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Informatie Blad 
Beschrijving Barasol-R is een granulair gemodificeerde cellulose (PAC).   

Barasol-R verhoogt de viscositeit van de boorspoeling. Barasol-R 
heeft als tweede functie het (tijdelijk) inkapselen van losgeboorde 

kleideeltjes. Hierdoor zwelt, verkleeft of valt de klei niet direct uit 
elkaar en wordt het makkelijker om deze uit het boorgat te 

transporteren. 
 

Filtratie 

 
 

Barasol-R, in combinatie met losgeboorde kleideeltjes, verlaagt het 
filtraatverlies. 

 
Elke heldere spoeling welke geen vaste deeltjes bevat heeft geen 

mogelijkheid om een filtercake op te bouwen. Deze spoeling zal dus 
ook een hoog filtraatverlies hebben wat betekent dat er meer 

werkwater verbruikt wordt dan nodig zou zijn. 

 

 
Voordelen 

 
Makkelijk te mengen dankzij de granulaire vorm van het materiaal 

 
Barasol-R is getest door het Duitse “Hygiene-Institut des Ruhrgebiets” 

voor gebruik in drinkwatergebieden 

 
Makkelijk afbreekbaar door middel van een bleekloog (chloor). 

 
 

 

 
Behandeling 

Voeg 2,5 – 5 kg toe aan 1 kuub water, indien mogelijk door middel van 

een hopper (funnel). 
Indien er geen hopper aanwezig is op de spoelbak dan kan de Barasol-R 

ook toegevoegd worden in de aanzuig van de pomp. Haal hiervoor de 
aanzuig van de pomp omhoog in de spoelbak zodat er een draaikolk 

ontstaat en voeg hierin de Barasol-R gedoseerd toe aan de spoeling. 
Laat na het toevoegen van de Barasol-R de pomp aanstaan voor 

ongeveer 15 minuten zodat de spoeling rond circuleert en de Barasol-R 

de tijd krijgt om te hydrateren. 
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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. 


