
POLYFIX
Składnik do walki z nieprzyjemnym zapachem

Polyfix to grupa wysoce skutecznych, rozpuszczal-
nych w wodzie pochłaniaczy zapachów na bazie 
rycynooleinianu cynku. Tworzy on stabilne komplek-
sy z molekułami „brzydkich zapachów” i to również 
w wysokich temperaturach. Jest kompatybilny z 
większością kompozycji zapachowych oraz z niejo-
nowymi i anionowymi detergentami. Skutecznie ab-
sorbuje cząsteczki z fazy gazowej.  

Mechanizm działania
Substancją aktywną w surowcu  jest kompleks ry-
cynooleinianu cynku z czynnikiem chelatującym – na 
atomie cynku zachodzi reakcja wiązania molekuł nie-
przyjemnych zapachów.

Sam rycynooleinian cynku jest produktem nierozpusz-
czalnym w wodzie i nieaktywnym w procesie neutra-
lizacji brzydkich zapachów. Warunkiem „neutralizacji” 
jest jego aktywacja, która zachodzi poprzez chelata-
cje atomu cynku, odsłaniając jego centrum aktywne 
i umożliwiając wiązanie molekuł nieprzyjemnych za-
pachów. Dobór czynnika chelatującego jest kluczowy, 
ponieważ pozwala na uzyskanie rozpuszczalności w 
danym układzie i aktywowanie związku cynku do 
zdolności neutralizacji przykrych zapachów. 

W ofercie IMPAG znajdują się trzy rodzaje tego su-
rowca, różniące się stężeniem kompleksu cynku oraz 
czynnikiem chelatującym, co pozwala na możliwie 
najlepszy dobór surowca do danej receptury.

POLYFIX ZRC 30 MT  
Skład: Water, Zinc Diricinoleate, Chelating Agent, Alcohol Ethoxylated
Zastosowanie: chemia przemysłowa, gospodarcza, odświeżacze powie-
trza, w tym neutralizacja zapachów pochodzenia odzwierzęcego (psy, koty)
Rekomendowane dozowanie: 5  –20% 
Stabilność w pH: 8–11
Dodatkowe zalety: 

• Wspomaga usuwanie osadów z twardej wody 
• Łatwo biodegradowalny
• Rozpuszczalny w wodzie i niskich temperaturach 
• Kompatybilny z anionowymi i niejonowymi dodatkami 
• Eliminuje brzydkie zapachy spowodowane np. przez aminy, merkapta-

ny, siarkowodór, kwasy organiczne, amoniak, tioestry itp.
• Nie reaguje z większością kompozycji zapachowych

Dodatek etanolu lub anionowych/niejonowych surfaktantów umożliwi 
wykorzystanie Polyfix ZRC 30 MT w niższym pH.
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POLYFIX ZRC 50 TB (PALM OIL FREE)    
INCI: Zinc Ricinoleate, Laureth-3, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Propy-
lene Glycol
Zastosowanie: kosmetyki, chemia gospodarcza, przemysłowa, środki do 
pielęgnacji zwierząt
Rekomendowane dozowanie: 1–5%
Stabilność w pH: 4–10
Dodatkowe zalety: 

• Przyjazny dla flory bakteryjnej skóry (szczególnie polecany do antyperspi-
rantów, dezodorantów) 

• Nadaje się do procesów „ na zimno” 
• Kompatybilny z anionowymi, niejonowymi dodatkami
• Jako jedyny jest kompatybilny z kationowymi dodatkami np.

 º Aluminium Chlorohydrates – antyperspiranty 
 º Polyquaterniums - odżywki,
 º Quaternary Ammonium Compounds - płyny do płukania, dezynfektanty, 

detergenty kationowe
• Eliminuje brzydkie zapachy spowodowane np. przez aminy, merkaptany, 

siarkowodór, kwasy organiczne, amoniak, tioestry itp.
• Nie reaguje z większością kompozycji zapachowych

Dodatek alkoholu 30–40% (ethanol/izopropanol) umożliwia wprowadzenie do 
roztworu wodnego (najsłabiej rozpuszczalny w wodzie). Polecany do układów 
hydrofobowych.
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Rekomendacje dotyczące recepturowania
Produkt jest wrażliwy na twardą wodę - zalecane jest stosowanie wody zdemine-
ralizowanej

W wyniku przechowywania produktu w temperaturze poniżej 15–20 °C może 
wystąpić mętność, osady lub tworzenie żelu. Stan ten jest normalny i odwracal-
ny. Przy wystąpieniu żelowania należy produkt podgrzać do 40°C lekko mieszając 
(najlepiej w łaźni wodnej 40–50 °C, od czasu do czasu mieszając). Należy to zrobić 
przed dodaniem surowca do receptury.

POLYFIX ZRC 25 GP   
INCI: Aqua, Zinc Ricinoleate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Propanediol
Zastosowanie: kosmetyki, higiena jamy ustnej, chemia gospodarcza, 
przemysłowa, środki do pielęgnacji zwierząt. Może być stosowany w produk-
tach COSMOS.
Rekomendowane dozowanie: 5–20%
Stabilność w pH: 7–10
Dodatkowe zalety: 

• Przyjazny dla flory bakteryjnej skóry 
• Łatwo biodegradowalny
• Rozpuszczalny w wodzie i niskich temperaturach 
• Kompatybilny z anionowymi i niejonowymi dodatkami 
• Eliminuje brzydkie zapachy spowodowane np. przez aminy, merkaptany, 

siarkowodór, kwasy organiczne, amoniak, tioestry itp.
• Nie reaguje z większością kompozycji zapachowych
• Dostępny również w wersji RSPO MB (nazwa handlowa: Polyfix ZRC 25 MB)  
• Dostępny również w wersji „palm oil free” (nazwa handlowa: Polyfix ZRC 25 EC)
 

Dodatek etanolu lub anionowych/niejonowych surfaktantów umożliwi wy-
korzystanie Polyfix ZRC 25 GP  w niższym pH.
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ANTIPERSPIRANT SPRAY

A

Alcohol 40.70

Laureth-3 3.00

Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine 0.30

Zinc Ricinoleate, Laureth-3, Tetrahydroxy-
propyl Ethylenediamine, Propylene Glycol

POLYFIX ZRC 50 TB 
(SCHILL+SEILACHER GMBH)

1.50

B

Aqua 40.50

Aluminium Chlorohydrate 12.00

Propylene Glycol 2.00

C Lactic Acid qs to pH

REFRIGERATOR CLEANER “ODOUR ABSORBING”

A Aqua 80.00

Ethanol or Isopropyl Alcohol 10.00

B

Zinc Ricinoleate
POLYFIX ZRC 30 MT   
(SCHILL+SEILACHER GMBH)

5.00

Sodium Lauroyl Sarcosinate, 30 %
PERLASTAN L-30   
(SCHILL+SEILACHER GMBH)

3.00

Sodium Citrate 0.50

GLDA, 47 % 0.50

Benzalkonium Chloride 1.00

C Citric Acid qs to pH

D Fragrances, Colour, etc. qs

Phase INCI / Ingredient Trade Name % w/w

LIQUID HAND SOAP “ODOUR NEUTRALIZER” 

A Aqua 74.00

B

Xanthan Gum 1.00

Sodium Lauroyl Sarcosinate, 30 %
PERLASTAN L-30 
(SCHILL+SEILACHER GMBH)

5.00

Sodium Laureth Sulfate, 28 % 15.00

C

Zinc Ricinoleate, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Propanediol

POLYFIX ZRC 25 GP 
(SCHILL+SEILACHER GMBH)

2.00

GLDA, 47 % 1.00

Glycerin 2.00

D Citric Acid qs to pH

E Preservatives, Fragrances, etc. qs
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