FOMA NDT SYSTEM

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Olověné fólie pro opakované použití
2
Olověné fólie tloušťky 0,02 mm na kartonu 240 g/m ,určené pro technické radiografické filmy. Dodávají se
v základních rozměrech 10x24, 10x48 a 30x40 cm. Po dohodě s výrobcem lze dodat další rozměry,
příp. jinou tloušťku Pb vrstvy. Olověné fólie se prodávají jako pár.
Čistící chemie ARGENT pro vyvolávací automaty
Výrobek určený pro chemické čištění vyvolávacích automatů. Dodává se v balení pro přípravu 2x 10 litrů roztoku.
Čistící filmy pro vyvolávací automaty
Filmy jsou určeny k čištění válečků VA před zahájením zpracovatelského procesu. Formát 30x40 cm.
Čistící tablety ALGENEX
Účinný prostředek na odstraňování řas a podobných organických látek. Lze použít jak při ručním zpracování (tanky),
tak i pro strojní zpracování (vyvolávací automaty). Balení 10x20 gr.
Popisovač radiografických snímků
Popisovací tužka Edding, barva popisu – bílá. Určená pro popis RTG snímků.
Olověná čísla, písmena a značky
Olověná sada číslic 0–9, velikost 10 a 13 mm, zalitá v plexi s úkosy i samostatná.
Olověná sada písmen A-Z, velikost 10 a 13 mm, zalitá v plexi s úkosy i samostatná.
Po dohodě s výrobcem lze dodat i jiné velikosti.
PVC a kožené kazety, různé rozměry
Stěrky na filmy, svorky na zavěšení filmů při sušení.
Expoziční pravítka FOMA pro Ir 192
192
Pomoci tohoto pravítka snadno vypočtete expoziční čas při použiti Ir
zářiče.
Kapilární prostředky Pfinder
o

– Penetranty – fluorescenční, barevné, duální a pro vysoké teploty do 200 C
– Vývojky – rozpouštědlové, vodné a práškové
– Čističe
Dodávají se v balení 500 ml (spray), 5, 10, 25 a 200 litrů.
Obálky pro archivaci zpracovaných filmů
Obálky PVC pro filmy základních formátů 10x24, 10x48. Obálky papírové 38x44 cm.
Na přání zákazníka lze dodat i jiné formáty.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT (dodávaný na objednávku)
Prostředky pro magnetické práškové zkoušky Pfinder
Gumové řemeny na přichycení RTG filmů
Dodávají se v délkách 1.5 m, 3 m a 6 m.
Pásma s olověnými čísly
Pásma s Pb čísly po 1, 5 a 10 cm, délka pásma 1.5 m, 3 m a 6 m.
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