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Tonalid związek zapachowy
do produkcji perfum, piżmo,
bursztyn, Tonalide proszek
Cena brutto

59,80 zł

Cena netto

48,62 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP7020

Kod producenta

CAS# 21145-77-7 /23018-6

Opis produktu

TONALIDE - ZWIĄZEK ZAPACHOWY DO
PRODUKCJI PERFUM
Tonalid to związek zapachowy odpowiednik piżma o kremowej nucie z dodatkiem bursztynowych niuansów
CAS: 21145-77-7

Formuła: C18H26O
nazwa chemiczna: 6-acetylo-1,1,2,4,4,7-heksametylotetralina 1506-02-1

waga molekularna: 258,4 g / mol
temperatura topnienia: 54,5 ° C

związek zapachowy; o handlowej nazwie Tonalide, Fixolide
Kryształy tego szeroko stosowanego, czystego, dyfuzyjnego piżma: jednego z nielicznych wczesnych piżm innych niż nitro, które przetrwały
próbę czasu i nadal są szeroko stosowane we współczesnej perfumerii.

Fixolide daje bardzo dobre połączenia z kumaryną , która jest bardzo pożądana w budowie męskich perfum fougere.
Tonalide jest sprzedawany w postaci stałej (proszek lub kryształki), dlatego najlepiej rozpuścić go w alkoholu etylowym, glikolu propylowym
max do 10% Tonalidu

zapach: pizmo, bursztyn, słodki, wytrawny, pudrowy
siła zapachu: wysoka
kolor: biały lekko kremowo proszek lub kryształki
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Dobrze łączy się nutami: słodkimi, waniliowymi, drzewnymi, kadzidlanymi, zwierzęcymi, pudrowymi,
nuta : podstawy
Producent: Keva
wytrzymałość : do 400 godzin na blotterze

zalecane zastosowanie w perfumach: od 0,1% do 3 % w kompozycji

Opis zapachu: pizmowy, słodki, suchy, bursztynowy, pudrowy z elementami nut drzewnych

ORYGINALNE SKONCENTROWANE OLEJKI ORAZ KOMPOZYCJE PERFUMERYJNE DO TWORZENIA PERFUM
WSZYSTKIE OLEJKI ORAZ KOMPOZYCJE PERFUMERYJNE POSIADAJĄ CERTYFIKATY
KOMPOZYCJE POCHODZĄ OD NAJBARDZIEJ ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW OLEJKÓW I KOMPOZYCJI

Przed użyciem każdego olejku zalecamy przeprowadzić próbę uczuleniową .
W tym celu należy jedną krople olejku eterycznego zmieszać z kilkoma kroplami alkoholu i wetrzeć w wybrane miejsce na
ciele ( za uchem , na nadgarstku ) , odczekać i sprawdzić reakcję na olejek. Pamiętaj że niektóre naturalne olejki eteryczne
mogą uczulać.
synonimy:
acetyl hexamethyl indan
ganolide
musk indane
phantolid
Tonalide

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