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RENGÖRANDE ÄMNEN
Produktinformation

Beskriving och användning

AKTIVA INGREDIENSER

Övriga Ingredienser

Produktbeskrivning

cocoylglutamate
Sodium Cocoyl Glutamate

Artikelnamn Cocoylglutamate 

Artikelnummer 4509

Råmaterial Kokosolja

Kemiskt namn L-Glutamic acid, 
N-coco acyl derivs., 
monosodium salts

INCI Sodium Cocoyl Glu-
tamate

CAS 68187-32-6

EINECS 269-087-2

Tillverkning-
framtagning

Kemisk omvandling.

Hållbarhetstid Minst 5 år

Förvaring Förvaras torrt och 
svalt i väl tillsluten 
förpackning.

Förpackningsstorlek 250 ml; 1 l, 5 l; 25 l

Användningsområde Kosmetiska och hy-
gieniska produkter.

Cocoylglutamate är en mild tensid som har sitt ursprung i 
vegetabiliska och förnyelsebara råvaror. Den framställs genom att 
kombinera fettsyror från kokosolja och aminosyran glutaminsyra. 
Glutaminsyra bildas vid jäsning (fermentering) av t.ex. sojabönor.
Cocoylglutamate tillhör gruppen anjonaktiva tensider (anjoniska 
tensider). Dessa finns i emulgeringsmedel, rengöringsmedel av 
skilda slag, diskmedel, tvättmedel, tvålar och schampo. Molekylerna 
är negativt laddade. Anjonaktiva tensider tillsätts ibland i fast tvål 
för att de rengör och löddrar bra och dessutom emulgerar tvålen. 
Äldst och enklast av de anjonaktiva tensiderna är tvål och såpa. 

Produkten innehåller inte sulfater, lösningsmedel som 
propylenglykol eller konserveringsmedel.
Denna produkt är biologiskt nedbrytbar.
Cocoylglutamate är godkänd för användning i Eko/Naturkosmetik 
hud- och hårprodukter certifierade av ECOCERT/BDIH 
(COSMOS). OBS! Detta innebär inte nödvändigtvis att råvaran är 
ekologiskt odlad!

Cocoylglutamate är rengörande, och ger ett bra, krämigt 
lödder. Den är mycket hudvänlig och har en skyddande och 
fuktighetsbevarande effekt på huden. I hårprodukter förbättrar 
den hårets struktur och gör det mera medgörligt. Används till 
skumbad, flytande tvål och schampo. Är särskilt bra i produkter för 
barn, känslig hud/hårbotten samt intima kroppsdelar.

Cocoylglutamate kan kombineras med anjoniska (Laurylglutamate, 
Cocoförtjockare) , nonjoniska (Sockertensid, Cocotensid), amfotera 
tensider (Betain 30 %, Lauryl Betain)och tensidblandningar 
(Laurethsulfat, Pärlemortensid, Sockertensid med betain). 
Cocoylglutamate bidrar till förbättrad hudvänlighet i sådana 
blandningar vid en tillsats av ca 2 – 5 %. Tillsats av Cocoylglutamate 
ger dessutom ett mer stabilt skum. Den kan också användas som 
bastensid i koncentrationer upp till 25 %. 

Produkter för kroppsrengöring och schampo med enbart 
Cocoylglutamate kan inte förtjockas med salt. Det fungerar endast 
om tensidblandningen till stor del utgörs av Laurethsulfat. 

Guide förtjockningsmedel (per 100 ml färdig produkt)
• 4302 Kosmetisk stärkelse: ca 3 g (9,6 ml) 
• 4303 Cellulosa: 0,1 – 2 g (0,19 ml – 3,8 ml)
• 4513 Cocoförtjockare: 2 – 5 g (4,4 ml – 11 ml)
• 4308 Xantangum: 0,1 – 2 g (0,25 – 5 ml) 
• 4309 Carrageenpulver: 0,5 – 2 g (0,65 – 2,6 ml)
• 4310 Guarmjöl eko: 0,5 – 1 g (0,7 – 1,4 ml)
• 4503 Guarmjöl för håret (extra): 0,5 – 1 g (0,85 – 1,7 ml) 

OBS! Testa alltid själv dina kombinationer av ingredienser i liten 
skala. Olika förtjockningsmedel kräver olika tillverkningssätt och 
dosering, vilken också beror på vilka andra råvaror som används i 
produkten. Det är viktigt att följa anvisningarna för respektive 
förtjockningsmedel. Vår erfarenhet är att 4302, 4303 och 4513 
fungerar bäst.

Sodium Cocoyl Glutamate: ca 24 %.

Vatten: ca 75 %; Natriumklorid (NaCl): ca 1 %.



Rengörande Ämnen
Produktinformation

cocoylglutamate
Sodium Cocoyl Glutamate

REACH status (Förordning (EG) nr 2006/1907 18 december 
2006) 
Ej registrerad
Ej CMR 
NKK deklarerar härmed att Cocoylglutamate  som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk innehåller enligt tillverkaren inte 
ämnen som regleras enligt direktiv 76/768/EEG – bilagor och 
modifieringar.
Ej GMO
NKK deklarerar härmed att Cocoylglutamate  som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk är enligt tillverkaren fri från GMO. 
Ej testad på djur 
NKK deklarerar härmed att Cocoylglutamate som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk har inte enligt tillverkaren testats på djur. 
NKK följer den internationella standarden för ”Ej testat på djur”, 
Humane Cosmetics Standard (HCS). Svenskt kontrollorgan är 
Djurens Rätt.
Ej BSE 
NKK deklarerar härmed att Cocoylglutamate som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk innehåller enligt tillverkaren inte 
animaliska råvaror och är fri från BSE.
Ej nanopartiklar
NKK deklarerar härmed att Cocoylglutamate som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk är enligt tillverkaren fri från nanopartiklar.
Transport
Lastbil från Europa till Gamleby.
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Produktspecifikation

Blandbar med Vatten och vattenlösliga 
ämnen.

Organoleptiska 
egenskaper
Färg
Doft
Utseende

Färglös till ljusgul
Karaktärisktisk
Klar trögflytande vätska

Fysiokemiska egenskaper
pH vid 20 ⁰C

Kokpunkt
Löslighet  
Viskositet (dynamisk) vid 20 °C

9 (outspädd produkt)
8,5 (10 % vattenlöslig)
> 100 °C
Löslig i vatten
100 mPas


