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Nº DO LOTE:

DATA DE FAB.:

PRAZO DE VALIDADE: 180 DIAS

www.carbomil.com.br

Carbomil Química S/A. 25kg
Peso Líquido

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
ÓXIDO DE CÁLCIO

Produto Irritante 
ou Nocivo

Os produtos com este símbolo
provocam ardência nos olhos, nariz
e pele e até queimaduras.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Não se deve permitir o conacto com a 
pele ou roupa, ingerir ou inalar. Deve 
ser usada máscara protetora.

+55  (85) 31989965 | +55 (85) 31989966
Av. Dom Luis, 807 - 17º andar 
CEP: 60.160-230 | CNPJ: 07.645.062/0001-08
Fortaleza - Ceará - Brasil
E-mail: vendas@carbomil.com.br   

PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA:

POR TRÁS DE
UMA BOA BLINDAGEM 
EXISTE QUALIDADE.



 

A massa de barita (argamassa baritada para blindagem 
de raios-X) é amplamente utilizada e indicada para aplicações
em blindagens de ambientes que utilizam equipamentos
emissores de raios-X nas áreas médicas (hospitais, clínicas
de radioterapia, radiologia, medicina nuclear, ortopedia,
mamografia, etc.), odontológica (documentação odontológica,
periodontia, etc.), veterinária, industrial e em laboratórios
e centros de pesquisas. A Argamassa Baritada  Carbomil
é embalada em sacos de polietileno valvulados, garantindo
a qualidade e atendendo todas as exigências do mercado
interno e externo no que diz respeito ao transporte e ao 
descarte de embalagem após o uso, sem trazer riscos 
ao meio ambiente.



Aplicações da Argamassa Baritada Carbomil

Preparo da Superfície para aplicação da 
Argamassa Baritada Carbomil

A Argamassa Baritada Carbomil pode ser aplicada em 

paredes,teto e piso, de acordo com a necessidade. 

Essas superfícies podem ser constituídas de alvenaria 

em geral (tijolo cerâmico, pumex, bloco de concreto, gesso

acartonado, “dry-wall”, tijolo de gesso, placa de cimento

e amianto).

1. Verifique se a superfície está suficientemente firme,
seca e isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro produto
que possa impermeabilizar a área onde será aplicada a
Argamassa Baritada Carbomil e que possa dificultar a
aderência, ocasionando possíveis solturas do produto.

2. Posteriormente, aplique um chapisco fino com areia e
cimento. Esse procedimento é de fundamental importância
para que a superfície se torne rugosa garantindo assim, a
perfeita aderência do material baritado. 

3. Finalmente, inicie a aplicação da Argamassa Baritada
Carbomil somente quando a superfície onde foi assentado
o chapisco estiver completamente seca.



Procedimentos para aplicação da Argamassa
 Baritada Carbomil
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As ferramentas necessárias para aplicação da 
Argamassa Baritada Carbomil são: Uma 
desempenadeira de madeira  ou plástica, 
uma régua de a lumínio,  uma espuma 
de borracha e uma colher de pedreiro.

Utilizando a colher de pedreiro, aplique nas
paredes ou tetos ou espalhe no piso. Em 
seguida, uniformize a espessura do material
conforme indicação do responsável pelo projeto.
Utilizando a desempenadeira e a espuma de 
borracha, aprimore o acabamento.

Para espessuras de até 2,5 cm de Argamassa Baritada
Carbomil, a aplicação pode ser feita em uma única camada.
Quando houver necessidade de espessuras maiores, a outra
camada só poderá ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme e seca. Neste Caso, a Camada interna
de Argamassa Baritada Carbomil poderá ficar no formato de
montes, ou seja, deve-se apenas passar levemente a régua
de alumínio visando a padronização da altura dos montes.

Para espessuras superiores a 5 cm, aplicar
a Argamassa Baritada Carbomil sobre uma 
tela metálica, permitindo assim, uma melhor
estruturação.

Aguardar de 2 a 3 dias, após a aplicação da Argamassa
Baritada, para colocação do acabamento, que pode ser:
Pintura, azulejo, gesso, papel de parede, etc. Sem 
nenhuma restrição.



Dados Técnicos da Argamassa
 Baritada Carbomil

Quanto maior a espessura de camada 
Argamassa  Baritada Carbomil, maior será 

a proteção radiológica.

Espessura da camada de 
Argamassa Baritada Carbomil (cm)

Consumo
(Kg/m2)

1,00

1,50

2,50

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

22,50

33,75

56,25

45,002,00

67,50

90,00

112,50

135,00

157,50

180,00

Cor do produto:
Marrom escuro.

Densidade: 3,2 g/cm3

Segurança: O material é ecologicamente
 correto e não é tóxico.



www.carbomil.com.br

(85) 3198.9965
contato@carbomil.com.br
Fale conosco e faça seu pedido: 

Siga-nos nas redes sociais:

Carbomil Química@carbomil_quimica


