
O lado seguro 
dos Raios X

A placa sem chumbo que protege contra os Raios X



Níveis de proteção contra Raios-X ensaiados
e certificados por laboratórios externos

Isolamento acústico ao ruído aéreo até 57 dB (Rw) 

Placa de alta densidade e resistência ao impacto

Mais simples de cortar e fixar que placas com
chumbo, para uma instalação mais rápida

Preço estável comparando com os preços
variáveis do chumbo

Resistência ao fogo até EI120
Reação ao fogo A2, s1 - d0

Um acabamento perfeito para qualquer
tipo de decoração

Por ser 100% isenta de chumbo, é completamente
reciclável

Resumo das Vantagens

Isto faz de XRoc o sistema perfeito para a proteção contra radiações em hospitais, clínicas, centros de odontologia, 
clínicas veterinárias e qualquer edifício no qual se requeira proteção contra raios-X
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Introdução
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A placa sem chumbo que protege contra os Raios X

Saint-Gobain, líder mundial no mercado da construção e do habitat, 
desenvolve, fabrica e distribui materiais de construção que apresentam 
soluções inovadoras para satisfazer a crescente procura de eficiência 
energética e proteção ambiental.  Saint-Gobain Placo Ibérica forma parte 
da divisão de Produtos para a construção de Saint-Gobain e é líder 
mundial em gesso e sistemas de placas de gesso laminado.

Sistemas de Placa de Gesso Laminado XRoc de 

proteção contra raios X sem chumbo.

XRoc é uma placa de gesso laminado, 100% livre 

de chumbo para a proteção contra raios X, com 

um desenho de fabricação especial, usando 

sulfato de bário. Conjuntamente com a massa de 

juntas ProMix XRoc, que também contem sulfato 

de bário, XRoc proporciona proteção radiológica 

em edifícios do sector sanitário que o requeiram, 

mediante sistemas de divisórias e tetos.

XRoc não proporciona apenas uma proteção 

radiológica certificada e fiável em paredes e tetos, 

como também apresenta boas características de 

resistência ao fogo e de isolamento acústico. 

Tudo isto numa solução fácil de instalar, perfeita 

para as zonas onde se utilizem equipamentos de 

raios X.

O sulfato de bário é um mineral inerte presente 

na natureza que apresenta propriedades

excecionais no momento de absorver e dissipar 

a energia eletromagnética dos raios X. A placa

de gesso laminado XRoc e a massa de juntas 

ProMix XRoc consideram-se produtos mais 

seguros que os sistemas que utilizam chumbo.

Poderá encontrar esta informação na folha de 

instruções de uso seguro.

XRoc om sulfato de bário, usufruí de 

características ambientais similares às do gesso 

e, por conseguinte, trata-se de um produto que 

pode reciclar-se na sua totalidade usando o 

mesmo processo que o das placas de gesso 

laminado.



Proteção contra os Raios X

Placa XRoc x 2 (25 mm)

Betão reforçado  110mm

Material cerâmico 140mm

Betão areado
375mm 
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Proteção contra os raios-X

Como XRoc proporciona a proteção contra os raios?

As divisórias, tetos e revestimentos com placa de gesso 
laminado XRoc funcionam de um modo distinto ao 
tradicional revestimento de chumbo, que deve 
instalar-se meticulosamente com tiras adicionais de 
chumbo nas juntas, pilares e perímetros das cabines de 
raios X, devendo também cobrir com chumbo os 
apliques para que possa funcionar como uma barreira 
eficaz. XRoc oferece um enfoque simplificado para 
conseguir uma proteção radiológica eficaz ao absorver e 
dissipar a energia eletromagnética procedente dos 
aparelhos emissores, o que permite uma instalação 
mais simples. Não obstante, continua de igual de 
importância que a instalação seja efetuada por uma 
empresa especializada, seguindo as normas e o 
protocolo local para garantir que a instalação final 
proporcione a proteção devidamente especificada e 
desenvolvida em função do tipo e da fonte de raios X.

A placa de gesso laminado XRoc e a massa de juntas 
XRocforam testados de forma independente conforme 
os padrões internacionais e foram certificados pelo 
Radiation Metrology Group do Reino Unido para provar 
o seu rendimento equivalente ao chumbo, conforme 
com a normativa IEC 61331-1:2014. O seu rendimento é 
supervisionado estritamente e é mantido durante o 
processo de fabricação conforme o sistema de Garantia 
de qualidade ISO 9001 e aos procedimentos de 
fabricação de primeira qualidade adotados em todos os 
locais de produção de Saint-simoniano Placo Ibérica.

A proteção contra os raios X da placa de gesso laminado 
XRoc não se degrada em toda a sua vida útil.

Que uma zona consiga atingir os níveis de proteção 
radiológica especificados  dependerá da correta 
instalação dos distintos componentes, ou que janelas 
inclui, que a proteção de outros elementos, tais como 
pavimentos, portas e janelas, também proporcione a 
devida atenção às possíveis fugas de raios X.   
Por isso estas áreas devem ser supervisionadas e 
especificadas por um perito devidamente acreditado e 
a instalação deve ser realizada por uma empresa 
especializada.

Saint-Gobain Placo confirma o rendimento 
equivalente ao chumbo das placas de gesso 
laminado XRoc e da massa de juntas ProMix XRoc, 
detalhados no presente documento, mas não 
assume responsabilidade alguma sobre a proteção 
radiológica final das instalações realizadas.

Como funciona XRoc em comparação com outros 
meios de proteção contra raios X?

Os materiais de construção de grande densidade 
podem oferecer proteção radiológica sempre que 
tenham uma necessária espessura mínima.

Por exemplo, no caso de um equipamento de raios X 
com uma saída de 100 kV para o qual se necessite 
uma equivalência em chumbo de 1,4 mm, o 
diagrama seguinte mostra a espessura aproximada 
que se requere com distintos materiais para oferecer 
uns níveis similares de proteção radiológica.

Assim, XRoc é um material extremamente eficiente 
quando se trate de proteger contra os raios X.

O lado seguro dos Raios X
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Como especificar XRoc para proteger contra os raios X

Neste sentido, ganha grande importância que a 
proteção radiológica se desenhe e especifique 
corretamente, e que posteriormente a instalação 
seja realizada por um especialista. Em todos os 
projetos para os quais se exija uma proteção 
radiológica, um assessor de proteção contra 
radiações deverá preparar um relatório, sobre o 
necessário em cada área em função do 
equipamento de raios X que venha a utilizar-se, 
seguindo as normas e o protocolo locais. No caso 
dos projetos para edifícios de assistência sanitária 
maiores, é muito provável que se forneça também 
um relatório de proteção radiológica com 
informação detalhada das necessidades.

Estes relatórios proporcionam frequentemente 
informação de “código de chumbo” ou da espessura 
equivalente ao chumbo que deverá utilizar-se em 
cada área. Para especificar corretamente o número 
de placas de gesso laminado de XRoc que deva 
utilizar-se, a tabela da página 6 permite converter a 
citada espessura ao número equivalente de placas 
do produto necessárias para proporcionar o mesmo 
nível de proteção radiológica.

A diferença está em que será também necessário 
conhecer a saída em kV do equipamento de raios X 
em questão.

Proteção contra os Raios X

A placa XRoc e a massa de 

juntas ProMix XRoc foram 

avaliadas e certificadas 

independentemente com base 

no standard internacional IEC 

61331-1:2014 para obter os 

valores equivalentes ao 

chumbo segundo a Radiation 

Metrology Group of Public 

Health England.



0.93  1.26 1.50 1.53 1.42 1.07 0.80

1.39 1.88 2.25 2.29 2.13 1.61 1.10 

1.86 2.51 3.00 3.06 2.83 2.15 1.40

3.54 2.40 1.70

4.25 2.80 2.00
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Codificação standard para espessura mínima de chumbo com base na EN 12588

 Código 3  Código 4  Código 5  Código 6  Código7

1.32mm 1.80mm 2.24mm 2.65mm 3.15mm

Os valores de proteção contra raios-X (mmpb) foram avaliados e calculados pela HPA de acordo com o standard internacional IEC 61331-1:2014 .

O número de camadas de placas XRoc pode ser dividido de forma equitativa ou não entre cada lado da divisão, conseguindo o número de placas requerido para 

obter a proteção contra raios-X na construção.

Comportamento em proteção contra raios-X

A tensão de saída do
equipamento de Raios X

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

Especificação
de placas

2 x Placas XRoc

3 x Placas XRoc

4 x Placas XRoc

5 x Placas XRoc

6 x Placas XRoc

Exemplos de desempenho

Máquinas de Raios X
em clínicas veterinárias

Máquinas de Raios X
em clínicas dentárias

Alto nível de proteção
4-5 placas XRoc

 

Nível médio / baixo de proteção
2 - 3 camadas de placas XRoc

Nível baixo de proteção
2 camadas de placas XRoc

Sin código

Equivalência dos valores reais

Exemplo de utilização desta tabela:

1 -  90kV tensão da máquina de raios X

2 -   Código 5 ou pelo menos 2.2mm de
espessura e chumbo

 

Especificações 3 camadas de placa XRoc 

Máquinas de Raios X em hospitais

O lado seguro dos Raios X



Sistema

1 x 12.5mm de XRoc fixada a um 
montante de 70mm cada 600mm 
com 50mm de isolamento Isover3

 

 

EI30 52 dB (Rw) 97 3600

Sistema  

 

EI120 57 dB (Rw) 122 4600

Valores de chumbo - equivalências altura máxima (mmPb) em função da tensão de saída

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

0.93 1.26 1.50 1.53 1.42 1.07 0.90

Valores de chumbo - equivalências altura máxima (mmPb) em função da tensão de saída

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

1.86 2.51 3.00 3.06 2.83 2.15 1.80

1. Avaliado com base em EN1364-1:1999 

2. Avaliado com base em EN ISO 10140-2:2010

3. Lã mineral com densidade de 12kg/m3   

4. Altura máxima da divisão calculada considerando uma flecha
    de L/240 e uma pressão aplicada à divisória de 200Pa

O rendimento do sistema XRoc
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2 x 12.5mm de XRoc fixadas a um 
montante de 70mm cada 600mm 
com 50mm de isolamento Isover3

Resistência
ao fogo 1

Isolamento
acústico2

Largura 
(mm) 

Altura máxima4

(mm) 

Resistência
ao fogo 1

Isolamento
acústico2

Largura
(mm) 

Altura máxima4

(mm) 



Informação do produto

Saída da máquina de raios-X 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV 

Valores de equivalência de chumbo 0.46 0.63 0.75 0.76 0.71 0.54 0.45
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Rendimento de proteção contra raios X provado e 
certificado.

Corta-se e parte-se como as placas de gesso standard.

Tamanho manejável <20 kg por placa.

Fixação mediante parafusos a uma estrutura metálica, 
de forma idêntica que com as placas de gesso laminado 
standard, usando parafusos HD para a sua fixação.

Tratamento de todas as juntas usando a massa de 
juntas ProMix XRoc. A superfície de XRoc é similar à 
das placas de gesso laminado e, por conseguinte, é 
apto para a maioria de formas de decoração.

Armazenamento

As placas deverão armazenar-se sobre uma superfície 
firme e plana, protegidas da humidade e das condições 
atmosféricas.

Empilhamento

Os lotes de placa de gesso laminado não devem 
empilhar-se a mais de 4 alturas desde o solo para a sua 
manipulação segura, quando se encontrem em obra. 
Este dado pode incrementar-se até às 8 alturas, quando 
se encontrem num armazém, sempre que se tenha 
comprovado que o solo pode suportar essa carga.

Proteção

As placas são fornecidas com invólucro retrátil de 
plástico. Tanto se se encontrarem no armazém como 
na obra, recomenda-se manter as placas cobertas 
durante o máximo tempo possível.

Manipulação

As placas deverão deslocar-se sempre na vertical.

Nunca devem elevar-se planas nem sujeitar-se por um 
extremo. Antes de retirar as placas de gesso laminado 
para a sua utilização deverão colocar-se verticalmente 
sobre o resto das placas.

Prestações do produto

Fabricado com base em EN 520: 2004 + A1:2009 e tipo I, D, F

Reação ao fogo A2-s1, d0 com base em EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Esta placa está identificada pelo seu núcleo amarelo.

Os valores de equivalência de chumbo de uma placa são indicados seguidamente:

Placa XRoc

Dimensões (mm)

Espessura  12.5  

Largura 600

Comprimentos 1800/2400

Características

Peso 18kg/m2

Perfil do bordo Afinado

Nº de Placas por palete 40

O lado seguro dos Raios X



Características típicas de produtos

Peso do balde  ~20kg  

Densidade 2.0kg/l

Rendimento ~0.4kg/m2 
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O produto identifica-se pela sua cor amarela.

Rendimento de proteção contra raios X provado e 
certificado.

Excelentes propriedades adesivas.

Produto preparado para o seu uso.

Período de caducidade: 12 meses.

Formulado para oferecer uma excelente 
trabalhabilidade.

Aplicação

A pasta de juntas deverá aplicar-se diretamente do 
recipiente e sem adulterar o seu conteúdo para não 
comprometer a sua capacidade de proteção radiológica.

Massa de Juntas ProMix XRoc

Pasta de juntas preparada, formulada incluindo sulfato de bário, 
para o tratamento das juntas dos sistemas de alvenaria seca com 
placa de gesso laminado XRoc e assim completar a proteção contra 
raios-X.

Fabricada de acordo à EN 13963: 2005

Balde de 10 litros

Rendimento: 1 recipiente cada 50m2

Fácil limpeza das ferramentas.

Usado conjuntamente com fita de papel 
para as juntas entre placas.

Usado para o acabamento da superfície 
das juntas das placas de gesso laminado de 
camadas inferiores e outros espaços 
situados nos perímetros ou pilares para 
completar a integridade da proteção 
radiológica.

Prestações do produto



Alvenaria seca com sistemas de placa de gesso laminado XRoc

As placas de gesso laminado XRoc cortam-se, manipulam-se e 
fixam-se à estrutura metálica de forma igual que as placas de gesso 
standard.

As placas de gesso laminado XRoc fixam-se horizontalmente à 
estrutura metálica com uma distância entre os montantes inferior a 
600mm em todos os casos. As placas das camadas interiores fixam-se 
à estrutura metálica usando parafusos HD, e aparafusam-se 
unicamente no seu perímetro. A placa de gesso laminado da camada 
exterior aparafusa-se a todos os montantes da estrutura metálica 
com distâncias de 300 mm como máximo entre parafusos, 
reduzindo-se esta distância a 200 mm no perímetro das placas. Todas 
as juntas das placas deverão estar contra fiadas, tanto entre camadas 
de placas de uma mesma face, como entre ambas as faces em cada 
lado da divisória. Nas divisórias de duas ou mais placas as juntas serão 
alternadas evitando assim a simetria entre ambas as faces.

As placas deverão ser instaladas com os bordos afinados colados e 
com os bordos quadrados a uma distância de 2-3 mm, para que a 
massa de juntas possa penetrar nesse espaço e garantir a completa 
proteção do sistema.

Todas as juntas das camadas externas    
existentes entre as distintas placas     
deverão selar-se e preencher-se com     
a massa de juntas ProMix XRoc.

No caso dos sistemas multicamada,     
as juntas internas das placas deverão    
preencher-se até à superfície dos      
bordos afinados, que deverá estar      
seca antes de instalar a placa da      
camada exterior. Todas as juntas      
existentes no perímetro e os      
encontros com outros elementos      
construtivos (como pilares, etc.),      
bem como as cabeças dos parafusos    
e qualquer espaço ou defeito na     
superfície de cada camada das placas,    
deverá preencher-se com a massa de     
juntas ProMix XRoc para completar a    
integridade da proteção contra      
os raios X.

Instalação
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Em seguida deverá preparar-se a superfície, de forma igual ao 

que se faz com qualquer placa de gesso laminado standard, para 

o acabamento final.

Nas zonas de muito tráfego, onde exista a possibilidade de se 

produzirem danos nas divisórias executadas com a placa de 

gesso laminado XRoc que possam pôr em perigo os níveis de 

desenho de proteção radiológica, deverá estudar-se a 

possibilidade de acrescentar uma camada extra com uma placa 

de gesso laminado de alta resistência, como a placa Habito, 

fixada verticalmente.

Revestimentos em paredes divisórias e tetos com o sistema de 

placas de gesso laminado XRoc

O sistema de placas de gesso laminado XRoc pode instalar-se 

como revestimento sobre muros de alvenaria ou como 

revestimento de tetos, para o que deverá empregar-se um 

sistema adequado de estrutura metálica,     

e a instalação seria similar à descrita     

anteriormente neste documento.
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Saint-Gobain Placo Ibérica reserva-se no direito de rever e alterar as especificações sem aviso prévio. A informação 
contida neste catálogo não deve ser lida por si só já que está contemplada como um guia, deverá assegurar-se sempre 
de estar plenamente familiarizado com os produtos, sistemas e sua instalação antes de começar a instalá-los. Para 
obter a informação mais atualizada, visite a documentação disponível na página web de Placo: www.placo.pt


