PENETROL® DRY EU
Pinta-aktiivinen aine

Kuvaus

PENETROL® DRY EU -pinta-aktiivista ainetta käytetään saven tai liuskekivien
tarttumisen estämiseksi poraustöissä.

Käyttökohteet/vaikutukset

PENETROL DRY EU vaikuttaa seuraavilla tavoilla:





Vähentää ja/tai minimoi paakkuuntumisen
Parantaa poraustehokkuutta päällystämällä pohjareiän ja porausköyden
Minimoi leikkausten laajenemisen ja kasautumisen mahdollisuuden

Hyödyt








Virtaava rakeinen koostumus
Helppo sekoittaa ja kevyesti dispergoituva
Tehokas jo pieninä pitoisuuksina
Vähän tai ei lainkaan vaahtoamista sekoittaessa tai pintaa tasatessa
Yhteensopiva muiden Baroid-lisäporausnesteiden kanssa
Vähäinen vesiympäristömyrkyllisyys

Tyypilliset ominaisuudet





Ulkonäkö
Irtotiheys, lb/ft3, kg/m3
pH (1,0 % vesiliuos)

Suosituskäyttö

Valkoiset rakeet
40–45, 641–721
6,5

Arvioitu vesipohjaisiin nesteisiin lisättävä
PENETROL DRY EU -pinta-aktiivisen aineen määrä,
kg/m3
0,5–3,0
*1 barreli = 42 gallonaa tai 0,16 m3






Pakkaus
Saatavuus

Kalsinoitua soodaa (natriumkarbonaattia) suositellaan lisättävän sekoitusveteen
ennen PENETROL DRY EU -aineen lisäämistä. Tämä vähentää
ylijäämäkalsiumia ja tasaa pH-arvoa.
PENETROL DRY EU -ainetta lisätessä käyttäjän tulee yhdistää aine
porausnestejärjestelmään venturisuppilolla tai suoraan nopeakäyntisen
sekoittimen pyörteeseen ja noudattaa tavanomaista lisäysjärjestystä.
PENETROL DRY EU tulee lisätä vasta, kun bentoniitti ja/tai polymeerit on
sekoitettu ja kostutettu täysin.
Yllä on kuvattu yleiset vesipohjaisiin liuoksiin lisättävät PENETROL DRY EU pitoisuudet. Lopullinen käyttömäärä riippuu käyttökohteen geologiasta,
käyttötarkoituksesta ja sekoitustehokkuudesta. Mikäli tarvitset lisätietoja, lue
tuotteen tietolomake tai ota yhteyttä lähimpään Baroid IDP-myyntiedustajaan.

PENETROL DRY EU pakataan uudelleen suljettaviin 9 kg muovisankoihin.
PENETROL DRY EU on alueellinen tuote, eikä ole välttämättä saatavilla kaikilta
Baroid IDP -jälleenmyyjiltä. Ota yhteyttä CEBO Hollandiin löytääksesi lähimmän
Baroid IDP-jälleenmyyjäsi.
CEBO Holland, BV
Valtuutettu jälleenmyyjä, Baroid IDP
Westerduinweg 1
NL-1976 BV IJmuiden
Asiakaspalvelunumero: +31 (0)255-546262
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Koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole myyjän hallittavissa, tuote myydään ilman suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta. Myyntiehtoihin sisältyy myös, että ostaja
testaa itse tuotteen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa. Ostaja vastaa kaikista tuotteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Valmistusviallinen tai
vahingoittuneessa pakkauksessa myytävä tuote voidaan korvata. Muissa tapauksissa tuotteen myyjä ei ole vastuussa tuotteen tai sen käytön aiheuttamista vahingoista.
Tässä esitettyjen lausumien ja suositusten uskotaan olevan paikkansa pitäviä. Niiden varmuudesta ei kuitenkaan anneta takuuta.

