
 
 
 

 

 

   

 

Nuo rentgeno spinduliuotės apsaugančių 
bešvinių plokščių sistema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirbdami su rentgeno 
įranga jauskitės saugūs 

 
 
 
 
 

„Saint-Gobain Gyproc“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo peržiūrėti produktų specifikacijas. Šiame dokumente pateikta 
informacija neturėtų būti skaitoma atskirai, nes ji yra tik rekomendacijos naudotojui, kuris, prieš pradėdamas darbą, visada 
turėtų įsitikinti, kad yra visiškai susipažinęs su planuojamais naudoti produktais ir sistemomis bei jų montavimu. Išsamios ir 
naujausios informacijos rasite apsilankę „Gyproc “ svetainėje: www.gyproc.com 
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Nuo rentgeno spinduliuotės apsaugančių bešvinių  

plokščių sistema 
 
 
 
 

 

Įvadas 
 

Pasaulinė gyvenamojo būsto ir statybos rinkų lyderė „Saint-Gobain“, 

siekdama patenkinti augančią energijos vartojimo efektyvumą 

užtikrinančių ir aplinką tausojančių produktų paklausą, projektuoja, 

gamina ir platina statybines medžiagas bei kuria naujoviškus sprendimus. 

„Saint-Gobain Gypsum“ priklauso „Saint-Gobain“ Statybos produktų 

padaliniui ir yra pasaulinė gipso, gipso kartono plokščių ir susijusių 

sistemų gamybos lyderė. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarbiausių privalumų apžvalga 

 
Plokščių sistemos suteikiamas apsaugos nuo 
rentgeno spinduliuotės lygis patikrintas ir 
sertifikuotas nepriklausomos organizacijos 

Didelis garso izoliacijos lygis – patikrintas 

iki Rw 57 dB 

Atspari smūgiams didelio tankio plokštė 
 

Lengvesnis ir lengviau pjaustomas bei tvirtinamas 
gaminys palyginti su plokštėmis su švinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stabilios išlaidos, palyginti su nepastoviomis švino 
kainomis 
 
Atsparumas ugniai – iki EI120. „Euroclass A2“ 
reakcija į ugnį 
 
Gipso kartono apdaila, kuri puikiai tinka bet kokio 
tipo dekoravimui 
 

Visiškai perdirbamas gaminys be švino 

Nuo rentgeno spindulių apsaugančių bešvinių 
„X-Ray Protection“ plokščių sistema 

X-Ray Protection – tai visiškai bešvinių nuo 

rentgeno spindulių apsaugančių plokščių sistema, 

kurią sudaro specialiai sukurta mineralinė plokštė, 

pagaminta naudojant rupų bario sulfatą. 

Naudojant kartu su „ProMix X-Ray“ siūlių glaistu, 

kurio sudėtyje taip pat yra bario sulfato, X-Ray 

Protection plokštės yra tinkama sienų ir lubų 

dangų sistema sveikatos priežiūros įstaigose, kur 

reikia užtikrinti rentgeno spinduliuotės 

ekranavimą. 

X-Ray Protection ne tik užtikrina sertifikuotą ir 
patikimą sienų ir grindų dangų teikiamą apsaugą 
nuo rentgeno spindulių, tačiau yra labai atsparios 
ugniai ir gerai garsą izoliuojančios gipso kartono 
plokštės, kurias nesunku montuoti ir kurios puikiai 
tinka rentgeno įrangos naudojimo vietose. 

Bario sulfatas yra natūralus inertinis mineralas, 

pasižymintis išskirtinėmis savybėmis absorbuoti ir 

išsklaidyti rentgeno spinduliuotės 

elektromagnetinę energiją. X-Ray Protection 

plokštė ir „ProMix X-Ray“ siūlių glaistas palyginti 

su švinu yra saugūs produktai. Visa informacija 

apie medžiagų saugą pateikta atitinkamų gaminių 

saugos duomenų lapuose, kuriuos galima gauti 

paprašius. 

X-Ray Protection plokštės, kurių sudėtyje yra 

bario sulfato, aplinkos požiūriu panašios į gipso 

plokštes, todėl šį gaminį galima visiškai perdirbti 

taikant gipso kartono plokščių gamybos procesą. 

greitai montuojamos plokštės „Gyproc“ yra regioninis 

   „Saint-Gobain Gypsum“ prekės ženklas 

 

„X-Ray Protection“ plokščių sistema užtikrina puikią apsaugą nuo rentgeno spindulių ligoninėse, klinikose, 

odontologų kabinetuose, veterinarijos klinikose ir bet kokiuose kituose pastatuose, kuriuose reikia tokios 

apsaugos. 
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Apsauga nuo rentgeno spindulių 
 
 
 
 
 
 

 
Apsauga nuo rentgeno spindulių 

Kaip X-Ray Protection apsaugo nuo rentgeno spindulių? 

Dangų sistema X-Ray Protection veikia kitaip negu 
tradicinės švino dangos, kurios turi būti kruopščiai 
sumontuotos naudojant papildomas švino juostas ties 
jungtimis, atramomis ir rentgeno spindulių apsauginių 
ekranų perimetruose, o tvirtinimo elementai taip pat 
turi būti padengti švinu – tik taip galima užtikrinti 
veiksmingą švino apsaugą nuo rentgeno spindulių. X-
Ray Protection – tai paprastesnis būdas tinkamai 
apsisaugoti nuo rentgeno spinduliuotės. Ši sistema 
sugeria ir išsklaido rentgeno spindulių 
elektromagnetinę energiją, todėl ją kur kas paprasčiau 
montuoti. Kita vertus, vis tiek svarbu, kad montavimo 
darbus atliktų specializuotas rangovas, laikydamasis 
vietinių norminių dokumentų ir montavimo 
rekomendacijų – taip užtikrinamos reikiamos 
sumontuotos sistemos specifikacijos ir numatytoji 
apsauga nuo rentgeno spindulių, atsižvelgiant į 
rentgeno spinduliuotės šaltinį. 

X-Ray Protection plokštė ir siūlių glaistas buvo 
nepriklausomai patikrinti ir Anglijos visuomenės 
sveikatos radiacinės metrologijos grupės sertifikuoti kaip 
atitinkantys švino eksploatacines savybes pagal 
tarptautinį standartą IEC 61331-1:2014. Eksploatacinės 
savybės gamybos proceso metu griežtai stebimos ir 
užtikrinamos pasitelkiant kokybės užtikrinimo sistemą 
ISO 9001 bei pasaulinės klasės gamybos procedūras, 
taikomas visuose „Saint-Gobain Gypsum“ gamybos 
procesuose. 

X-Ray Protection apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės 
charakteristikos gaminių naudingo tarnavimo laikotarpiu 
nesusilpnėja. 

Tam, kad būtų pasiektas nurodytas apsaugos nuo 
rentgeno spinduliuotės lygis, būtina tinkamai 
sumontuoti visą rentgeno įrangos apsaugos sistemą, 
apimančią ir tokių elementų kaip grindys, durys ir langai 
apsaugą, taip pat atkreipti dėmesį į detales, pro kurias 
gali susidaryti rentgeno spindulių nuotėkis. Todėl 
atitinkamas sritis turėtų įvertinti akredituotas ekspertas, 
o sistemą privalo montuoti specializuotas rangovas. 

 

„Saint-Gobain Gyproc“ patvirtina nurodytas 

„X-Ray Protection“ plokščių ir „ProMix X-Ray“ arba 
„GypFill X-Ray Protection“ siūlių glaisto eksploatacines 
savybes, atitinkančias švino savybes, kurios 
apibūdintos šioje techninėje brošiūroje, tačiau 
neprisiima atsakomybės už sumontuotos sistemos 
suteikiamą apsaugą. Atsakomybę už tai turi prisiimti 
specializuotas montuotojas, atsižvelgdamas į 
radiologinės apsaugos specialisto rekomendacijas. 

 

X-Ray Protection palyginimas su kitomis apsaugos 
nuo rentgeno spinduliuotės priemonėmis 

Apsaugą nuo rentgeno spindulių gali užtikrinti tankios 
statybinės medžiagos, jeigu jos yra pakankamo storio. 

Palyginimui, tolesnėje iliustracijoje pateikta 1,4 mm 
švino sluoksniui lygiavertė apsauga nuo 100 kv 
rentgeno spinduliuotės įrangos. 
Iliustracijoje parodytas apytikslis tipiškų medžiagų, kurių 
prireiktų norint užtikrinti panašaus lygio apsaugą, storis. 

Taigi X-Ray Protection yra labai veiksmingas apsaugos 
nuo rentgeno spindulių užtikrinimo būdas. 

 
 
 

 
„XRoc“ plokštė – 2 sluoksniai 

 
 

 
110 mm gelžbetonio siena 

 
 

 
140 mm plytų siena 

 
 

 
375 mm akytojo 
betono siena 

Kaip tiksliai apibrėžti „X-Ray Protection“ savybes, 
užtikrinant apsaugą nuo rentgeno spindulių 

Svarbu, kad apsaugos nuo rentgeno spindulių sistema 
būtų tinkamai suprojektuota ir nustatytos jos 
ypatybės, o objekte ją turi sumontuoti specialistas. 
Įgyvendinant bet kokius projektus, kuriuose numatyta 
apsauga nuo rentgeno spindulių, radiacinės saugos 
konsultantas pateiks ataskaitą apie kiekvienai zonai 
taikomus reikalavimus, atsižvelgdamas į naudojamą 
rentgeno įrangą ir vietines taisykles bei protokolus. 
Įgyvendinant didelius sveikatos priežiūros pastatų 
projektus labai tikėtina, kad bus pridėta radiacinės 
saugos ataskaita, 
kurioje taip pat bus pateikta išsami informacija apie 
taikomus reikalavimus. 

Minėtose ataskaitose dažnai nurodomas „švino 
kodas“ arba pateikiama informacija apie kiekvienoje 
zonoje būtiną ekvivalentinį švino storį. Norinti tiksliai 
nustatyti X-Ray Protection plokščių sistemos savybes 
naudojantis 6 puslapyje esančia lentele, šį švino 
ekvivalento storį galima perskaičiuoti į X-Ray 
Protection plokščių sluoksnių skaičių, kurio reikia 
tokio paties lygio apsaugai nuo rentgeno spindulių 
užtikrinti. 

Vienintelis skirtumas yra tas, kad rentgeno įrangos, 
nuo kurios veikimo užtikrinama apsauga, galios 
vertes būtina žinoti kV. 

 
 

Apsauga nuo rentgeno 
spindulių 

X-Ray Protection plokštės ir 
„ProMix X-Ray“ arba „GypFill 
X-Ray Protection“ siūlių glaistas 
buvo nepriklausomai patikrinti 
pagal tarptautinį standartą ir 
Anglijos visuomenės sveikatos 
radiacinės metrologijos grupės 
sertifikuoti kaip atitinkantys 
švino eksploatacines savybes 
pagal standartą IEC 61331-
1:2014. 
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„X-Ray Protection“ 
sistemos eksploatacinės 

1. Patikrinta pagal EN1364-1:1999 3. Mineralinės stiklo vatos izoliacijos tankis ≥ 12 kg/m3
 

2. Patikrinta pagal EN ISO 10140-2:2010 4. Didžiausias pertvaros aukštis, jeigu ribojantis įlinkis L/240, 
esant 200Pa 

Ligoninės rentgeno 
aparatai 

Aukšto lygio apsauga, 4–5 

X-Ray plokščių sluoksniai 

   

Veterinariniai 
rentgeno aparatai 

Vidutinio arba žemo lygio apsauga, 

2–3 X-Ray plokščių sluoksniai 

Odontologiniai 
rentgeno 
aparatai 

Žemo lygio apsauga, 2 X-Ray 

plokščių sluoksniai 

Faktinės švino ekvivalentiškumo vertės 

Pavyzdys, kaip naudotis šia lentele 

1 – 90 kV galios rentgeno aparatas 

2 – švino kodas 5 arba bent 2,2 mm 

švino ekvivalentiškumo vertė 

Spec. – 3 X-Ray plokščių sluoksniai 

 
 

 
 

 
Apsaugos nuo rentgeno spindulių savybės 

 
 
 

 
Standarte EN12588 naudojamas tipinis švino kodas ir su juo susijęs mažiausias švino dangos storis 

 

3 kodas 4 kodas 5 kodas 6 kodas 7 kodas 

1,32 mm 1,80 mm 2,21 mm 2,65 mm 3,15 mm 

 

Eksploatacinių savybių pavyzdžiai 
 
 

Švino ekvivalentiškumo vertės (mmPb) priklausomai nuo išėjimo įtampos 

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV 

0,93 1,26 1,50 1,53 1,42 1,07 0,90 

 

Sistema Atsparumas 
ugniai1

 

Garso 
izoliacija2

 

Plotis 
(mm) 

Didž. aukštis 
4 (mm) 

2 x 12,5 mm X-Ray plokštės pritvirtintos 
kiekvienoje pusėje sraigtais ties 600 mm 
centrais, naudojant 50 mm „Isover“ 

izoliaciją3
 

EI120 57 dB 122 4600 

 

Švino ekvivalentiškumo vertės (mmPb) priklausomai nuo išėjimo įtampos 

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV 

1,86 2,51 3,00 3,06 2,83 2,15 1,80 

 
  
 
 
 
 
 
 

Rentgeno įrangos 
išėjimo galia 

 

60 kV 
 

70 kV 
 

80 kV 
 

90 kV 
 

100 kV 
 

125 kV 
 

150 kV 
 

Plokštės spec. 

 0,93 1,26 1,50 1,53 1,42 1,07 0,80 2 x „X-Ray“ plokštės 

1,39 1,88 2,25 2,29 2,13 1,61 1,10 3 x „X-Ray“ plokštės 

1,86 2,51 3,00 3,06 2,83 2,15 1,40 4 x „X-Ray“ plokštės 

 3,54 2,40 1,70 5 x „X-Ray“ plokštės 

    4,25 2,80 2,00 6 x „X-Ray“ plokštės 

 
 
 
 

 
 

Apsaugos nuo rentgeno spindulių vertės (mmpb) buvo patikrintos ir apskaičiuotos HPA pagal tarptautinio standarto IEC 61331-1: 2014 reikalavimus. 

Plokščių sluoksnius galima vienodai arba nevienodai paskirstyti tarp abiejų pertvaros pusių su sąlyga, kad nuo rentgeno spindulių 

apsaugančioje konstrukcijoje bus panaudotas reikiamas plokščių sluoksnių skaičius. 
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Sistema Atsparumas 
ugniai1

 

Garso 
izoliacija2

 

Plotis 
(mm) 

Didž. aukštis 
4

 (mm) 

1 x 12,5 mm X-Ray pritvirtinta kiekvienoje 
pusėje sraigtais ties 600 mm centrais, 

naudojant 50 mm „Isover“ izoliaciją3
 

EI30 52 dB 97 3600 

 



 
 
 

 
 
 

 

Informacija apie produktą 
 
 
 
 
 

„X-Ray Protection“ plokštė 
 

Matmenys (mm) 

Storis 12,5 

Plotis 600 

Ilgis 1800 / 2400 

Ypatybės 

Svoris 18 kg/m2
 

Krašto profilis Suapvalintas 

Skaičius ant 1-o padėklo 40 

 
Pagaminta pagal EN 520: 2004 + A1:2009 reikalavimus D, F ir I tipams 

A2-s1, d0 lygio reakcija į ugnį, kai bandymai atlikti pagal EN 13501-1: 

2007 + A1: 2009. 

Plokštė atpažįstama pagal geltonos spalvos šerdį. 
 

Toliau pateiktos vienos plokštės švino ekvivalentiškumo vertės: 

„ProMix X-Ray“ arba „GypFill X-Ray Protection“ siūlių glaistas 

Specialios sudėties naudoti paruoštas ore džiūstantis jungčių 

sandarinimo mišinys, kurio sudėtyje yra bario sulfato.  

Mišinys skirtas X-Ray Protection plokščių siūlėms užpildyti, 

montuojant nuo rentgeno spindulių apsaugančios dangos sistemą. 

Pagaminta pagal EN 13963: 2005 

10 litrų kibiras 

Sąnaudos: 1 kibiro pakanka padengti 50 m2 

 
 

Tipinės produkto savybės 

Kibiro svoris ~20 kg 

Tankis 2,0 kg/l 

Išeiga ~0,4 kg/m2 

 
Produktas atpažįstamas pagal ryškią geltoną spalvą 

 

Rentgeno aparato išėjimo galia 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV 

Švino ekviv. vertės 0,46 0,63 0,75 0,76 0,71 0,54 0,45 

 

 

Produkto eksploatacinės savybės 

Patikrintos ir sertifikuotos apsaugos nuo rentgeno 
spindulių savybės. 

Naudojami tokie pat montavimo principai kaip ir 
standartinėse gipso kartono sistemose. 

Patogus dydis ir forma, plokštės svoris < 20 kg. 

Tvirtinama varžtais prie metalinio rėmo, kaip įprasta 
gipso kartono plokštė. Tvirtinimui naudojami didelio 
tankio plokštėms skirti gipso kartono varžtai. 

Užpildykite visas plokščių jungtis jungčių 
sandarinimo mišiniu „ProMix X-Ray“. X-Ray Protect 
plokščių paviršius panašus į įprastų gipso plokščių 
paviršių, todėl joms tinka daugelis apdailos būdų. 

Sandėliavimas 

Plokštės turi būti laikomos ant tvirto, lygaus 
paviršiaus ir apsaugotos nuo drėgmės bei oro sąlygų 
poveikio.  

Plokščių paketai statybvietėje turėtų būti sukrauti ne 4 
palečių viena ant kitos, kad jas būtų galima saugiai 
tvarkyti. Sandėlyje galima iki 8 palečių viena ant kitos su 
sąlyga, kad grindų apkrova buvo patikrinta ir yra tinkama. 

Apsauginė pakuotė 

Plokštės tiekiamos supakuotos į tamprią plėvelę. Sandėlyje 
ir statybvietėje plokštes rekomenduojama kuo ilgiau laikyti 
uždengtas. 

Krovos darbai 

Plokštes visada reikia nešti paėmus už krašto. Plokščių 
negalima kelti laikant horizontaliai arba už vieno galo. 
Keliama plokštė turėtų būti paversta ant briaunos tol, kol 
liečiasi su kitomis krūvos plokštėmis, ir tik tada galima ją 
nuimti naudojimui. 

Produkto eksploatacinės savybės 

Patikrintos ir sertifikuotos apsaugos nuo rentgeno 
spindulių savybės 

Puikios sukibimo savybės 

Paruoštas mišinys, kurį paprasta naudoti 

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėnesių 
 
 
 

 
Mišinio naudojimas 

Siūlių sandarinimo mišinį reikia tepti tiesiai iš kibiro, jo 
nekeičiant jo sudėties, kad nebūtų pablogintos apsaugos 
nuo rentgeno spindulių savybės. 

 

 
Tepimo įrankius paprasta valyti. 

Išorinėms plokščių jungtims sandarinti mišinys 
naudojamas kartu su siūlių armavimo juosta. 

Sandarinimo mišinys naudojamas pirmo ir antro 
sluoksnio siūlių, bei viso perimetro glaistymui, 
taip užtikrinant vientisą 
apsaugą nuo rentgeno spindulių. 
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Montavimas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertvara, padengta naudojant „X-Ray Protection“ dangos 
sistemą 
 

X-Ray Protection plokštės pjaustomos, tvarkomos ir tvirtinamos 

prie metalinio rėmo panašiai kaip įprastos gipso kartono plokštės. 

X-Ray Protection plokštės prie „Ultrastil“ metalinio rėmo 

tvirtinamos horizontaliai, atstumas tarp centrų neturėtų viršyti 

600 mm. Vidinio sluoksnio plokštės prie metalinio rėmo 

tvirtinamos tik ties perimetru, naudojant didelio tankio plokštėms 

skirtus savisriegius varžtus ties 600 mm centrais. Išorinio 

sluoksnio plokštės tvirtinamos prie viso metalinio rėmo ties 300 

mm centrais, sumažinant iki 200 mm centrų ties perimetru ir 

išoriniuose kampuose. Plokščių jungtys tarp sluoksnių turėtų būti 

išdėstytos „šachmatiškai“ kiekvienoje pertvaros pusėje jungtys 

turi būti pasislinkusios bent per vieną smeigės tarpą, o vertikaliai 

– per pusę plokštės. 

Plokštės turi būti montuojamos taip, kad suapvalinti kraštai būtų 

švelniai suglausti, o tarp stačiai nupjautų kraštų turi likti 2–3 mm 

tarpas, kad į jį būtų galima įterpti jungčių sandarinimo mišinio. 

Visos išorinio sluoksnio plokščių siūlės 

turi būti armuojamos siūlių juosta ir 

užpildytos naudojant „ProMix X-Ray“ 

arba „GupFill X-Ray Protection“ siūlių 

glaistą. 

Prieš montuojant išorinį plokščių 

sluoksnį, pirmo sluoksnio siūlės turi 

būti užglaistytos ir išdžiuvusios. 

Siekiant užtikrinti reikiamą apsaugos 

nuo rentgeno spinduliuotės 

vientisumą,  X-Ray siūlių glaistu turi 

būti užpildytos visos jungtys ties 

perimetru ir susijungimo vietos su 

kitais konstrukciniais elementais, taip 

pat varžtų galvutės ir bet kokie 

kiekvieno plokščių sluoksnio tarpai 

bei paviršiaus defektai. 

 

Konstrukcijos paviršius galutinei apdailai paruošiamas taip pat, 

kaip naudojant įprastas gipso kartono plokštes. 

Vietose, kuriose vyksta intensyvus judėjimas, ir X-Ray 

Protection plokščių danga gali būti pažeista bei dėl to gali 

pablogėti numatytoji apsauga nuo rentgeno spindulių, galima 

apsvarstyti galimybę vertikaliai pritvirtinti papildomą labai 

patvarių gipso kartono plokščių pvz.:  „Duraline“ arba „Gyproc 

Habito“ sluoksnį. 

 

Sienų ir lubų padengimas naudojant „X-Ray Protection“ 
plokščių sistemą 

 

X-Ray Protection plokščių sistemą galima montuoti kaip sienų 

dangą prie mūro pagrindo arba kaip lubų dangą naudojant 

tinkamą metalinių profilių sistemą. Montuojama ir jungiama 

panašiai, kaip konstruojant pertvaras. 
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