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Cis 3 Hexanol - świeżo ścięta
trawa, związek zapachowy do
produkcji perfum
hex-3-en-1-ol,
cis-3-heksen-1-ol
Cena brutto

19,80 zł

Cena netto

16,10 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP2098

Kod producenta

2098SH

Opis produktu
CIS 3 HEXANOL - " ALKOHOL LIŚCIOWY"
związek zapachowy do produkcji perfum
hex-3-en-1-ol, cis-3-heksen-1-ol
NR CAS. 928-96-1
EINECS NO. 2131928
FEMA GRAS NO. 2563
Wzór: C6H12O
Temperatura wrzenia: 156,5 °C
XPP2098

Bezbarwna do bladożółtej ciecz.
Mocny, świeży i intensywnie zielony trawiasty zapach.
Tak zwany „alkohol liściowy”
Wystepowanie naturalne:

Cis-3-heksenol został rozpoznany w wielu kwiatach, owocach i warzywach, na przykład goździk ogrodowy, gardenia,
wiciokrzew, hiacynt, osmantus, jabłko, morela, wiśnia, winogrono, kiwi, cytryna, melon, mięta, pomarańcza, śliwka,
Truskawka, Kukurydza, Dynia, Pomidor, Herbata itp.
Cis 3 Hexanol to związek chemiczny o zapachu świeżo ściętej zielonej trawy z nutami zielonymi, Cis-3-Hexenol daje świeży zielony efekt w górnej
nucie kompozycji.
Dobrze łączy się z wieloma olejkami eterycznymi jak i z kompozycjami syntetycznymi.
Przydatny w produkcji perfum, o swieżej nucie zapachowej, dobre połączenie z nutami cytrusowymi, kwiatowymi, owocowymi, ziołowymi, w typie herbaty zielonej.

Organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi nienasyconych. Substancja jest bezbarwną, oleistą cieczą o intensywnym
zapachu świeżo ściętej trawy lub liści. Słabo rozpuszcza się w wodzie, lecz dobrze w etanolu.
Typ zapachu: zielony, trawiasty, świeży
nuta: głowy
siła zapachu na bloterze; 12 godzin
dozowanie do 3-4 % w kompozycji
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Producent : IBL
zapach; unisex

Aby koncentrat olejku użyć do wyprodukowania perfum
należy rozcieńczać w proporcjach:
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Najtrwalszy ekstrakt perfum zawiera nawet do 40% olejków (zazwyczaj jest to 25%).
Wody ESDP (Esprit de Parfum) mają 15-30% olejków.
W wodach perfumowanych EDP jest 12-25 % związków aromatycznych.
W wodach toaletowych (EDT) – 6-18% .
Wody kolońskie mają ok. 5-7 % olejków.
wody po goleniu – 2-4%.
Wody orzeźwiające, czyli tzw. mgiełki – do 5%.
aby wykonać własne perfumy lub wodę toaletową należy wymieszać kompozycje olejków z alkoholem zazwyczaj 80% i
odstawić w ciemne miejsce na minimum 3 tygodnie . Wskazane jest przynajmniej raz dziennie wstrząsnąć butelką z
perfumami w celu lepszego wymieszania się olejku z alkoholem.Po 3 tygodniach perfumy są gotowe do użycia.
Olejki i kompozycje mogą uczulać , dlatego przed zastosowaniem w perfumach należy przetestować niewielką ilość
kompozycji na skórze minimum 24 godziny, jeśli nie wystąpi żadna reakcja można użyć do produkcji perfum czy wody
toaletowej.
produkt sprzedajemy jako surowiec.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 5 ML , 10 ML , 30 ML , 50 ML , 100 ML
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