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اإلستخدامات 

  ENDIN ٦۸۱۲ مطابق للمواصفات العالمیة 

صفحة(2-1)

المزایا

بیاض باریوم ثالثھ انواع یشكل حاجز واقي ضد االشعاع  
یستخدم بسمك  ۲-۳ سم  للحوائط واالسقف 6-10 سم

للخرسانة واالرضیات بدیل عن شرائح الرصاص بسمك 
حتي ۲ مم تستخدم علي الطوب والخرسانة. 

  غرف التصویر االشعاعي .
•
•

.

 

ت  غرف العنایھ المركزه والعملیا

 .

 غرف تصویر أوعیھ وعضالت القلب 
غرف المسح الضوئي وأشعھ الكمبیوتر •

 

المقطعیھ

•الوقایة من االشعاع .
وب. •سطح ثابت وناعم وخالي من العی 

ن. •قابل للدھا 
•اقتصادي یوفر حتي ٦۰ %مقارنة بالرصا ص  . 

ضار بالصحة او البیئة . •أمن وغیر 
ش•عمر ممت د . العبوات: 

• ۲٥ كجم  شكایر .
التخزین والصالحیھ:1 

عام كامل داخل عبواتھا المغلقھ في ظروف تخزین مناسبة .
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بیاض باریوم مانع لنفاذیة االشعاع 
التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  

یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.
والمصارف المائیة او التربة.  

یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 
المعمول بھا في ج .م.ع.  

 •

المواصفات الفنیة 
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تجھیز السطح :
• یجب أن یكون السطح سلیم وثابت وجاف ونظیف 

وخالي من العی وب .
•ترطیب السطح الجاف بالمیا ة  .

الخل ط :-
یضاف الماء النظیف(٤-٥  لتر ( لكل شیكارة ) 25  •

كجم ) ویتم الخلط والتقلیب  ٤۰۰(لفة في الدقیقة )
 جیداً للحصول علي خلیط متجانس اللون والق وام . 

-: التطبی ق 
• یتم التطبیق باستخدام المحارة ( البروة ) علي 

طبقات سمك 12 مم للطبقة الواحدة  .
• جمیع وصالت التیار الكھربي والتكییف والمیاة 
والصرف یتم غلقھا باستخدام شرائح الرصا ص . 

•یترك البیاض للجفاف( ۲٤-٤۸ ساعة  ).  
-: التتظی ف

 غسیل االدوات والمعدات فور نھو االعمال بالمیا ة 
معدل االستھالك الن ظري     :- 

25كجم /م۲ /سمك ۱ س م

0.2+2.4 الكثافة النوعیة
زمن التطبیق

رمادي /ابیض

زمن الحفاف االبتدائي/نھائي

جھد االنضغاط 28 یوم

االنتقال االشعاعي

 ساعة
ایام 7-1

14-17نیوتن/مم2

0%/     -100ك فولت

طبقة نصف القیمة                   3.7 مم/150ك فولت

مكافئ الرصاص                    0.92 مم/150ك فولت

انعكاس االشعاع                3.4%150 ك فولت%
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معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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