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Descrição
O AMC PAC HV™ é um polímero de celulose polianiônica de grau 
regular que atende ou excede as especificações API para PAC de alta 
viscosidade. É um viscosificante eficaz e redutor de filtrado em água 
doce ou salgada.

Aplicação
O AMC PAC HV™ pode ser usado em qualquer tipo de fluido de 
perfuração à base de água, incluindo fluidos com alto teor salino. Ajuda 
a formar uma superfície de filtro fina e de baixa permeabilidade que 
minimiza o potencial de aderência diferencial e a invasão de sólidos 
filtrados e de lama em formações permeáveis.

Propriedades Físicas Comuns
Aparência:  Pó solto esbranquiçado a amarelo claro 
Solubilidade:  Solúvel em água

Tratamento Recomendado
O AMC PAC HV™ é usado de 1 a 6 kg/m3 (0.35 a 2.1 lb/bbl), dependendo 
da natureza do sistema de lama e da concentração de sal. O AMC PAC 
HV™ pode ser introduzido lentamente sob agitação mecânica, através de 
descarga de água ou através de um funil de lama.

 
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.
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Vantagens
• Muito econômico

• Eficaz em todos os tipos comuns de lamas à base de água

• Compatível com todos os aditivos comuns

• Ambientalmente aceitável

• Não fermentado


