
 

 

    

 

 

 

     

 

 فیزیکی و ضیمیاییخواظ 

 هایغ حالت فیسیکی

 سٌتسی یّاپلیورترکیثی از  ساختار شیویایی

 تی رًگ رًگ

 ًذارد تَ

gr/cm داًسیتِ
3 02/1 

 ًذارد سویت

 ًذارد هَاد فرار

pH 2-1 
  cp3500  ٍیسکَزیتِ

 سال پس از تَلیذ 2 هاًذگاری

 

 روش استفاده
سیواى حفاری در ایي هحصَل تِ ّوراُ سایر افسایِ ّای 

 يیهصرف ا ساىیه .شَد فرهَالسیَى سیواى استفادُ هی

 یحفار واىیدٍغاب سهختلف  یّاَىیدر فرهَالس ِیافسا

 تاشذ. یه درصذ ٍزًی سیواى 4-5حذٍد

 ایمنیاطالعات 

 کسةترای  است.ایي هحصَل تی خطر ٍ غیر سوی 

 تِ ستیز طیتْذاشت ٍ هح ،یوٌیا تیشتر در هَرد اطالػات

 هراجؼِ شَد.  (MSDS ) ادُدادُ ایوٌی هترگِ 

 

 

 

 
 

 

 

 بسته بندی

لیتری ػرضِ  200ٍ  50، 20ّای  ایي هحصَل هؼوَال در تشکِ      

شَد. الزم تِ رکر است ػرضِ هحصَل تر اساس  هی

 سفارش هشتری قاتل تغییر است.
 

 نگه داری و حمل و نقل

o ریز یدر دهاّاایي افسایِ  
C4 خَاّذ یخ زدى  تِ رٍع ش

اختالل در ػولکرد آى هوکي است تاػث اهر  يیا .کرد

شَد. تِ ّویي هٌظَر الزم است از یخ زدى هحصَل 

oجلَگیری کرد ٍ حتی الوقذٍر آى را در دهای 
C 21   در ٍ

  ًگْذاری کرد.فضای سرتستِ ٍ دٍر از ًَر آفتاب 

 

 

 

باال یدر دماها الیکنترل کننده کاهص س هیافزا  

 Fluid Loss Control  additive (H.T)  
    

 رانیا ییایمیض عیپژوهطکده توسعه صنا    

 یجْاد داًشگاّ یشْذا یقاتیهجتوغ تحق ،یجْاد داًشگاّ یشْذا اتاىیالثرز،  خ یپارک ػلن ٍ فٌاٍر یخرٍج ي،یقسٍ اتَتاى 10 لَهتریک ،کرج

  (09128154808دکتر هحوذی ) آقایکارشناس فنی:                             026-34764060: دورنگار                     026-34764050 :تلفن 
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 160-220ییدر هحذٍدُ دها یحفار واىیآب دٍغاب س یکٌترل ّرزرٍ یاست کِ ترا یحفار واىیس یّا ِیاز افسا ایي هحصَل یکی

 یقادر تِ کٌترل ّرزرٍ ّای ًوکی را ًیس دارد ٍ  ایي افسایِ قاتلیت کارترد در هحیط .ردیگیهَرد استفادُ قرار ه تیدرجِ فارًْا

در کشَر ٍ اًَاع  یهصرف G کالس یحفار واىیتا اًَاع سافسایِ  يیتاشذ. ایه API110-40  ساىیتِ ه یحفار واىیدٍغاب س

 .استسازگار ًیس  یحفار واىیس یاِّیافسا
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