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

SO
ODA
____
___________
______________________
______________________
__________
______________________
_______________
Środ
dek do zwiękkszania pH płuczki
p
Cha
arakterystyk
ka:
SOD
DA (węglan sodu) w formie drobneego proszku stosowana jest
j
m.in. do
o zwiększannia pH płuczzek wiertniczzych,
zmięękczania woddy i poprawyy wydajności układu.
Wła
aściwości:
- sku
utecznie zmiiękcza wodę,,
- wy
ytrąca jony w
wapnia i maggnezu z płuczzki zanieczysszczonej gipssem lub anhy
ydrytem,
- zw
większa pH rooztworu,
- pop
prawia dyspeersję bentoniitu,
- zw
większa wydaajność płynu wiertniczego
o,
- niee jest toksyczzna dla środoowiska.
Zasttosowanie:
- skłładnik płuczeek beziłowycch oraz bento
onitowo-poliimerowych,
- mo
oże być stosoowana z innyymi dodatkam
mi do płuczeek wodnych.
Mieeszanie:
Najllepsze wynikki uzyskuje się podającc SODĘ przzez dyszę Venturiego.
V
Podczas
P
mieeszania unik
kać gwałtow
wnego
wsypywania do mieszalnikaa. SODA niee powinna bbyć dodawan
na jednocześn
nie z innym
mi dodatkamii. Podawać przed
p
puszczeniem bentonitu. Unikać
U
przed
dawkowania, gdyż może to
t skutkowaćć pogorszeniiem właściwości płuczki..
rozp
Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
- pH
H 1% roztworru:

proszzek barwy biiałej
ok. 111

Dozzowanie:
- płu
uczka bentonnitowa i beziłłowa:
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Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

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:
SOD
DA jest pakoowana w 25 kg worki wielowarstwo
w
owe, układan
na na paletach i zabezpiieczona foliąą. Przechowyywać
w suchym i chhłodnym mieejscu. Unikaać kontaktu z wodą. Wyrób
W
możee być przechhowywany w odpowieddnich
waru
unkach przezz 12 miesięcyy.

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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