Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

BO
OREGEL S130 P
Bentonit aktywoowany do płuuczek wiertniiczych z doddatkiem polim
meru

Cha
arakterystyk
ka:
BOR
REGEL S130 P jest aktyywowanym bentonitem
b
ssodowym typ
pu Wyoming
g o wysokiej
ej zawartościi montmoryloonitu
z do
odatkiem poolimeru przeeznaczonym do prac w
wiertniczych. Charakteryzzuje się dobbrą wydajno
ością i łatwoością
przy
ygotowania sstabilnej płuuczki wiertniiczej nawet przy niskich
h koncentraccjach. Znajdduje zastosow
wanie m.in. przy
hory
yzontalnych wierceniachh kierunkowy
ych (HDD), wierceniach
h sterowanycch mikrotuneelowych i makrotunelow
m
wych,
pion
nowych wierrceniach wyydobywczych
h gazu i naffty oraz przzy budowie ścian szczellinowych. Stabilizuje
S
ścciany
otwo
orów dodatkkowo inhibittując warstw
wy ilaste i łłupkowe w gruncie. Dzięki zastosow
owaniu specjjalnego polim
meru
benttonit BOREG
GEL S130 P pozwala otrzzymać płuczzkę szybko wynoszącą
w
zw
wierciny z otw
tworu.

aściwości:
Wła
- eko
onomiczny w zastosowanniu, pozwalaa osiągnąć doobre paramettry przy niskiej koncentraacji,
- dob
brze wynosi zwierciny z otworu,
- pop
prawia właścciwości reoloogiczne płucczki o małej zzawartości faazy stałej,
- szy
ybko dyspergguje się w wodzie,
- staabilizuje ścianny otworu pooprzez skuteeczną inhibitaację warstw ilastych i łup
pkowych,
- pop
prawia właścciwości smarrne płuczki redukując
r
obblepianie zwiiercin na narzzędziach.
Zasttosowanie:
- jak
ko płyn wierttniczy o niskkiej zawartości fazy stałejj,
- do wiercenia w gruntach piiaszczystych i żwirowychh,
- uniwersalny płyyn do wierceeń pionowycch oraz w tecchnice mikrottunelowania.
Mieeszanie:
BOR
REGEL S130 P powinieen być mieszzany w odpoowiednich mieszalnikach
m
h. Najlepsze wyniki uzysskuje się poddając
benttonit przez dyyszę Venturiiego. Podczaas mieszania podawać materiał powoli, bez gwałttownego wsy
ypywania duużych
iloścci. Płuczka w
wykonana na bazie BORE
EGEL S130 P uzyskuje swoje
s
właściw
wości po okooło 15 minuttach mieszannia.
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Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
ddrobny proszzek barwy krremowej
- zaw
wartość monntmorylonitu: 75 - 85%
- gęsstość nasypoowa:
0,9 kg/l
Dozzowanie:
Rod
dzaj gruntu

Koncentracja

Lepko
kość umownaa

- gliny, iły, torfyy:
- piaaski, żwiry:
- kam
mienie, żwirry gruboziarnniste, otoczak
ki:

0 kg/m³
20 - 30
30 - 40
0 kg/m³
40 - 50
0 kg/m³

40 - 60 s
60 - 100 s
100 - 150 s

s nieznaczn
nie różnić od podanych wartości
w
ze względu
w
na sppecyficzne warunki
w
i wym
maga
Rzecczywiste zużżycie może się
wyk
konania próbby na miejjscu wierceeń. Kontroloować ilości dozowaneg
go bentonitu
tu. Nie należy przekraaczać
mak
ksymalnej zallecanej iloścci.
Pak
kowanie i przzechowywan
nie:
BOR
REGEL S1300 P jest pakoowany w 25 kg worki wiielowarstwow
we, układany
y na paletachh po 1000 kg
g i zabezpiecczony
foliąą. Przechowyywać w succhym i chłod
dnym miejsccu. Unikać kontaktu
k
z wodą.
w
Wyróbb może być przechowyw
wany
w od
dpowiednichh warunkach przez 12 miesięcy.

Wszystkiee dane niniejszeggo dokumentu pod
dane są tytułem in
nformacji.
Nie mogąą one stanowić sp
pecyfikacji kontraaktowej lub praw do wykorzystania
a istniejących parrametrów.
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