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Product Data Blad 

Toepassing  Verticale boringen 

 

Omschrijving  Barasol-R is inzetbaar bij een verscheidenheid aan boortoepassingen voor 

de aanmaak van een biologisch afbreekbare boorvloeistof. Het kan zowel 
gebruikt worden als een “stand alone” product als in combinatie met 
bentoniet. Barasol-R kan ingezet worden om bepaalde booreigenschappen 
te verbeteren, onder andere het verminderen van het spoelingsverlies. 

 

Eigenschappen  Barasol-R heeft de volgende eigenschappen; 
 

Biologisch afbreekbaar 
Barasol-R is van zichzelf biologisch afbreekbaar. Om dit proces te versnellen 
kan er een Calciumhypochloriet(chloorkalk) gebruikt worden (chloreren). 

  
Gemakkelijk te mengen 
Dankzij de granulaire vorm ontstaat er minder verkleving tijdens het mengen 
en kan elk deeltje makkelijker hydrateren. 

 
Bruikbaar in drinkwatergebieden 
Barasol-R is getest voor het gebruik in drinkwatergebieden door het Duitse 
“Hygiene-Institut des Ruhrgebiets”. 
 

 
Barasol-R heeft de volgende chemische en fysische eigenschappen; 

 
 
 
 
 
 

Aanbevolen gebruik De eigenschappen van Barasol-R worden het best benut als het  

aanmaakwater de volgende eigenschappen bezit; 
 

 Geleidbaarheid : < 1000 µS/cm 
 pH  : 7.5 – 10 
 Hardheid  : < 100 ppm 

 
Voeg tussen de 2 en 5 kg Barasol-R toe aan 1 m3 water wanneer deze 
gebruikt wordt als “stand-alone” product. 
Voeg tussen de 0,5 en 1,5 kg Barasol-R toe aan 1 m3 bentoniet spoeling 
wanneer deze gebruikt wordt als toevoeging aan de bestaande boorspoeling. 

 
 

Verpakking  Barasol-R is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen; 

 8 kg papieren zakken met plastic binnenvoering 
 
 
 
 

Revisie datum  : 29.04.2013 
Document nummer  : 101401NL 

 
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. 

Chemische en fysische eigenschappen Barasol-R 

Kleur Gebroken wit 

Vorm Granulaat 


