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TANIM 
 

DRAMENT CFR-100,  sondaj ve çimento pastasının 
viskositesini düşürerek pompa basıncısı azaltan  ve aynı 
zamanda dispersan görevi gören harç-slurry katkı 
malzemesidir.  
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Sondaj şerbetlerinde. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Şerbetin viskositesini düşürür. 

 Pompa basıncını azaltır. 

 Şerbetin su kaybının önlenmesine yardımcı olur. 

 Çimento şerbetinin yoğunluğunu kontrol altında tutar. 

 Geçirimsizliği artırır. 

 Harçta dispersan görevi görür. 

 Hatlardaki sürtünme kaybını azaltır. 

 Şerbetin priz alma süresini etkilemez. 

 15 - 1500C uygulamalarda kullanılabilir. 
 

UYUM 
 

 ASTM standartlarında belirtilen tüm çimento tipleri ile 
uyumludur. 

 Değişken su kaynaklarından etkilenmez. 

 Deniz suları  ile uyumludur. 

 Tuzlanmış harçlar- slurry ile uyumludur. ( max. %18) 
%18 ‘den fazla  klor içeren harçlar ile kullanıma uygun 
değildir. 

 Su kaybını önleyen DRACELL 300 katkısı ile birlikte 
uygulandığında viskosite artar. 

 

SARFİYAT  
 

 Su miktarının   %  10 - 20 
 

UYGULAMA 
 

 Toz haldeki katkı harca eklenir. 
 

GÜVENLİK VE EMNİYET   
 

 Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde 
bol su ile yıkanmalıdır.  

 Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi 
yardım alınmalıdır.  

 Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım 
alınmalıdır. 

 Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük 
kullanılmalıdır. 

 
 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Malzeme yapısı Sentetik polimer 
görünüm Toz,  kahve rengi 
Yoğunluk 1.3 
pH 5.5 – 8.5 
Suda çözünürlük Tam çözünür 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

25 kg torba. 
Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve 
havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan 
korunarak depolandığında raf ömrü 2 yıldan fazladır.  
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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