миючі засоби та засоби 
для пралень, мило, шампуні, товари для ванни, видатний 
піноутворювачь, очищення, відбілювання та фарбування 
текстилю, емульсійна полімеризація 

Гідротропи 

Spolapon CS Na 15763-76-5 
Кумол сульфонат 

натрію 
C9H12O3S.Na рідина 40 224 

від прозорого 
до 

жовтуватого 
макс. 80 6.5-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання,  збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування,  віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon CS NaP 15763-76-5 
Кумол сульфонат 

натрію 
С9H12O3S.Na порошок 93 224 

від білого до 
жовтуватого 

Не 
застосову-

ється 

6.0-10.0 
(1%) 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання,  збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування,  віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon CS AM 37475-88-0 
Кумол сульфонат 

амонію 
C9H12O3S.H3N рідина 40 217 

від жовтого до 
коричнуватого 

макс. 70 6.5-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon PTS Na 657-84-1 
Натрій 

толуолсульфонат 
C7H8O3S.Na рідина 40 194 

від світло- 
жовтого до 

коричнуватого 
макс. 60 7.0-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 



 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Довжина С-
ланцюга / 

молек. 
формула 

Форма 
при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 

Середня 
молек. 

вага 
(г/моль) 

Колір 
Колір 

(Klett, 5% 
розчин) 

рН  
при 

20
о
С* 

Застосування 

 

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

Spolapon PTS NaP 657-84-1 
Натрій 

толуолсульфонат 
С7H8O3S.Na порошок 93 194 

від білого до 
світло жовтого 

не 
застосову-

ється 

7.0-
9.0(1%) 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon PTS K 16106-44-8 
Калій 

толуолсульфонат 
С7H8O3S.K рідина 40 211 

від світло- 
жовтого до 

коричнуватого 
макс. 60 6.5-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon XS Na 1300-72-7 
Ксілолсульфонат 

натрію 
C8H10O3S.Na рідина 40 208 світло-жовтий макс. 50 7.0-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon XS NaP 1300-72-7 
Ксілолсульфонат 

натрію 
C8H10O3S.Na порошок 93 208 

від білого до 
жовтуватого 

не 
застосову-

ється 

6.0-10.0 
(1%) 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Spolapon XS AM 26447-10-9 
Ксілолсульфонат 

амонію 
C8H10O3S.H3N рідина 40 203 світло-жовтий макс. 60 7.0-9.0 

солюбілізатор в складі рідких і порошкових миючих 
засобів, домішки для з’єднання, збільшувач точки 
помутніння неіногенних ПАР, модифікатор в’язкості, 
домішки проти комкування, віск-розділювач, потужні 
очищувачі 

Неіногенні ПАР 

Алканоламіди 

Alfonal KD 68603-42-9 
Кокамід 

діетаноламін 
(1: 1) 

C8-C18 рідина 95 276 світло-жовтий 
не 

застосову-
ється 

9.0-
10.5(1%) 

побутові миючі засоби та засоби для пралень, засоби 
особистої гігієни – загусник, підсилювач та стабілізатор 
піни, зволожуючий агент, пом’якшувач, підсилювач 
в’язкості, знежирювач, емульгатор, диспергатор 

Alfonal K 61791-31-9 
Кокамід 

діетаноламін 
(2: 1) 

C8-C18 рідина 92 315 світло-жовтий 
не 

застосову-
ється 

7.5-9.5 
(1%) 

побутові миючі засоби та засоби для пралень, засоби 
особистої гігієни – загусник, підсилювач та стабілізатор 
піни, зволожуючий агент, пом’якшуючий та антистатичний 
агент, знежирювач ,емульгатор, закріплюючий агент, 
диспергатор 

Alfonal OL 93-83-4 
Олеамід 

діетаноламін 
(2: 1) 

C18 рідина мін. 90 370 жовтий 
не 

застосову-
ється 

8.0-11.0 
(1%) 

продукти для ванни, шампуні, креми та лосьйони, 
знежирювачі, масло для різки та змащування, очищувач в 
металообробці - інгібітор корозії, антистатичний агент, 
емульгатор, підсилювач в’язкості та очищуючої дії 

Alfonal ROD 68187-80-4 
Діетаноламід 
Ріпакова олія 

(1: 1) 
C14-C18 рідина 95 396 світло-жовтий 

не 
застосову-

ється 

9.0-10.5 
(1%) 

знежирювач в побутових миючих засобах / засобах для 
пралень та в засобах особистої гігієни  



 

Назва продукту 
Номер 

CAS 
Хімічний опис 

Довжина С-
ланцюга / 

молек. 
формула 

Форма 
при 
20

о
С 

Активна 
речовина 

(%) 

Середня 
молек. 

вага 
(г/моль) 

Колір 
Колір 

(Klett, 5% 
розчин) 

рН  
при 

20
о
С* 

Застосування 

 

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

Амфотерні ПАР 

Flavol AO 
308062-28-

4 
Оксид лаурил 
диметиламіну  

C12-C14 рідина 30 240 
від прозорого 

до 
жовтуватого 

макс. 20 
7.0-8.0 

(5%) 

підсилювач та стабілізатор піни в побутових миючих 
засобах / засобах для пралень та засобах особистої гігієни,  
промислові та офісні очищувачі – загусник, регулятор 
в’язкості, солюбілізатор, емульгатор, зволожуючий агент, 
мастила 

Flavol KDA 61789-40-0 
кокамідопропілбе

таїн 
C8-C18 Рідина 40 

Не 
визначена 

від прозорого 
до 

жовтуватого 

не 
застосову-

ється 
5.0-7.0 

побутові миючі засоби та засоби для пралень, засоби 
особистої гігієни, шампуні, товари для ванни, мило, 
протипожежна пінна -  підсилювач піни та в’язкості, 
антистатичний та зволожуючий агент 

Flavol KDA 30 61789-40-0 
кокамідопропілбе

таїн 
C8-C18 Рідина 30 

Не 
визначена 

від прозорого 
до 

жовтуватого 

не 
застосову-

ється 
5.0-7.0 

Побутові та пральні порошки, товари для особистого 
догляду,  шампуні, товари для ванни, мило для рук, 
протипожежна пінна -  підсилювач піни та в’язкості, 
знежирення, антистатичний та зволожуючий агент 

 


