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Stralingswerende deurnaalden
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Stralingwerende deurnaalden
 
• Topskin® met lood, geschikt voor deurnaalden met zichtflens van 40 mm.
• Voorzien van een dubbele stralingsbarrièrre (totaal 3,6 mm lood).
• Onderbouwende rapportage TÜV Rheinland Nederland beschikbaar, rapportnummer 10-2522

Toepasbaar in ziekenhuizen, laboratoria etc.

Afdichten van “stralingslek”

Stralingwerende deurnaalden

Deuren met een ingebouwde loden stralingsbarrière zijn in 
Nederland ruim voorhanden en worden veelvuldig toegepast in zie-
kenhuizen, laboratoria, tandartsenpraktijken en verder overal waar 
stralingsgevaar (x-ray) aanwezig is, dit om medewerkers en overige 
aanwezigen tegen de gevaarlijke (x-ray) straling te beschermen.

“Lek” in de stralingsbarrière

Bij enkele deuren zijn er geen problemen, bij toepassing van dub-
bele deuren echter wel, hier ontstaat een “lek” in de stralings-
barrière, veroorzaakt door de benodigde sluitnaadruimte tussen de 
beide deuren. 
Om dit “lek” te dichten zijn er nu deurnaalden voorhanden met een 
afwerking van Topskin®, die evenals deurbladen zijn voorzien van 
een barrière van lood die middels verlijming op de deurnaaldprofie-
len zijn aangebracht (rapport TÜV Rheinland beschikbaar).

Topskin® met lood

Topskin® met lood kan worden geleverd aangebracht op deurnaalden 
met een “zichtflens” van 40 mm, zowel in geanodiseerd aluminium 
als RVS uitvoering.

Toepassing in praktijk voor:

• radiologisch personeel in ziekenhuizen.
• medisch personeel dat werkt met radioactieve medicijnen.
• laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek.
• kwaliteitsbewaking, industriële toepassing, meten van dikte.
• doorstralen van voedsel (voedselbehandeling tegen schimmels)
• tandartsenpraktijken, etc.
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Topskin® met lood aangebracht 
op de zichtflens van 40 mm
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