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

CL
LAY POLYMER
R
Cha
arakterystyk
ka:
CLA
AY POLYM
MER jest pollimerem typ
pu PHPA (cczęściowo zh
hydrolizowan
ny kopolimeer akryloam
midowy) na bazie
b
olejo
owej emulsjji o wysokkim ciężarzee cząsteczkoowym. Zostaał zaprojekttowany do stabilizacji warstw ilasstych
i łup
pkowych oraaz do kapsuułowania zw
wiercin podczzas wierceniia w ciężkicch warunkacch geologiczznych. Możee być
używ
wany równieeż do zwiękkszenia lepko
ości płuczki oraz stabiliizacji otworu
u wiertniczeego. Ze względu na szerrokie
spek
ktrum stosow
wania i szyybkość rozp
puszczania zznajduje zasstosowanie do
d wierceń horyzontaln
nych, naftow
wych
i hyd
drotechnicznnych.
aściwości:
Wła
- staabilizuje ścianny otworu pooprzez skuteeczną inhibitaację warstw ilastych i łup
pkowych ,
- um
możliwia posttęp wiercenia w trudnych
h warunkachh geologiczny
ych,
- zm
mniejsza mom
ment obrotow
wy narzędzi i obciążenia ppodczas insttalacji rur,
- efeektywne dziaałanie w niskkich stężeniacch,
- pop
prawia właścciwości smarrne płuczki redukując
r
obblepianie zwiiercin na narzzędziach
- w formie
f
emulsji - szybko rozpuszcza
r
się
s w wodziee.
Zasttosowanie:
- przzygotowaniee płuczek na bazie
b
wody słodkiej
s
i słoonej,
- skłładnik płuczeek beziłowycch oraz bento
onitowo-poliimerowych,
- płu
uczki na baziie nasyconeggo roztworu NaCl
N
oraz K
KCl,
- mo
oże być stosoowany z innyymi dodatkam
mi do płuczeek wodnych.
Mieeszanie:
CLA
AY POLYM
MER powinieen być mieszzany powoli w odpowieednich mieszzalnikach. Naajlepsze wyn
niki uzyskuje się
podaając polimeer przez dyyszę Venturiiego. Unikaać jednoczessnego mieszzania CLAY
Y POLYME
ER oraz innnych
składników. CL
LAY POLYM
MER podawać zawsze ppo rozpuszczzeniu benton
nitu. Płuczkaa wykonana na bazie CL
LAY
POL
LYMER uzyyskuje swoje właściwoścci po około 110 minutach mieszania i jest odpornna na fermen
ntację bakterryjną.
Przeed użyciem ddokładnie wyymieszać.
Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
- pH
H 1% roztworru:
- gęsstość:
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Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

Dozzowanie:
- płu
uczka bentonnitowo-polim
merowa:
- płu
uczka beziłow
wa:

0,05 – 0,5 kg/m3
1,0 – 3,0 kg/m3

Rzecczywiste zużżycie może się
s nieznaczn
nie różnić od podanych wartości
w
ze względu
w
na sppecyficzne warunki
w
i wym
maga
wyk
konania próbyy na miejscuu wierceń.
kowanie i przzechowywan
nie:
Pak
CLA
AY POLYM
MER jest rozlewany w 25 kg plasstikowe kanistry, układaany na paleetach i zabeezpieczony folią.
f
Przeechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
m
Uniikać mrozu. Wyrób możże być przecchowywany w odpowieddnich
waru
unkach przezz 6 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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