
 
 

DRILLPON 
 

USO  DRILLPON é um agente espumante para sistemas de perfuração 
a ar comprimido e percussão em poços de água e sondagens. 
DRILLPON melhora a limpeza dos recortes, pois produz espuma 
estabilizada  e espessa especialmente balanceada para 
sondagem. DRILLPON ajuda na limpeza de materiais pesados, 
principalmente em zonas fraturadas e no término do furo, para 
promover a limpeza final. 
 

DESCRIÇÃO Cor e Forma                 
Solubilidade                
Características             
 

líquido-amarelo claro 
solúvel em água 
aniônico 
não tóxico 
biodegradável 
não agressivo ao meio ambiente 
 

APLICAÇÃO Misture em água doce e injete na linha de ar circulante para obter 
uma espuma estável e espessa. A proporção de injeção depende 
do volume do ar, do diâmetro e profundidade do poço e do 
volume de água. 
  

VANTAGENS • Maior capacidade de penetração e aumento da vida útil das 
ferramentas, devido a remoção mais eficiente dos detritos de 
maior tamanho, o que previne que estes sofram trituração 
secundária; 

• Previne enceramentos do bit e ferramental; 
• Suporte de detritos quando a circulação se detém; 
• Resistência positiva às perdas na circulação de ar nas 

cavidades; 
• Melhoras na eficiência do martelo por meio da espuma, o que 

reduz a pressão hidrostática inversa, nos casos de influência 
de água; 

• Aumenta a lubrificação do sistema, reduzindo a abrasão dos 
recortes no ferramental 

• Eliminação de pó nas áreas de trabalho, reduzindo danos e 
contaminações nos equipamentos; 

• Redução do consumo de combustível, devido a um aumento 
na eficiência do ar comprimido (redução dos volumes de ar); 

• Pode ser utilizado com praticamente todos os tipos de água. 
  

DOSAGEM Para obter um Espuma espessa usar de 1 a 3 litros para cada 
100 litros de água.  
 

EMBALAGEM Bombonas de 50 kg 
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