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Omdat de verkoper geen invloed heeft op de gebruiksvoorwaarden van dit product, wordt het product verkocht zonder garantie, expliciet of impliciet, op voorwaarde dat 
de koper zelf de geschiktheid van de toepassing controleert. De koper aanvaardt alle risico's van gebruik en verwerking van dit product. Dit product wordt vervangen als 
het defect is na productie of in de verpakking of als het beschadigd is. Behalve voor dergelijke vervanging is de verkoper niet aansprakelijk voor schade die wordt 
veroorzaakt door het product of het gebruik ervan. De verklaringen en aanbevelingen in dit document worden geacht nauwkeurig te zijn. Hier wordt echter geen garantie 
voor gegeven.  
 

Bevochtigingsmiddel 

 

Omschrijving  PENETROL® EU bevochtigingsmiddel is een met water mengbare, niet-
ionische surfactant die is ontworpen om het plakken van klei tegen te gaan. 

Toepassingen/functies  Het gebruik van PENETROL EU bevochtigingsmiddel helpt bij het 
volgende: 

 Verminderen of voorkomen van klontering op de boorkop  
 Verminderen van de oppervlaktespanning van boorspoeling, waardoor 

schilfers sneller verwijderd kunnen worden zonder de harde 
schalieafzettingen continu te vermalen. 

 Verbeteren van de boorefficiëntie door een coating aan te brengen op 
het onderste gedeelte van de boor en de boorstang 

 Minimaliseren van plakken aan differentieel 
 Verbeteren van de levensduur van de boorkop en verminderen van 

slijtage van de boorpijp en het onderste gedeelte van de boor  

Voordelen   Eenvoudig te mengen  
 Effectief in lage concentraties 
 Compatibel met andere toevoegingen voor boorspoeling van Baroid IDP 
 Biologisch afbreekbaar 

Typische 
eigenschappen 

  Uiterlijk 
 Specifieke zwaartekracht 
 pH  
 Vlampunt, TOC, °C, °F 

groene vloeistof 
~1 
10 
>100 °C, >212 °F 

Aanbevolen 
behandeling 

 Uniform toegevoegd in het volledige circulatiesysteem 
 2,5 tot 10 liter PENETROL EU bevochtigingsmiddel per m3 boorspoeling 

 1 tot 4 quart PENETROL EU bevochtigingsmiddel per 100 gallon 
boorspoeling 

Als vertrager op boorstangen om het plakken van klei tegen te gaan 

 1 tot 2 liter PENETROL EU bevochtigingsmiddel per boorstang  

 1 tot 2 quart PENETROL EU bevochtigingsmiddel per boorstang 
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Alternatieve toepassing 

 Meng 3,8 liter PENETROL EU bevochtigingsmiddel met 38 liter water en 
injecteer 3,8 liter mengsel per minuut in de pompinlaat  

 Meng 1 gallon PENETROL EU bevochtigingsmiddel met 10 gallon water 
en injecteer 1 gallon mengsel per minuut in de pompinlaat 

Verpakking  PENETROL® EU bevochtigingsmiddel wordt verpakt in plastic houders van 
19 liter (5 gallon). 

Beschikbaarheid 
 

PENETROL EU-bevochtigingsmiddel kan gekocht worden bij elke verkoper 
van Baroid Industrial Drilling Products. Om de dichtstbijzijnde verkoper van 
Baroid IDP te vinden, neemt u contact op met de klantenservice of uw 
verkoopvertegenwoordiger van IDP. 

CEBO Holland, BV 
Geautoriseerd verkooppunt, Baroid IDP 

Westerduinweg 1 
NL-1976 BV IJmuiden 

  Klantenservice +31 (0)255-546262  
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