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Knauf Safeboard
Radiācijas aizsargplāksne

Materiāls

Pielietojums

Īpašības

Knauf Safeboard ir ugunsdroša, bezsvina ģipškartona plāksne ar ziloņkrāsas kartona pārklājumu, ar bārija sulfātu plāksnes kodolā. Plāksnes
ģipša daļiņu krāsa - dzeltena.
Uzdrukas krāsa - zila.
Sānu malu veids - HRK,
gala malu veids - SK.

Knauf Safeboard radiācijas aizsargplāksnes
paredzētas izmantot rentgena iekārtu telpas
norobežojošajās konstrukcijās aizsardzībai pret
radiācijas starojumu.
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Plāksnes tips
LVS EN 520: DF
DIN 18180: GKF
Uzglabāšana
Sausā vietā uz koka paliktņiem.
Izmērs
12,5 x 625 x 2500 mm
art.Nr. 132849
Īpaši garumi pieejami pēc pasūtījuma

Sistēmas:
■ radiācijas aizsardzība - griesti;
■ radiācijas aizsardzība - sienas;
■ radiācijas aizsardzība - iekšējās aizsargsienas.
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Ekonomiska aizsardzība no rentgena stariem
Bez svina
Ļoti laba skaņas izolācija
Laba struktūras izturība uguns ietekmē
Nedegoša
Vienkārši apstrādājama
Liecama
Lokāma ar V tipa frēzēšanu
Zems formas maiņas līmenis klimatisko apstākļu ietekmē

Knauf Safeboard
Radiācijas aizsargplāksne
Tehniskie dati
■ Plāksnes izmērs (mm)
- Biezums: 12,5

Plāksnes tips:		
			

GKF
DF

DIN 18180
DIN EN 520

Ugunsreakcijas klase EN 13501-1:		

A2-s1,d0 (B)

DIN EN 520

2500

Ūdens tvaika difūzijas koeficients μ			
■ sauss:		10
■ mitrs:		
4
Siltumvadītspēja λ:
W/(m.K)
~ 0,26

DIN EN ISO 10456

pamatojoties
uz DIN EN 12664

				
625
■ Malu veids
- sānu malas pārklātas ar kartonu:

- gala malas:

HRK

SK

■ Izmēru pielaides saskaņā ar LVS EN 520
- biezums:
+0,5/-0,5 mm
- platums:
+0/-4 mm
- garums:
+0/-5 mm
- griezto un oriģinālo malu novirze no taisnā
leņķa:
≤ 2,5 mm uz katru plāksnes platuma metru
■ Minimālais iespējamās lieces rādiuss
- sausā liekšana:
r ≥ 2750 mm
- mitrā liekšana:
r ≥ 1000 mm

r

Deformācijas lielums
■ uz katru gaisa mitrumaizmaiņu, %:
■ uz katru temperatūras izmaiņu, °K:

mm/m
mm/m

0,005–0,008
0,013–0,02

Blīvums:

kg/m3

≥ 1400

Plāksnes svars:

kg/m2

~ 17,8

Graujošā slodze			
- garenvirzienā:
N
≥ 610
- šķērsvirzienā:
N
≥ 210
Ilgstošas temperatūras ietekmes
°C
augšējā robežvērtība:		

DIN 18180

≤ 50 (īslaicīgi līdz 60)

Plākšņu Kopējais Radiācijas spriegums
skaits biezums
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV
mm
Svina
ekvivalents 1)
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Starpvērtības iespējams lineāri interpolēt, svina ekvivalenta aprēķins tiek veikts saskaņā ar DIN 6812.
Mamogrāfijas (35 kV) veikšanas zonā aizsardzībai pret starojumu pietiek ar vienu Safeboard plāksnes
kārtu.
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Citi norādījumi
Apstrāde
Apstrāde notiek saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kā arī saskaņā ar informāciju, kas
sniegta Knauf brošūrā ST01 Knauf drošības
tehnika.
Knauf Safeboard plāksnes lielā mērā ir klājamas
kā parastās ģipškartona plāksnes. Uz sienām
tās jāklāj horizontāli, uz griestiem ir jāsamazina nesošā profila asu attālums (maksimāli
312,5 mm).

Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
www.knauf.lv

Lai novērstu putekļu rašanos, plāksnes ieteicams lauzt (pārgriezt kartonu ar asu nazi, nolauzt no vienas puses un pārplēst aizmugures
puses kartonu). Pēc tam malas jāapstrādā un
jānolīdzina ar skrāpjvīli. Plākšņu piestiprināšanai
pie koka vai metāla konstrukcijām ir jāizmanto
Knauf Diamant-Schrauben skrūves. Visi salaidumi (plākšņu šuves un savienojumi) pilnībā, t. i.,
nepārtraukti un visā Safeboard plāksnes seguma dziļumā, ir jāaizpilda ar Safeboard špakteli
(1. darba posms).

Drošības norādījumi
Knauf Safeboard plākšņu montāžas procesā,
it īpaši slīpējot un zāģējot (piem., zāģējot caurumus), kā arī špaktelēšanas sausā pulvera iemaisīšanas laikā ir jālieto putekļu aizsargmaska
(P2).
Utilizācija
Atkritumu identifikācijas klases:
17 08 02;
17 09 04
(sk. materiāla drošības datu lapu).

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši
Knauf ieteikti produkti.
Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: +371 67032999, fakss: + 371 67032969.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības.
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

