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Vantagens
• Altamente concentrado

• Estabiliza as formações de argila e argilito

• Compatível com a maioria dos aditivos de fluidos de 
perfuração

• Pode ser usado com espuma para ajudar a estabilizar 
formações soltas e melhorar o transporte de resíduos de 
cortes

• Melhora a recuperação do testemunho

• Mais adequado para condições de congelamento do que a 
maioria dos outros polímeros líquidos

Descrição
O AMC 206™ é um polímero de alto peso molecular e rendimento rápido 
na forma líquida que fornece viscosidade sem os problemas associados à 
mistura de polímeros em pó. AMC 206™ ajudará a melhorar a recuperação 
do testemunho, particularmente em argilas e xistos e formações 
altamente fraturadas. Fornece encapsulamento de resíduos de corte, além 
de ajudar a estabilizar a formação.

Aplicação
O AMC 206™ pode ser usado para preparar um sistema de fluido de 
perfuração livre de sólidos; exercendo propriedades semelhantes a 
polímeros em pó como o AMC CR 650™. Pode ser usado como um único 
produto, fluido de baixo teor de sólidos, ou pode ser combinado com o 
AMC GEL™ ou outros polímeros como o AMC EZEE PAC™ para formar 
um sistema de lama mais sólido. Também pode ser usado sozinho ou 
com outros estabilizadores de argila e xisto, como cloreto de potássio 
ou AMC SHALEHIB ULTRA™ para fornecer um alto grau de estabilização 
de argila ou xisto, embora possam ser necessárias concentrações mais 
altas para manter a viscosidade. 

Propriedades Físicas Comuns
Aparência:  Líquido viscoso branco 
Gravidade específica:  1.0 – 1.2 
Carga molecular:  Aniônico

Tratamento Recomendado

APLICAÇÃO KG / M³ LB / BBL

Como fluido de perfuração de uso 
geral

1 – 2 0.35 – 0.70

Como suplemento à bentonita 0.5 – 1 0.18 – 0.35

Como aditivo de perfuração de 
diamante

0.5 – 0.75 0.18 – 0.26

Como suplemento espumante 1 – 2 0.35 – 0.70
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Nota: Vários fatores irão determinar a taxa de concentração mais 
apropriada. Entre em contato com o representante AMC mais próximo 
para obter os melhores resultados.


