
 
 

Beschrijving: 

 

 

 

Toepassingen: 

 

 

 

 

 

Voordelen: 

 

 

 

 

 

 

 

Typische 

eigenschappen: 

 

 

Aanbevolen gebruik: 

 

 

 

 

 

 

EZ-MUD® GOLD 
 

 

 
 

 
EZ-MUD®  GOLD re-actieve klei stabilisator, inhibiteert klei en leisteen formaties 

in boorvloeistoffen zonder de viscositeit substantieel te verhogen. 

EZ-MUD®  GOLD, wanneer aan een TUNNEL_GEL PLUS® -of aan BORE-GEL® 
boorspoeling wordt toegevoegd, geeft een inhibitieve boorvloeistof systeem 

terwijl het tegelijkertijd een hanteerbare en effectieve eigenschappen behoudt. 
De unieke parel structuur van EZ-MUD® GOLD zorgt ervoor dat dit materiaal 

gemakkelijk mengt. 

 

 Versterkt de reologische eigenschappen van een vloeistof met een laag 

gehalte aan vaste stoffen 
 Bevordert klei stabilisatie om zwellen en/of dispersie te verminderen 

 Bevordert boorgat stabiliteit in water gevoelige formaties 

 Verminderd draaimoment en circulaire drukken 

 Kan verbering aan lucht- en schuim boorsystemen bevorderen 

 Vermindert de zwelling van de boorwand en van de aangeboorde klei 

 Werkt uitstekend als smeermiddel tijdens het boren en trekken van de 

productpijp 

 

 Unieke structuur zorgt voor gemakkelijke dispersie en mengen met 

minimale afschuifkrachten 
 Zorgt met het gebruik van verhoogde concentraties om inhibitie te 

krijgen zonder een excessieve productie 

 Geen aardoliedestillaten aanwezig 

 Kan met sodium hypochloride worden afgebroken 

 Is compatibel met andere BAROID boorvloeistoffen, wanneer dit in 

de juiste volgorde gebeurt 
 Fermenteert niet 

 NSF/ANSI standard 60 gecertificeerd 
 

 Witte  parels 

 S.G. 0,8 

 pH > 7 bij 0,1% oplossing 

 

 Gebruik een venturi mixer of in een vortex. Voeg het materiaal rustig en 

gelijkmatig toe aan het gehele circulatie systeem. 

 

 

 

 

 

 

Re-actieve klei stabilisator  



Aanbevolen 

gebruik (vervolg): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpakking: 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde hoeveelheid EZ-MUD GOLD® stabilisator 

toegevoegd aan slurry. 

Gewenste condities/resultaten 

Booromstandigheden/gewenste hoeveelheid                                                  Kg/m3 

Aan zuiver water toegevoegd (om een klei vrije spoeling te creëren) 

 om watergevoelige formaties te helpen 

stabiliseren  

 om werveling te verminderen en 

roterende druk te verlagen 

 

0.7 – 2.9 

Aan TUNNEL-GEL™  PLUS spoelingen toegevoegd 

 om reactieve kleideeltjes in te kapselen en 

smering te verbeteren  

 

0.3 – 0.9 

Toegevoegd aan injectievloeistoffen bij lucht/schuim boringen 

 om schuim prestaties en boorgat condities 

te verbeteren 

 

0.7 – 2.9 

 Let op: 

Het water waar de EZ-MUD® GOLD stabilisator in gemixt wordt zou aan de 

volgende eisen moeten voldoen: 

Chloride  <1500 ppm (mg/L) 

Hardheid  <100 ppm 

Chloor   <50 ppm 

pH   tussen de 8.5 – 9.5 

 Verminder de water hardheid door soda ash toe te voegen 

 0.6 – 1.2 kg per 1m3 water. 

EZ-MUD® GOLD stabilisator kan chemisch afgebroken worden met standaard 

vloeibare huishoud bleek (5% sodium hypochloride). Gebruik 10 Liter per m3 

spoeling gemixt met EZ-MUD® GOLD stabilisator. 

 Gebruik geen geparfumeerde vloeibare bleek of calcium hypochloride in vaste stof. 

 

EZ-MUD® GOLD is verpakt in emmers van 4,54 kg (10 lbs) 

 

Cebo Holland B.V.  
Westerduinweg 1 

1976 BV IJmuiden 

Tel: 0255 – 546262 
Fax: 0255 – 546202 

 
Voor uw dichtstbijzijnde distributeurs kijk op onze website www.cebo.com 

 
Voor zover wij kunnen beoordelen, is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen 

garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden 

op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden. 
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