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Descrição
AMC PURE VIS™ é uma mistura de aditivos especialmente formulada 
que melhora tanto a limpeza do poço quanto a lubrificação do furo de 
sondagem. O AMC PURE VIS™ fornece um sistema resistente de fluido 
de perfuração sem os problemas associados à preparação e corte 
de pós de polímeros em ambientes onde o equipamento de mistura é 
limitado.

Aplicação
O AMC PURE VIS™ produz viscosidade ideal e limpeza de poços na 
maioria dos tipos de água e é adequado para uso como um sistema de 
fluido completo em condições em que a limpeza de poços é uma função 
necessária do fluido.  
O fluido transportador utilizado possui características de lubrificação 
excepcionais que reduzem o torque e ajudam a controlar a vibração, 
contribuindo para uma melhor recuperação e produção. Em áreas onde 
argilas intumescentes ou formações instáveis   são problemáticas, a 
adição de AMC EZEE PAC L™ ou AMC CLAY DOCTOR™ proporcionará 
uma melhor estabilidade do poço.

Propriedades Físicas Comuns
Aparência:    Líquido amarelo viscoso 
pH (solução a 0.1%):    7.0 – 8.0 
Gravidade específica:    1.0 – 1.2

Tratamento Recomendado
O AMC PURE VIS™ deve ser inicialmente misturado a 1.5 - 3.0 L por 
1000 L sob condições normais de perfuração; a 3.0 - 6.0 L por 1000 
L em condições mais difíceis. À medida que a perfuração avança, as 
concentrações de AMC PURE VIS™ devem ser ajustadas para fornecer 
propriedades ideais para limpeza de poço e o suporte à formação.

 
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
• Mistura-se facilmente em ambientes de baixo cisalhamento

• Fornece viscosidade

• Melhora a limpeza dos poços

• Melhora as propriedades lubrificantes

• Reduz a vibração e o torque da haste

• Melhora as taxas de produção

• Prolonga a vida útil do equipamento no furo de sondagem

• Tolerante a condições adversas de água

• Compatível com a maioria dos produtos à base de água.


