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

SUP
PER SAND
____
___________
______________________
______________________
__________
______________________
_______________
Polimer do stabiilizacji warsttw ilastych i łupkowych
Cha
arakterystyk
ka:
SUP
PER SAND jest anionoowym polim
merem typu P
PHPA (częśściowo zhyd
drolizowany kopolimer akryloamidoowy).
Znajjduje zastosoowanie do sttabilizacji waarstw ilastycch i łupkowy
ych oraz do kapsułowania
k
a zwiercin podczas wierccenia
w ciiężkich waruunkach geoloogicznych. Może
M
być uży
żywany równ
nież do zwiększenia lepkkości płuczkii oraz stabiliizacji
otwo
oru wiertniczzego. Stosow
wany w niew
wielkich stężeeniach powod
duje flokulaccję zwiercin.
Wła
aściwości:
- staabilizuje ścianny otworu pooprzez skuteeczną inhibitaację warstw ilastych i łup
pkowych,
- pop
prawia właścciwości reoloogiczne płucczki o małej zzawartości faazy stałej,
- zm
mniejsza mom
ment obrotow
wy narzędzi i obciążenia ppodczas insttalacji rur,
- zw
większa lepkoość płuczki juuż w niskich
h stężeniach,
- pop
prawia właścciwości smarrne płuczki redukując
r
obblepianie zwiiercin na narzzędziach,
- w formie
f
perełeek – łatwo roozpuszcza się w wodzie.
Zasttosowanie:
- jak
ko dodatek sttabilizujący iły
i i łupki,
- skłładnik płuczeek beziłowycch oraz bento
onitowo-poliimerowych,
- dob
brze współprracuje z innyymi dodatkam
mi do płuczeek wodnych.
Mieeszanie:
SUP
PER SAND powinien być
b mieszan
ny powoli w odpowiedn
nich mieszallnikach. Najjlepsze wyn
niki uzyskujee się
podaając polimerr przez dyszęę Venturiego
o. Unikać jeddnoczesnego
o mieszania SUPER SAN
ND oraz inn
nych składników.
SUP
PER SAND podawać zaw
wsze po rozpuszczeniu bbentonitu. Płłuczka wyko
onana na bazzie SUPER SAND
S
uzysskuje
swojje właściwośści po około 15 minutach
h mieszania i jest odpornaa na fermentację bakteryj
yjną.
Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
- pH
H 0,1% roztw
woru:
- 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
0,5 – 2,0 kg/m3

s nieznaczn
nie różnić od podanych wartości
w
ze względu
w
na sppecyficzne warunki
w
i wym
maga
Rzecczywiste zużżycie może się
wyk
konania próbyy na miejscuu wierceń.
Pak
kowanie i przzechowywan
nie:
SUP
PER SAND jjest pakowaany w 25 kg
g worki folioowe, układan
ny na paletacch i zabezpiieczony foliąą. Przechowyywać
w suchym i chłodnym
m miejscu. Unikać kontaktu z wodą. Wyrób m
może być przechowyw
wany
w od
dpowiednichh warunkach..

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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