FICHA TÉCNICA

QPACKER A
Descrição

Propriedades Típicas

O QPACKER A é um eficiente inibidor de corrosão
para utilização em fluidos base agua e salmouras.
Também muito eficiente em outras aplicações da
indústria de óleo e gás.

Aparência

Líquido

Cor

Marrom

Densidade a 20 ºC

Aplicação

Flash Point
O QPACKER A é um eficiente inibidor de corrosão
para packer fluids, sendo também utilizado nas
demais atividades de exploração de petróleo em
fluidos base água, de perfuração, de
completação, workover e salmouras. As
recomendações devem ser baseadas no histórico
das áreas que necessitam de um inibidor de
corrosão para packer fluids e conforme o teste de
compatibilidade do QPACKER A com o packer
fluids.

Características e benefícios
•
•

•
•

•

Atua como inibidor de corrosão para fluido
base água;
É um produto eficiente e versátil para
atividades de exploração de petróleo e
gás;
Solúvel em água;
Viscosidade abaixo de 2000 cps;
pH entre 8 – 11.

1.02
> 200 ºC

Tratamento Recomendado
Para fluido novo ou salmoura de peso elevado, um
típico tratamento é 1,0 galão de QPACKER A para
galões de fluido ou salmoura (10 ppm), já para
dosagens contínuas, o intervalo de concentração
recomendada é de 10 a 50 ppm. Podendo variar
de acordo com as características de aplicação.

Segurança e Manuseio
Recomenda-se precauções normais para
proteção dos funcionários quando manusear
produtos químicos. Consulte a ficha
informações de segurança (FISPQ) antes
utilizar o produto.
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Embalagem
O QPACKER A está disponível em tambores de
55 gal. (208 L) ou em bombonas de 20 L.

No representations or warranties, either express or implied, of merchantability, fitness for a specific purpose, and/or that the products to which the
information referred to in this document may be used without infringing the intellectual property rights of others, or of any other nature, are made with
respect to information provided in this document, or the products referred to herein. In no case shall the information be considered a part of our terms and
conditions of sale of QMax products or services. Use of the information provided in this report is at the user’s risk.
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