
Gyproc X-Ray Protection
Blyfri røntgenstråleskjerming
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Fordeler

Testet og sertifisert på uavhengige 
laboratorier

Høy lydisoleringsevne

Plate med høy densitet og høy  
slagfasthet

Lettere og enklere å tilskjære og  
montere enn blyholdige plater

Stabil kostnad sammenlignet 
med prisfølsomt bly

Opp til 120 minutters brannmotstand  
(EI 120, A2-s1, d0)

Enkel overflatebehandling

Gyproc X-Ray systemets fordeler gjør det til det perfekte valget for røntgenstråleskjerming på sykehus, 
klinikker, tannlege- og veterinærkontorer og andre bygninger med krav til stråleskjerming.

Basert på helt ufarlig og naturlig  
forekommende inaktivt mineral
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Gyproc X-Ray Protection

Saint-Gobain, er verdensledende innen 
byggevareindustrien, utvikler, produserer og 
leverer innovative løsninger som oppfyller 
de økende kravene til energieffektive og 
miljøvennlige konstruksjoner.

Saint-Gobain Byggevarer AS, Gyproc er en 
del av Saint-Gobain og er verdensledende 
innen sparkler, gipsplater og relaterte 
systemer.

Gyproc X-Ray Protection er et 100% blyfritt system 
for røntgenstråleskjerming som inneholder spesial-
designet gipsplater produsert med bariumsulfat. Når 
systemet benyttes sammen med Gypfill X-Ray Pro-
tection sparkelmasse, danner det et veggsystem til 
helsebygninger der stråleskjerming er nødvendig.

Gyproc X-Ray Protection gir ikke bare sertifisert og 
effektiv stråleskjerming for vegger, den gir også god 
brannmotstand og lydisolering og er en lett anvendlig 
løsning som gjør den perfekt for områder der rønt-
genutstyr benyttes. Dette beskytter både røntgen- 
operatører og personer som befinner seg i tilstøtende 
rom mot potensielt farlig eksponering av røntgenstrå-
ler fra røntgenapparater.

Bariumsulfat er et naturlig forekommende inaktivt 
mineral som har ekstremt gode egenskaper for å 
absorbere røntgenstråler. Det er det samme mineralet 
som brukes i kontrastvæsken som pasienten tar ved 
røntgendiagnostisering og er derfor et meget trygt 
materiale å bruke.
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Bygningsmessig skjerming av rom for 
medisinsk røntgenbruk

Hvordan gir Gyproc X-Ray Protection-systemet rønt-
genstråleskjerming?

Gyproc X-Ray Protection er en enkel og effektiv 
metode for skjerming av røntgenstråler, med mindre 
komplisert montering enn med tradisjonelle blyholdi-
ge plater. Det er likevel viktig at monteringen utføres 
av entreprenører med spesialkompetanse innen strå-
leskjerming for å sikre at de tekniske krav til skjerming 
i forhold til pasientstrålevernet er ivaretatt.

Gyproc X-Ray Protection og Gypfill X-Ray Protection 
håndsparkel er individuelt testet og sertifisert av Ra-
diation Metrology Group of Public Health England, for 
blyekvivalens i henhold til IEC 61331-1: 2014. Ytelsen 
overvåkes og vedlikeholdes nøye under produksjons-
prosessen i henhold til ISO 9001 og WCM (World Class 
Manufacturing) prosedyren som alle Saint-Gobain 
selskaper følger.

Stråleskjermingen som Gyproc X-Ray Protection gir, 
reduseres ikke over tid. For å oppnå bestemte skjer-
mingsnivåer er man avhengig av korrekt montering av 
hele røntgenskjermen, også skjerming av øvrige deler 
som gulv, dører og vinduer samt områder der rønt-
genlekkasje kan oppstå. Derfor er det viktig at områ-
dene installeres av en spesialist.

Saint-Gobain Byggevarer AS, Gyproc garanterer skjer-
mingsevnen (blyekvivalens) spesifisert for X-Ray-pla-
ten og Gypfill X-Ray Protection i denne tekniske 
brosjyren. Gyproc tar ikke totalansvar for den endelige 
stråleskjermingen inklusive installasjonen. Dette an-
svaret påligger installatøren.

Hvordan er Gyproc X-Ray Protection sammenlignet 
med andre former for stråleskjerming?

Tette byggematerialer kan gi en viss grad av røntgen-
strålekjerming avhengig av materialtykkelsen.

For å sammenligne røntgenutstyr med 100kV spen-
ningsnivå og 1,4 mm blyekvivalens, viser diagrammet 
under tykkelsen på materialet som kreves for å gi et 
sikkert skjermingsnivå.

Gyproc X-Ray Protection gir meget effektiv strå-
leskjerming.

2 platelag X-Ray Protection skjermingsplate

110 mm armert betong

140 mm tegl

375 mm lettbetong
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Hvordan beskrives X-Ray Protection-systemet som 
røntgenstråleskjerming?

Det er viktig at skjermingen er korrekt konstruert og 
beskrevet, og i tillegg montert av kvalifiserte instal-
latører på byggeplass. I alle prosjekter hvor rønt-
genbeskyttelse er påkrevd, kreves også en rådgiver 
for strålevern, en beskrivende rapport om krav for 
hvert område, avhengig av hvilket røntgenutstyr som 
brukes. I store sykehusprosjekter vil det sannsynlig-
vis også foreligge en strålevernrapport med detaljert 
informasjon om hva som kreves.

Rapporten vil som regel oppgi informasjon om bly-
ekvivalent tykkelse som skal brukes for hvert enkelt 
område. For å kunne beskrive X-Ray Protection-sys-
temet med tabellen på side 6, er det mulig å konver-
tere blyekvivalent tykkelse til nødvendig antall XRoc-
platelag for å oppnå samme nivå for stråleskjerming. 
Det er imidlertid også nødvendig å ha informasjon om 
spenningsnivå i kV for det aktuelle røntgenutstyret.

Stråleskjerming
X-Ray Protection-systemet 
er testet og sertifisert for 
blyekvivalensytelse i henhold til  
IEC 61331 1: 2014-standard av 
Radiation Metrology Group of 
Public Health England.
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Eksempler på ytelse

Spenningsnivå for 
røntgenutstyr 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV Antall platelag

Ekvivalent 
skjermingstykkelse 

med X-Ray Protection-
plater

0,93 1,26 1,50 1,53 1,42 1,07 0,80 2 x X-Ray Protection plate 

1,39 1,88 2,25 2,29 2,13 1,61 1,10 3 x X-Ray Protection plate 

1,86 2,51 3,00 3,06 2,83 2,15 1,40 4 x X-Ray Protection plate 

3,54 2,40 1,70 5 x X-Ray Protection plate 

4,25 2,80 2,00 6 x X-Ray Protection plate 

Sykehus – røntgenapparater 

Tannleger – røntgenapparater 

Høyt beskyttelsesnivå
4–5 lag X-Ray Protection-plater

Veterinær – 
røntgenapparater

Lavt / middels beskyttelsesnivå 
2-3 lag X-Ray Protection-plater

Lavt beskyttelsesnivå
2 lag X-Ray Protection-plater

Faktisk blyekvivalens

Eksempel på bruk av tabell:
1 – 90kV rørspenningsnivå
2 – Minst 2,2 mm blyekvivalens
Beskrivelse – 3 lag X-Ray Protection-plater

Blyekvivalens (mm Pb) er testet 
og beregnet av HPA i henhold 
til IEC 61331-1:2014 standard. 
Antall platelag kan plasseres 
på samme side eller på hver 
side av stålsystemet, forutsatt 
at korrekt antall platelag er 
brukt i konstruksjonen for 
røntgenstråleskjerming.

For lavere spenningsnivå enn 60 kV, kontakt 
Gyproc Teknisk Service.
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X-Ray Protection systemets ytelse

System Brann- 
motstand ¹

Lyd- 
isolering ²

Veggtykkelse
(mm)

Maks. vegg- 
høyde (mm)

1 x 12,5 mm X-Ray Protection montert på hver 
side av 70 mm stendere, cc 600 mm, med  
45 mm mineralull

EI 30, A2- 
s1, d0 R’w 44 dB 95 3400

Veggtypebetegnelse:

Gyproc XR 70/70 (600) X-X M45

Veggtypebetegnelse:

Gyproc XR 70/70 (600) XX-XX M70

Blyekvivalens (mm Pb) avhengig av spenningsnivå

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 0,80

System Brann- 
motstand ¹

Lyd- 
isolering ²

Veggtykkelse
(mm)

Maks. vegg- 
høyde (mm)

2 x 12,5 mm X-Ray Protection montert på hver 
side av 70 mm stendere, cc 600 mm, med  
70 mm mineralull

EI 120, A2-
s1, d0

R’w 52 dB 120 3750

Blyekvivalens (mm Pb) avhengig av spenningsnivå

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

1,86 2,51 3,0 3,06 2,83 2,15 1,40

¹ Testet iht. EN1364-1:1999 
2 Testet iht. EN ISO 10140-2:2010
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Produktinformasjon

Dimensjon (mm)

Tykkelse 12,5

Bredde 600

Lengde 1800 / 2400

Fakta

Vekt 18 kg/m2

Kanter Kartongkledde forsenkede 
langkanter og skårne rette 
kortkanter

Antall plater per pall 40

Lagring
Platene lagres på et fast og jevnt underlag, beskyttet 
mot vær og vind, spesielt mot fukt.

Håndtering
Platene skal alltid bæres vertikalt i langkantene. Pla-
tene skal ikke løftes flatt ved å holde i kortkantene. 
Platene stilles på kant, oppå underliggende platepak-
ke, før den løftes.

Testet og sertifisert stråleskjerming. Bearbeides som 
tradisjonelle gipsplater. Platen har et ergonomisk 
format. Skrumontering utføres på stålprofiler som for 
standard gipsplater med Gyproc QSTR-skruer, samme 
skruetype som for Gyproc Robust, harde gipsplater.

Produsert i samsvar med EN 520: 2004 + A1: 2009 
type D, F og I A2-s1, d0 brannmotstand ved test iht. 
EN 135011: 2007 + A1: 2009
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Gypfill X-Ray Protection – Joint Mix
Ferdigblandet sparkelmasse som inneholder barium-
sulfat for sparkling av X-Ray plateskjøter for å oppnå 
komplett bygningsmessig stråleskjerming.

Framstilt i henhold til EN 13963:2005.

Fakta

Vekt ca. 20 kg/spann

Densitet 2,0 kg/l

Forbruk ca. 0,4 l/lm plateskjøt

Spann 10 liter

Produktet har en karakteristisk gul farge.

Testet og sertifisert stråleskjerming. Høy vedheft. 
Ferdigblandet. Holdbarhet opp til 12 måneder. God 
bearbeidingsevne og lett å slipe. Enkel rengjøring av 
verktøy. Kan brukes sammen med skjøteremse for pla-
teskjøter i ytterste platelag. Brukes til fylling av plate-
skjøter i alle platelag med X-Ray Protection-plater og 
mot tilstøtende vegg, gulv og himling samt skruehull.
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Montering

Stålprofiler med X-Ray Protection 
platesystem
X-Ray Protection-plater kappes, håndteres og monte-
res på stålprofiler som standard gipsplater.

X-Ray Protection-plater monteres horisontalt på 
Gyproc stålprofiler med en senteravstand på cc 450 
mm ved 1800 mm plater og cc 600 mm ved 2400 
mm plater, med Gyproc QSTR skruer. Skrueavstand 
300 mm i mellomliggende understøttelser og 200 
mm langs tilstøtende konstruksjoner. På hver side av 
stålprofilene forskyves vertikale plateskjøter, min. ett 
stenderfelt og horisontale plateskjøter forskyves med 
en halv platebredde.

Platenes kortkanter avfases slik at plateskjøtene kan 
sparkles.

Alle Gyproc X-Ray Protection platelags skjøter, hjør-
ner, skruehull og tilslutninger mot tilstøtende kon-
struksjoner sparkles med Gypfill X-Ray Protection 
håndsparkel, slik at den ferdige overflaten har samme 
tykkelse som platen.
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Overflaten kan deretter behandles på samme måte 
som standard gipsplater.

I utsatte miljøer, f.eks. korridorer og der det er stor ri-
siko for å skade X-Ray Protection-systemet, og derved 
også skjermingsevnen, kan et ekstra platelag med høy 
styrke som f.eks. Gyproc Habito eller Gyproc Robust, 
monteres vertikalt.

Tung konstruksjon med X-Ray Protection 
platesystem
X-Ray Protection-systemet kan også monteres som 
en sjaktvegg mot en tung konstruksjon. Montering og 
sparkling er det samme som for vegger med X-Ray 
Protection.



https://www.facebook.com/GyprocNorge/
https://www.instagram.com/gyprocno/
https://www.youtube.com/user/gyprocNO
https://www.linkedin.com/company-beta/16160782

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

Ordre/Kundservice e-post:  
ordre.gyprocno@gyproc.com

Teknisk Service e-post:  
tekniskno@gyproc.com

www.gyproc.no
SEP19. ©Gyproc.

Gyproc tar forbehold om eventuelle  
endringer eller trykkfeil.

Når du velger Gyproc, velger du også en bærekraftig 
løsning
Hos Gyproc har vi i flere år arbeidet intensivt med 
å skape produkter og metoder som ikke bare innfrir 
markedets og myndighetenes krav, men også framtidens 
utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og 
bærekraft.

Naturens eget materiale
Våre produkter er basert på gips som er et naturlig 
eksisterende materiale på jorden. Gipsplater inneholder 
ikke miljøskadelige eller giftige stoffer. Disse egenskaper 
er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig 
byggemateriale.

På www.gyproc.no kan du lese mer om vårt arbeid på 
dette området.

Gyproc SystemSikring
Gyproc SystemSikring er din sikkerhet for å gjennomføre 
prosjekter med gipsbaserte løsninger i lettbyggeteknikk, 
på en optimal måte. Med Gyproc SystemSikring, kan 
du føle deg trygg på at alle systemer er testet, både av 
sertifiserte institutter og i praksis ute på byggeplasser. 
Alle systemer og produkter innfrir kravene i gjeldende 
regelverk. Gyproc SystemSikring inneholder også teknisk 
rådgivning som garanterer en optimal gjennomføring av 
prosjektet – før, under og etter arbeidet.

ISO
Gyproc har et kvalitets-, miljø-, arbeidsmiljø- og 
energiledelsessystem med rutiner og prosesser som  
er sertifisert av TI og oppfyller kravene ISO 9001,  
ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001.

Gjenvinning
Gyproc gipsplater er et rent kretsløpsprodukt, og 
Gyproc har et system for gjenbruk av gipsavfall.


