AMC EZEE DRILL
Lubrificante e viscosificante completo

Descrição:
AMC EZEE DRILL é um produto líquido, muito simples de
usar, que ajudará a melhorar a eficiência da perfuração,
proporcionando estabilidade e lubrificação sem os
problemas associados à mistura de polímeros em pó. Este
produto muito fácil de preparar e é ideal para operações
de perfuração subterrânea, onde não há espaço ou
disponibilidade para agitadores de preparação de fluidos.

Aplicação:
Mesmo que o AMC EZEE DRILL seja adequado para uso
onde existe agitação mínima, sempre que possível, ele
deve ser aplicado em uma área de mistura do tanque de
maior agitação. Dosar vagarosamente e de maneira a
espalhar bem o produto. Aguardar que a hidratação esteja
completa para usar o produto no máximo de seu
rendimento.

Propriedades físicas e químicas:
Aparência: Líquido amarelo leitoso, viscoso, com odor
característico e reativo quando em água;
Solubilidade: emulsionável em água;
pH = 6,5 a 8,5 (sol. 0,1%)

Recomendações de uso:
Dosar de 1,0 kg para cada 1000 L.
*A melhor concentração para a sua obra depende de
vários fatores. Consulte um representante da AMC para
orientações de como otimizar sua aplicação.

Vantagens:









Um produto único para ação lubrificante e limpeza
do furo;
Facilmente misturado com uma agitação necessária
mínima;
Ajuda a melhorar o ROP;
Reduz a vibração da haste e o torque;
Estende a vida útil do ferramental;
Ajuda a controlar argilas expansivas e aderentes;
Eficaz em água de qualquer qualidade;
Econômico para usar.

Armazenamento e manipulação:
Considerando as regras gerais de manipulação de
produtos químicos, recomenda-se o uso de equipamentos
de proteção individual (EPIs) para o uso desse produto,
sendo estes luvas de borracha e óculos de segurança.
Manter o produto em local seco e ao abrigo da luz solar
direta.

Embalagem:
O produto é embalado em bombonas plásticas de 20 kg.
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