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Vantagens
• Passa o teste AS4351 da Standards Australia quanto à 

biodegradabilidade

• Possui propriedades de quebra rápida para auxiliar no 
descarte de resíduos

• Adequado para uso em ambientes de água dura, macia e 
salgada.

Descrição
O AMC XAN BORE ™ é um pó de biopolímero de qualidade premium 
projetado para fornecer suspensão máxima de sólidos e limpeza de 
furos em poços verticais, bem como aplicações de perfuração direcional 
horizontal. O AMC XAN BORE ™ é um produto diferenciado, capaz de 
produzir um fluido de afinamento de cisalhamento tixotrópico. O AMC 
XAN BORE ™ também atua como um viscosificante de filtrado de lama 
muito eficaz.

Aplicação
O AMC XAN BORE ™ pode ser adicionado a um fluido pré-hidratado 
à base de bentonita ou pode ser usado como um único aditivo 
viscosificante em água salgada fresca, salobra ou saturada.

Os fluidos AMC XAN BORE ™ são altamente afinados por cisalhamento, 
o que melhora significativamente a limpeza da broca. O fluido reverterá 
para viscosidades mais altas com baixas taxas de cisalhamento. 
Esta propriedade exclusiva oferece muitos benefícios em furos HDD, 
fornecendo excelente capacidade de carga de resíduos de corte grossos, 
areia e cascalho.

Na perfuração HDD, a limpeza  otimizada do poço e o transporte de 
resíduos de corte permitem resmas traseiras rápidas e fáceis e a 
extracção em furos mais longos.

Na perfuração CBM, o filtrado de lama altamente tiotrópico do AMC XAN 
BORE ™ minimiza os danos às juntas e grampos de carvão.

Propriedades Físicas Comuns
Aparência:   Pó de cor creme 
pH (solução a 1%):   6.0 – 8.0 
Gravidade específica:  0.6 – 0.7

Tratamento Recomendado
1 - 3 kg/m 3 (0.35 - 1.0 lb/bbl) de água através de um funil de lama ou um 
misturador de alto cisalhamento. 
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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.


