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BENTONITE API DMC®

1. Description:

Bentonite API DMC® is a clay composed mainly mineral Montmorillonite, in powder, light yellow. Bentonite API 
DMC® meets API and OCMA standards for oil and gas drilling, pile drilling (construction), groundwater drilling 
and geological drilling.

2. Quality Standard:

- Toxicity:   Non - toxic 
- Bulk density:   800 - 960 kg/m3

- pH in water:   < 9
- Solubility in water:  Insoluble in water but disperse quickly to form slurry

No. SPECIFICATIONS UNIT REQUIRED RESULTS TESTING METHODS

1 Volumetric Yield m3/ ton 15 min 17,30

API Spec 13A-2010

2 Viscometer  dial reading at 
600 rpm cp 30 min 32

3 Yp/PV Ratio - 1 ÷ 3 2,6

4 Filtrate volume cm3/30 minute 15 max 12,8

5 Residue greater than 75 µm % (weight) 4 max 2,1

6 Moisture content % (weight) 10 max 9,6

3. Application:

Bentonite API DMC® is commonly used as an agent to increase the viscosity and 
reduce the fluid loss of drilling fluids. This product will yield maximum in fresh 
water. After pre-hydrating, it can be mixed in sea water or salt water at high 
concentration.

4. Requirements for environment and safety:

Bentonite API DMC® is non-toxic and harmless to marine environment. PPE 
(mask, gloves, eye protection glasses) is required when handling this product.

5. Packing:

Bentonite API DMC® is packed in 50 kg sacks or 1 ton big bag. It should be stored 
in a dry and cool place.
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BENTONITE API DMC®

1. Mô tả:

Bentonite API DMC® là sét có thành phần chủ yếu là khoáng Montmorillonite, 
ở dạng bột, có màu vàng nhạt. Chất lượng sản phẩm đáp ứng được các yêu 
cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn API và OCMA trong lĩnh vực khoan thăm dò 
và khai thác dầu khí, cũng như trong khoan cọc nhồi, khoan nước ngầm 
và địa chất công trình.

2. Tiêu chuẩn chất lượng:
- Độc tố: Không độc
- Tỷ khối: 800 - 960 kg/m3

- pH trong nước: < 9

- Tính hòa tan: Không tan trong nước nhưng phân tán để tạo thành vữa

STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ YÊU CẦU KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP THỬ

1 Hiệu suất dung dịch m3/tấn 15 min 17,30

API Spec 13A-2010

2
Chỉ số đọc trên máy FANN (600v/
phút) của dung dịch nền cp 30 min 32

3 Tỷ số Yp/PV - 1 - 3 2.6

4 Độ thải nước cm3/30 phút 15 max 12,8

5 Hàm lượng hạt lớn hơn 75µm %(TL) 4 max 2.1

6 Hàm lượng ẩm %(TL) 10 max 9,6

3. Phạm vi sử dụng:

Bentonite API DMC® được dùng phổ biến như một tác nhân làm tăng độ nhớt 
và giảm độ thải nước của dung dịch khoan. Hiệu quả sử dụng tốt nhất ở nước 
ngọt và nếu được hydrat hóa trước thì có thể sử dụng ở môi trường nước biển 
và nước muối ở nồng độ cao.

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:
Bentonite API DMC® không độc và vô hại trong môi trường biển. Khi vận 
chuyển nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.

5. Đóng gói:

Đóng gói: 50kg, 1 tấn.

BENTONITE 
API DMC®


