Lead2Fix heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot

totaalleverancier van stralingswerende oplossingen voor
de utiliteitsbouw. We zijn trots op het groeiend aantal
grote projecten waarvoor we onze producten leveren
en op de positieve reacties die we van onze klanten
ontvangen. Wij vinden het belangrijk om goed naar
de klanten te luisteren, met ze mee te denken en een
oplossing te vinden voor de problemen op het gebied
van stralingsveilige voorzieningen. Op basis daarvan
adviseren wij de klant en ontwikkelen we onze producten.
Wij leveren momenteel een volledig assortiment
producten waarmee aannemer en afbouwer elke
stralingsveilige ruimte kan bouwen. Wij hebben
inmiddels ruime ervaring met de afbouw van ruimtes
voor PET-scanners, röntgenapparatuur, CT-scanners en
isotopenbehandeling, operatiekamers, klinieken en
tandartspraktijken. Onze projecten zijn onder meer te
vinden in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Singapore en Curaçao.
In deze brochure vindt u onze meest gangbare
producten. Heeft u een afwijkend formaat, een
bijzondere constructie of een ander (plaat)materiaal,
neem gerust contact met ons op. Wij denken graag
met u mee.

STANDAARD LOODGIPSPANELEN
De standaard stralingswerende loodgipspanelen van Lead2Fix zijn van de hoogste kwaliteit en zijn snel
leverbaar. Te verwerken op metal stud profielen.
Afmetingen standaard loodgipspanelen
Lengtes:

2400 mm, 2600 mm en 3000 mm

Breedte:

600 mm

Looddiktes:

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

VARIOSHIELD LOODGIPSPANELEN
Lead2Fix produceert en levert deze hoogwaardige loodgipspanelen ook op maat, met looddiktes van
0,5 mm tot 3,0 mm. Afbouwers kunnen zodoende werken met handzame panelen in elke gewenste lengte!
Met als bijkomend voordeel dat er geen restafval achter blijft. Te verwerken op metal stud profielen.
Afmetingen VarioShield
Lengte:

1200 mm tot en met 3000 mm

Breedte:

600 mm

Looddiktes:

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

VarioShield wordt standaard geleverd met 12,5 mm gipsplaat. Wij kunnen de stralingswerende loodlaag
ook verlijmen op andere plaatmaterialen, om bijvoorbeeld hogere brand- of geluidwering te verkrijgen.
Neem contact op voor meer informatie.

VARIOSHIELDPLUS
Het slimste paneel van Lead2Fix is het variabele

45MM

loodgipspaneel met overlap: een handzaam paneel dat
snel en eenvoudig te monteren is op metal stud profielen.
Door de overlap zijn de horizontale voegen direct

45MM

stralingsdicht. Voor de afbouwer betekent dit een hoog
plaatsingsrendement (tot 10 m2 per uur).
VarioShieldPlus is ook door één persoon te monteren.
Afmetingen VarioShieldPlus
Lengte:		

1200 mm

Breedte:

600 mm

Looddiktes:

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

VarioShield PLUS

Te verwerken op metal stud profielen.
De voordelen van VarioShieldPlus

• handzame verwerking, ook in krappe ruimtes
• e
 envoudig transport (op Europallet), ook op lastige
bouwlocaties
• minimale kans op schade tijdens transport en montage
• geringere lichamelijke belasting (arbovriendelijk)
• ruimtebesparing
• weinig restafval
• horizontale voegen gelijk stralingsdicht
• getest en goedgekeurd door Applus RTD

VarioShield XL

VARIOSHIELDXL
VarioShieldXL is een handzame loodsteen voor wandconstructies met hogere stralingsbelastingen.
De loodelementen hebben rondom in een elkaar grijpende V-vormige groef, die zonder extra loodstrip tussen
de stenen een stralingsdicht resultaat oplevert. De stenen worden gemonteerd tussen een binnen- en
buitenconstructie van versterkte metal stud profielen.

VarioShield PLUS

VarioShield XL

Afmetingen VarioShieldXL

Lengte:		

600 mm

Breedte:

400 mm

Diktes:		

8 mm 10 mm

Voor levering van afwijkende lengtes, breedtes en looddiktes (tot maximaal 50 mm) neem contact op.
Wij adviseren u graag over de meest efficiënte oplossing.
De voordelen van VarioShieldXL

• VarioShieldXL loodstenen wegen rond de 25 kg, de lichamelijke belasting valt dus binnen de
arbonorm.
• Het systeem is eenvoudig te installeren.
• Leidingwerk is weg te werken in het dubbel metal studsysteem.
• Snelle installatie, bespaart dus tijd en geld.
• Beter alternatief voor metselwerk van barietsteen.
• VarioShieldXL is getest en goedgekeurd door Applus RTD.

LOODDEUR MET KOZIJN VOOR METAL STUD WANDSYSTEEM
Voor het stralingsveilig maken van deuropeningen levert Lead2Fix een compleet deursysteem met
geïntegreerde loodbladen en -stroken. Het systeem is leverbaar met looddiktes van 1 tot 6 mm (dikkere
loodpakketten zijn op aanvraag te maken). Samen met de versterkte scharnieren (4 stuks per deur) zorgt dit
voor een zeer stabiele deurconstructie.
Deur
• Massief hardhout, in de fabriek voorzien van twee inwendige gelamineerde loodbladen
en prefab pengat
• Afwerking:

voorgelakt of gelamineerd in afwerking naar keuze

• Afmetingen: hoogte tot 2400 mm, breedte 630 tot 1830 mm, dikte 40 mm
Kozijn

• Materiaal:

massief hardhout

• Kozijnmaten: 80 x 70 of 100 x 70 mm (andere diktes op aanvraag - maten inclusief
lood)
• In de fabriek voorzien van uitsparingen en sponning
Beslag

• 4 versterkte scharnieren van 160 mm x 80 mm
• Zwaardere deuren kunnen uitgevoerd worden met kogellagers.
Looddiktes

1 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
Dikkere loodpakketten: op aanvraag leverbaar
Kijkvenster met loodglas (optioneel, op aanvraag)

• Afmetingen rechthoekig:

300 x 400 mm tot 500 x 800 mm (afhankelijk van deurformaat)

• Afmetingen rond:

diameter 300 en 400 mm

• Brandwerend:

300 x 400 mm of diameter 300 mm

Opties (met keuringsrapport)

• Brandwerendheid 30 minuten
• Geluidwerendheid 31 dB (Ra)

HOUTEN RAAMKOZIJN MET LOODGLAS
Stralingsveilige ramen zorgen voor de bescherming van bedienend personeel van apparatuur die gevaarlijke
straling voortbrengt, zoals röntgenapparatuur. Lead2Fix levert hiervoor glas met loodequivalentie vanaf 2 mm
en kozijnen van hout met beschermende loodstroken in elke gewenste looddikte.
Glas

Loodequivalentie: 2 mm (hogere waarden: op aanvraag)
500 mm tot 1400 mm
Hoogte:
tot 2400 mm zonder tussenstijl

Breedte:
Glasdikte:
Kozijn

7 tot 8 mm

massief hardhout (FSC)

Materiaal:
Kozijnmaten:	

100 x 70 mm voor metal stud, 80 x 70 mm voor metselwerk

Hardhouten omlijsting geschroefd
Opties

• Vlamwerend:

30 minuten

• Brandwerend: 30 of 60 minuten

Standaard deklat

Hardhouten kozijn pb2 mm 100x68

Gipsplaat 12,5
Gipsplaat 12,5

Verzwaard metallstud C50

Sponning 45x15
Loodglas X Ray Eq 2mm

Gipsplaat 12,5
Gipsplaat 12,5
Omlijsting geschroefd
VarioShieldPlus Pb2 mm

ALUMINIUM RAAMKOZIJN MET LOODGLAS
Stralingsveilige ramen zijn ook leverbaar in stralingsveilig aluminium kozijn. Evenals de houten variant is dit
raamkozijn leverbaar met loodequivalentie vanaf 2 mm. Een eenvoudig kliksysteem maakt montage eenvoudig.
Glas

Loodequivalentie: 2 mm (hogere waarden: op aanvraag)
Hoogte:

500 mm tot 1100 mm

Breedte:

tot 2100 mm zonder tussenstijl

Glasdikte:

7 tot 8 mm

Kozijn

Materiaal:

	geëxtrudeeerd aluminium, standaard afgewerkt met lak Ral 9010 (andere kleuren op
aanvraag mogelijk)

Montagewijze:

kliksysteem

Geschikt voor wanddiktes van 78 tot 250 mm
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Zelfklevende loodstrook Pb2 mm

Gipsplaat 12,5
Kozijn Pb2 mm
Aluminium Ral 9010

Klik systeem

Verzwaard metalstud C50

7 tot 8mm

100mm (78 tot 300mm)

Gipsplaat 12,5

Gipsplaat 12,5

Loodglas X ray Eq 2mm

Gipsplaat 12,5

85

VarioShieldPlus Pb2 mm
Omlijsting Pb2 mm

ZELFKLEVENDE LOODSTROOK
Voor het afdichten van voegen tussen loodgipspanelen, hoek- en
kozijnaansluitingen en andere potentiële stralingslekken levert Lead2Fix
zelfklevende loodstroken.
Dikte:

0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm

Breedte:

50 mm

De looddikte dient altijd (minstens) gelijk te zijn aan de dikte van het
bladlood op de loodgipspanelen van Lead2Fix.

CORNERSHIELD
CornerShield is de zelfklevende hoekoplossing op rol. De stroken zijn
zodanig voorbewerkt dat ze eenvoudig in model te buigen zijn en dus zeer
geschikt zijn om hoeken stralingsdicht af te werken.
Breedte:

100 mm

Looddiktes:

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm.

MANTEL WANDCONTACTDOZEN
Voor het stralingsveilig maken van wandcontactdozen in loodgipswanden.
Eenvoudig te combineren in alle gangbare metal stud systemen. Voorzien
van één of twee aansluitopeningen. Op aanvraag zijn afwijkende
oplossingen te bestellen.
Standaard looddikte:

3 mm.

MANTEL VOOR WATERLEIDING,
RIOLERINGSBUIS, DRAAGARMEN
Voor het stralingsdicht maken van waterleidingen, afvoeren, riolering en
draagarmen van apparaten levert Lead2Fix oplossingen in alle vormen en
maten. Wij adviseren u op maat voor de beste oplossing.
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