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Продукт: Готова суха смес на строителен разтвор на база вар и цимент с баритов пясък (0-1,0 мм). 

 

Употреба:  Използва се в зали за рентгенова диагностика, рентгенови лаборатории и кабинети с 

номинално напрежение до 250 kV. 
 

Основа: Oсновата трябва да бъде с добра носеща способност, суха, без замърсявания от прах, 

масла и грес. Фугите в зидарията трябва да се запълнят с разтвор за мазилки. При стени на 
леки строителни конструкции следва да се предвиди основа /хастар/ на мазилката. Върху 
гладки бетонови повърхности да се използва лепилен слой от строително лепило RÖFIX 55. 

 

Преработка/ 1 торба RÖFIX рентгенова мазилка се размесва с около 4-6 литра чиста вода, след което се 
нанасяне: изтегля или пердаши в слой с равномерна дебелина. Ако е необходимо, мазилката се 

полага в няколко слоя. Контактните кутии се покриват с олово. Чрез поддържане на влагата 
в измазаните стени се предотвратява образуването на пукнатини. Върху изсъхналата RÖFIX 
рентгенова мазилка може да се положи която и да е от завършващите мазилки на Рьофикс. 
Да се предпазва от замръзване и директно слънчево облъчване. 

 

Специални: Стойностите на оловен еквивалент се извеждат от DIN 6812, Таблица 4. 
указания Стойностите на оловен еквивалент са в зависимост от дебелината на мазилката и от 

напрежението в тръбите. 
 С настоящите технически указания се анулират всичките им предишни издания. Данните от 

настоящата техническа карта съответстват на досегашния ни практически опит. От тях не 
може да произтече обвързващо действие. Качеството на продуктите на Рьофикс и на 
използваните в тях суровини подлежат на текущ контрол. Техническият ни консултантски 
сервиз е на Ваше разположение във връзка с въпроси относно употребата и преработката / 
нанасянето, както и за целите на демонстрация с нашите продукти.  

 

Доставка,           Във влагозащитени хартиени торби по 40 кг. 
съхранение:     Съхранение на сухо място, по възможност върху дървени скари. 

Срок на годност: около 6 месеца. 
 

Технически 
данни: 
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Разход: около 30 кг/м²/см 

Оловен еквивалент: при 100 кV при 150 кV при 200 кV при 250 кV 

1,0 см дебелина на слой: 1,25 мм Pb 0,70 мм Pb 0,60 мм Pb 0,50 мм Pb 

1,5 см дебелина на слой: 1,75 мм Pb 1,00 мм Pb 0,80 мм Pb 0,80 мм Pb 

2,0 см дебелина на слой: 2,30 мм Pb 1,35 мм Pb 1,10 мм Pb 1,10 мм Pb 

2,5 см дебелина на слой: 3,0 мм Pb 1,50 мм Pb 1,35 мм Pb 1,35 мм Pb 

Еквивалентните 

стойности на Pb 

са определени 

съгласно: 

DIN 6812, Таблица 4 

 


