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X-stralen



SUPERCONTRYX

Omschrijving

SUPERCONTRYX is een enkel glas dat 
voor 70% bestaat uit zware elementen. 
Loodoxides maken hier 48% deel van 
uit.

Zijn dichtheid is het tweevoud van 
standaardglas (zoals PLANICLEAR) 
namelijk 4,8.

SUPERCONTRYX beschermt alle per-
sonen die blootgesteld kunnen worden 
aan röntgenstralen. 

Het verlaagt opmerkelijk de bloot-
stelling aan dit soort straling.

Toepassingen

SUPERCONTRYX wordt gebruikt in 
radiologiezalen, operatie kwartieren 
en labo’s in privé en publieke 
ondernemingen (zoals: ziekenhuizen, 
tandartsen, dierenartsen, radiologie 
afdelingen), in  de industrie sector 
(fabrikanten medisch materiaal) en in 
centra voor onderzoek.

Meest gebruikte toepassingen:
• Glazen tussenwanden
• Schermen
• Deuren
• Ramen
• Industriële werktuigen

Voordelen

• Expertise, technologie en productie 
door een Franse onderneming Saint-
Gobain, erkend voor zijn glasexpertise 
en kwaliteit voor meer dan 3 eeuwen.

• Al meer dan 50 jaar is Glassolutions 
de maatstaf voor het leveren van glas 
dat beschermt tegen X-stralen aan 
marktleiders binnen de nucleaire sector 
zoals Areva, British Energy, enz..

• Ondersteuning:
GLASSOLUTIONS heeft zo’n 7-tal 
vestigingen in België. Ze staan klaar met 
raad en begeleiding voor al hun klanten.

• Ons consultingteam assisteert 
klanten bij projecten waar stralings-
bescherming een onderwerp is.

• Reactiviteit:
Een snel antwoord op prijsvragen
De kortste levertermijnen op de markt 
d.w.z. tussen de 3 en de 4 weken

• Aangepast aanbod:
- 4 niveaus van stralingsbescherming
- Afwerking op aanvraag: 
De AA afwerking is de standaard
Mat of blinkend geslepen kan ook.
- Assemblage tot een gelaagde of 
geïsoleerde samenstelling is mogelijk.

De referentie voor bescherming tegen röntgenstralen
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SUPERCONTRYX 
Gamma

Dikte
(mm)

Min.  loodgehalte
110 kV

Min.  loodgehalte
150 kV

Min.  loodgehalte
200 kV

Max. afmetingen
 (mm)

Max. gewicht 
(kg/m³)

2 Pb 7 - 8,5 2,3 2 1,8 2,390 x 1,180 41

2,5 Pb 8,5 - 10 2,8 2,5 2,1 1,950 x 970 48

3 Pb 11 - 13 3,5 3 2,7 2,390 x 1,180 62

4 Pb 14 - 16 4,7 4 3,5 1,950 x 970 77

N.b.:  De indicatie 2 PB (2mm lood) voor het glas dat bescherming biedt tegen X-stralen  geeft aan dat het glas hezelfde beveiligingniveau biedt als een 
loodplaat die 2 mm dik is.

Gamma

Het aanbod bestaat uit 4 producten

• Uitbreidingen binnen het aanbod:
Een hoger loodgehalte kan worden 
gerealiseerd door een gelaagde 
SUPERCONTRYX.
V.b. een lood equivalent van 8 mm tot
150 kV  wordt behaald door het lagen 
van 2 bladen SUPERCONTRYX 4 Pb.

• Standaard afwerking: scherpe 
randen afgerond (AA).

• Op aanvraag kan SUPERCONTRYX 
geleverd worden met een matte of 
blinkend geslepen randbewerking.

• Opties
SUPERCONTRYX kan verwerkt worden 
tot gelaagd glas.

SUPERCONTRYX kan verwerkt worden 
tot isolerende beglazing.

Voor alle specifieke vragen, neem 
contact met ons op. 

Regelgeving

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe norm 
EN 15-160 van toepassing.

Deze norm legt een bescherming op 
die aangepast moet zijn aan de sterkte 
en het type van de stralingsbron, aan 
de toestand van de krachtinstallatie in 
de zaal en aan de gebruiksfrequentie. 
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Installatie

• Richtlijnen
- SUPERCONTRYX vermindert op-
merkelijk de x-straling. De sponning 
(glas-kader) en de randafdichtingen van 
het glas moeten dezelfde beveiliging 
garanderen als het glas zelf.
- SUPERCONTRYX zal enkel maar als 
binnentoepassing gebruikt worden in 
een droge verwarmde omgeving. 
Indien het toch in een buiten-
toepassing wordt aangewend moet 
de SUPERCONTRYX gelaagd worden. 
Het SUPERCONTRYX-blad bevindt zich 
steeds aan de interieurzijde.
- Het gewicht van het glas moet in 
rekening gebracht worden voor zijn 
plaatsing. Het is ongeveer tweemaal 
zwaarder dan een standaard glas van 
dezelfde dikte. 

• Manipulatie aanbevelingen 
- SUPERCONTRYX is een zacht glas 
en moet met alle voorzichtigheid 
behandeld worden.
- Gebruik een propere zachte doek en 
conventionele glasreinigingsproducten.
- Vermijd spattend water en 
detergenten bij het poetsen.  
- SUPERCONTRYX moet worden opge-
slagen in een droge verwarmde ruimte 
tussen 7°C en 40°C.

GLASSOLUTIONS 
Industrielaan 129
1070 Brussel
glasinfo@glassolutions.com

www.glassolutions.be

Al de merken vermeld in deze brochure zijn door SAINT-GOBAIN geregistreerde merken.
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