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

BO
OREGEL S130 PLU
US
Systtem bentonitowo-polimerrowy do płucczek wiertnicczych
arakterystyk
ka:
Cha
BOR
REGEL S1330 PLUS jest specjalną mieszanką bentonitowo
o-polimerow
wą stosowanąą do otrzym
mywania płuuczek
wierrtniczych o wysokiej leppkości. Podstawowym sskładnikiem BOREGEL S130 PLU
US jest aktyw
wowany benntonit
sodo
owy typu W
Wyoming o wysokiej
w
zaw
wartości moontmorylonittu. Dzięki zastosowaniuu wielu rodzzajów polimerów
i dodatków przyygotowana płuczka szybcciej osiąga s woje maksy
ymalne param
metry nawet w przypadk
ku bardzo twardej
wod
dy. Produkt ccharakteryzuuje się bardzo dobrą wyddajnością i łaatwością przzygotowania stabilnej płu
uczki wiertnniczej
naw
wet przy niskkich koncenntracjach. Go
otowa płuczk
zka stabilizujje ściany ottworu oraz ppozwala wy
ynosić najcięęższe
frakcje. Może bbyć zastosow
wany przy ho
oryzontalnycch wierceniaach kierunkowych (HDD
D), wierceniaach sterowannych,
pion
nowych wierrceniach wyddobywczych gazu i naftyy i innych. Dzięki zastoso
owaniu specjjalnej kompo
ozycji polimerów
BOR
REGEL S1300 PLUS charrakteryzuje się
s szerokim spektrum zaastosowania.
aściwości:
Wła
- eko
onomiczny w zastosowanniu, pozwalaa osiągnąć doobre paramettry przy niskiej koncentraacji,
- sku
utecznie reduukuje współcczynnik filtraacji płynu wiiertniczego,
- szy
ybko dyspergguje się w wodzie,
- sysstem jednow
workowy, nie wymaga sto
osowania doddatków,
- staabilizuje ścianny otworu pooprzez skuteeczną inhibitaację warstw ilastych i łup
pkowych,
- dob
brze wynosi zwierciny z otworu.
Zasttosowanie:
p
h i żwirowycch,
- do wiercenia w najcięższycch gruntach piaszczystych
ko płyn wierttniczy o niskkiej zawartości fazy stałejj,
- jak
- uniwersalny płyyn do wierceeń w różnych
h rodzajach ggruntu.
Mieeszanie:
BOR
REGEL S1330 PLUS poowinien być mieszany w odpowied
dnich mieszaalnikach. Naj
ajlepsze wyn
niki uzyskujee się
podaając bentonitt przez dyszęę Venturiego
o. Podczas m
mieszania pod
dawać materiiał powoli, beez gwałtown
nego wsypyw
wania
duży
ych ilości. Płłuczka wykoonana na bazie BOREGE
EL S130 PLU
US uzyskuje swoje właścciwości po ok
koło 15 minuutach
miesszania. Nie nnależy zmienniać składu płuczki przez dodawanie polimerów.
p
Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
- zaw
wartość monntmorylonitu:
- gęsstość nasypoowa:
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drobbny proszek barwy kremowej
75 - 85%
0,9 kkg/l
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Dozzowanie:
Rod
dzaj gruntu

Konccentracja

Lepkoość umowna

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

20 - 25
2 kg/m³
25 - 35 kg/m³
30 - 40
4 kg/m³

45 - 60 s
600 - 120 s
70 - 180 s

Rzecczywiste zużżycie może się
s nieznaczn
nie różnić od podanych wartości
w
ze względu
w
na sppecyficzne warunki
w
i wym
maga
wyk
konania próbby na miejjscu wierceeń. Należy kontrolowaćć ilości do
ozowanego bbentonitu. Nie
N przekraaczać
mak
ksymalnej zallecanej iloścci.
kowanie i przzechowywan
nie:
Pak
BOR
REGEL S1330 PLUS jeest pakowan
ny w 25 kgg worki wielowarstwow
we, układany
ny na paletaach po 10000 kg
i zab
bezpieczonyy folią. Przecchowywać w suchym i chłodnym miejscu.
m
Unikać kontaktuu z wodą. Wyrób
W
możee być
przeechowywanyy w odpowieddnich warunk
kach przez 1 2 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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