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BIOSAFE DMC®

1. Description:

BIOSAFE DMC® is colorless liquid having pungent odor. Its main component is a mixture of 
formaldehyde and essential oil.

2. Physical properties:

- Specific Gravity at 25 ° C:  0,955 g/cm3

- pH:     7

- Solubility:    Soluble in water

3. Specifications according to RD SP 61-11 Standard:

No. SPECIFICATIONS UNIT REQUIRED RESULTS

1 Appearance - Homogenous, 
flexibility liquid

Homogenous, 
flexibility liquid

2 Solubility in water and sea water - Completely 
soluble

Completely 
soluble

3

Change limit for parameters of tested fluid treated 
with 0,15% (by volume) Biosafe after 14 days, at a 
temperature of 25 ± 50C compared with the blank fluid.

- Apparent Viscosity
- Plastic Viscosity (PV)
- Yield Point (YP)
- Gel 1/10’
- Filtrate Volume

cP
cP
cP
cP
cm3

± 35
± 10
± 10
± 7

Max 8

30
6,0
9,0
6,0
3

4 Foam Content of drill water treated with 0,15% (by 
volume) Biosafe at 25±5oC % 20 max 3,0

5 Formaldehyde Content % 
(volume) 15 max 10

6 Residue Content after 7 days %
(volume) 1 max 0,2

4. Application:

BIOSAFE DMC® is used to prevent the decomposition process of organics in 
the drilling fluid under the action of microorganisms.

5. Requirements for environment and safety:

BIOSAFE DMC® is not harmful to environment at low concentration. Mask 
and gloves are required when handle with BIOSAFE DMC®. In case of skin or 
eyes exposure, immediately wash with clean water and seek medical attention.

6. Packing:

BIOSAFE DMC® is packed in plastic can, net weight 25kg/can, 32 cans/
pallet. 
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BIOSAFE DMC®

1. Mô tả:

BIOSAFE DMC® là chất lỏng, trong suốt, có mùi hắc, thành phần chính là hỗn hợp của Formaldehyde và tinh 
dầu.

2. Tính chất vật lý:

- Tỷ trọng ở 25oC:  0,955 g/cm3

- Độ pH:   7

- Tính hòa tan:    Tan trong nước

3. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn RD CP 61-11:

TT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ YÊU CẦU KẾT QUẢ

1 Nhận dạng - Dạng lỏng đồng 
nhất, linh động

Dạng lỏng 
đồng nhất, linh 

động
2 Khả năng tan trong NKT và trong nước biển - Tan hoàn toàn Tan hoàn toàn

3

Giới hạn thay đổi các thông số của dung dịch đã xử lý 
0,15%(thể tích) Biosafe sau 14 ngày, ở nhiệt độ 25±50C 
so với dung dịch nền ban đầu.

- Nhớt biểu kiến (đo bằng phễu Mỹ)
- Nhớt dẻo (PV)
- Ứng lực trượt động (YP)
- Gel sau 10 phút ( Gel10)
- Độ thải nước (API)

cP
cP
cP
cP
cm3

± 35
± 10
± 10
± 7

Max 8

30
6,0
9,0
6,0
3

4 Khả năng sinh bọt của dung dịch 0,15%(thể tích) Biosafe 
trong NKT ở nhiệt độ 25±50C % Max 20 3,0

5 Hàm lượng Formaldehyt %(TT) Max 15 10

6 Hàm lượng cặn sau 7 ngày để tĩnh %(TT) Max 1 0,2

4. Phạm vi sử dụng:

BIOSAFE DMC® dùng để ngăn cản quá trình phân hủy các chất hữu cơ có 
trong dung dịch khoan dưới tác dụng của các vi sinh vật.

5. Các yêu cầu về môi trường và an toàn:

BIOSAFE DMC® không gây độc hại cho môi trường ở nồng độ nhỏ. Khi tiếp 
xúc nên đeo khẩu trang, găng tay. Chú ý không để sản phẩm tiếp xúc với da, 
bắn vào mắt. Trong trường hợp bị dính vào da, mắt thì phải lập tức rửa sạch 
bằng nước, sau đó đến y tế.

6. Đóng gói:

Đóng trong can nhựa, khối lượng tịnh mỗi can 25kg /32 cans / pallet. 
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