
 

 

FIȘA TEHNICĂ A 

PRODUSULUI Placă XRoc 

DESCRIERE: 

Placă minerală compusă în principal din sulfat de bariu grosier , ipsos și tocatura din fibră 

de sticlă, împreună cu alți aditivi speciali în miezul încastrat și lipit de stratu l de acoperire 

din carton rezistent. 

DOMENII DE UTILIZARE: 

Placă specială care se poate utiliza pentru placări interioare în clădiri pentru a asigura 

protecția împotriva radiațiilor, ca alternativă la utilizarea plăcilor din plumb. Adecvată 

pentru încăperi cu echipamente radiologice în centre medicale, spitale și cabinete 

veterinare și stomatologice. 

BENEFICII: 

- Nu conține plumb. 

- Instalare ușoară și rapidă. 

- Flexibilitate în construcție, adaptabilă la majoritatea tipurilor de zone 

de protecție împotriva radiațiilor ale proiectelor. 

- Oferă izolare acustică suplimentară. 

- Asigură performanțe bune în protecția la foc. 

DATE TEHNICE: 

Puterea de ieșire 

a echipamentelor 

radiologice (kV) 

Echivalența de 

plumb 

grosime 

(mm) 

Aceste informații și, în special, recomandările referitoare la instalarea și utilizarea produsului final sunt furnizate cu bună-credință, pe baza cunoștințelor și 
experienței curente deținute de compania SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A., atunci când produsele sunt corect depozitate, manipulate și instalate în 
condiții normale și în perioada lor de viață utilă. SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produsului, 
fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să utilizeze ultima versiune actualizată a Fișei tehnice a produsului, disponibilă 

la cerere. 

STANDARDE: 

- EN 520. 

- Marcaj CE în conformitate cu EN 520 2004, A1:2009. 

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR 

Plăcile XRoc au fost testate și certificate independent pentru performanța echivalenței de 

plumb în conformitate cu standardul IEC 61331-1:2014 de către Grupul Metrologic pentru 

Radiații al Agenției de Sănătate Publică din Anglia. Datele privind performanța 

echivalenței de plumb a unei singure plăci sunt prezentate mai jos: 

REZISTENȚĂ LA FOC/IZOLARE ACUSTICĂ 

În plus, straturile de acoperire XRoc asigură protecție bună la foc datorită 

comportamentului unic al miezului mineral incombustibil atunci când este supus la 

temperaturi ridicate. Includerea fibrei de sticlă și a altor aditivi în miez 

îmbunătățește proprietățile sale de protecție la foc, în comparație cu plăci din 

gips-carton obișnuite. 

Miezul mineral cu densitate mare crește, de asemenea, performanța de izolare 

acustică, în comparație cu plăci din gips-carton obișnuite. 

Vă rugăm să consultați Broșura tehnică pentru XRoc pentru informații cu privire la 

rezistența la foc și izolarea acustică a pereților de compartimentare acoperiți cu  

XRoc. 

Dimensiuni exprimate în mm. 

* Grosime (mm): 

* Lungime (mm): 

* Greutatea plăcii (kg) 

* Plăci/palet 

• Strat de acoperire față: 

• Strat de acoperire spate: 

• Culoare miez: 

• Profil margine lungă: 

• Profil margine scurtă: 

• Conductivitate termică: 

• Rezistență la vapori de apă (μ) 

• Reacție la foc (EN 13501-1): 

• Lățime: 

• Clasificare în conformitate cu 

standardele: 

Ivoriu 

Maro 

Galben 

Margini conice (TE) 

Margini pătrate (SE)  

0,25 W / mK  

10 (EN 12524)  

A2 - s1 - d0  

600 mm 

EN 520 tipurile I, D și F 
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EFECTUL TEMPERATURII 

Plăcile XRoc nu sunt adecvate pentru utilizare în zone expuse în mod continuu la 

umiditate, și anume peste 70% umiditate relativă, cu excepția cazului în care este 

intermitentă, și nu trebuie să se utilizeze pentru a izola umezeala. 

Plăcile XRoc nu sunt adecvate pentru utilizare la temperaturi de peste 49 °C, dar 

pot fi expuse înghețului, fără risc de deteriorare. 

 

 

UTILIZARE ȘI INSTALARE 

Aspecte generale 

Este important să se respecte legislația aplicabilă privind sănătatea și siguranța 

în timpul lucrului la locul de montaj, și anume îmbrăcăminte și echipamente de 

protecție personală, etc. Următoarele note au doar rol de îndrumări cu caracter 

general. În practică trebuie să se acorde atenție criteriilor de proiectare care 

impun soluții specifice proiectului. 

Manipulare 

Paleții de plăci trebuie să se manipuleze cu motostivuitoare și trebuie să se verifice 

dacă poziția furcilor este adecvată și dacă personalul cunoaște  

procedura și poartă îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. 

Plăcile trebuie să fie ridicate cu atenție din stivă până la o înălțime adecvată, 

să fie întoarse și transportate în poziție verticală. Se recomandă manipularea  

plăcilor individuale astfel încât să se evite transportarea lor pe orizontală. 
 
Depozitare 

Plăcile trebuie să fie depozitate pe o suprafață tare și dreaptă și să fie protejate 

împotriva umidității și intemperiilor. 

 
Protecție 

Plăcile sunt livrate învelite în folie. În depozit și la locul de montaj se recomandă ca 

plăcile să rămână acoperite cât mai mult timp posibil. 

 
Stivuire 

Pachetele de plăci trebuie să fie stivuite până la o înălțime maximă egală cu 4 

distanțe de ridicare de la sol pentru manipularea în siguranță la locul de montaj. 

Această înălțime poate fi crescută până la 8 distanțe de ridicare de la sol, cu 

condiția ca să se verifice dacă capacitatea portantă a podelei este 

corespunzătoare. 

Tăierea 

Acest produs poate fi tăiat cu ajutorul unui ferăstrău pentru gips-carton sau prin 

crestare cu un cuțit ascuțit și ruperea plăcii pe o margine dreaptă. La tăierea 

plăcilor, sculele electrice și cele manuale trebuie să fie folosite cu grijă și în 

conformitate cu recomandările producătorilor. Sculele electrice trebuie  să fie 

utilizate numai de către persoanele care au fost instruite și pregătite să le 

folosească în condiții de siguranță. Trebuie să se utilizeze întotdeauna 

echipamente individuale de protecție adecvate. 

Prindere 

Plăcile se fixeaza in pozitie orizontală, cu marginea imprimata în afara 

structurii metalice montatat la interax de maximum 600 mm. Plăcile din stratul 

interior se fixeaza pe cadrul metalic numai pe perimetru folosind șuruburi 

pentru gips-carton distantate la 600 mm. Plăcile din stratul exterior se prind pe 

întreaga structura metalica interaxul suruburilor fiind 300 mm si reducând 

distanța la 200 mm pe zona perimetrala și la colțurile exterioare. Rosturile 

plăcilor sunt decalate între straturi și de fiecare parte a peretelui de 

compartimentare la o distanță egală cu cel puțin distanta intre doua profile și, 

pe verticală, la o distanță egală cu jumătatea lățimii unei plăci. Apasati ușor 

plăcile cap la cap. Nu forțați plăcile niciodată. Poziționați plăcile pe linia 

mediana a profilului metalic pe care se sprijină marginile sau capetele de 

placă. Montati suruburile la minimum 13 mm de la marginile tăiate și la 10 mm 

de marginile cartonate. Poziționați marginile tăiate la unghiuri interne atunci 

când este posibil, eliminând bavurile de hârtie cu hârtie abrazivă fină. 

Îmbinare 

Toate rosturile între placile din stratul exterior, intersectiile intre 

compartimentari și alte elemente de construcție trebuie să fie armate cu bandă 

și să fie umplute folosind pasta de finisaj XRoc ProMix. În cazul sistemelor dcu 

mai multe straturi de placă, rosturile plăcilor din straturile interioare trebuie să 

fie umplute până la nivelul suprafaței placilor, după uscare, înainte de 

montarea stratului exterior de placă. Toate capetele șuruburilor și eventualele 

goluri sau defecte de suprafață din fiecare strat de plăci se umplu cu pasta de 

finisaj ProMix XRroc pentru a asigura integritatea ecranării împotriva 

radiațiilor. 

Decorare și întreținerea suprafeței 

Suprafața XRoc este similară cu cea a plăcilor normale din gips-carton și, prin 

urmare, este potrivită pentru majoritatea formelor de decorare. După ce 

tratamentul aplicat pe rosturi s-a uscat, decorarea, inclusiv lucrările 

pregătitoare pentru decorare trebuie să se efectueze cât mai repede posibil.  

În zonele cu trafic intens unde acoperirea XRoc poate suferi deteriorări, 

afectând astfel nivelurile proiectate de protecție împotriva radiațiilor, trebuie să 

se analizeze oportunitatea adăugării unui strat suplimentar de placi din 

gips-carton cu rezistență ridicată, precum Gyproc Habito, montate pe verticală. 

Aceste informații și, în special, recomandările referitoare la instalarea și utilizarea produsului final sunt furnizate cu bu nă-credință, pe baza cunoștințelor și 
experienței curente deținute de compania SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A., atunci când produsele sunt corect depozitate, manipulate și instalate în 
condiții normale și în perioada lor de viață utilă. SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produsului, 
fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să utilizeze ultima versiune actualizată a Fișei tehnice a p rodusului, disponibilă 

la cerere. 


