
No.

Ludox                                                                 

hea kvaliteet                                                

(Grade E+/E)

Konkureerivad tooted                              

keskmine kvaliteet                                     

(Grade A)

Konkureerivad tooted                                  

halb kvaliteet                                                 

(Grade B)

1 Tooraine

Magneesiumoksiidi (puhtus 85%), 

magneesium kloriidi, Hakkepuit, perliit, 

madala leeliseline klaaskiudvõrk, muutja.

Magneesiumoksiidi (puhtus 80%), 

magneesium kloriidi, Hakkepuit, perliit, 

leeliseline klaaskiudvõrk, muutja.

Magneesiumoksiidi (puhtus 75%), 

magneesium kloriidi, saepuru, perliit, 

kõrge leeliseline klaaskiudvõrk.

2 Protsess

Tooraine valimine, materjalide suhte 

koostamine, materjalide kokkusegamine, 

valu, valu vabastamine (24 tundi), 

trimmimine, naturaal kuivamine (28 

päeva), väljasaatmine.

Tooraine valimine, materjalide suhte 

koostamine, materjalide kokkusegamine, 

valu, valu vabastamine (12 tundi), 

trimmimine, naturaal kuivamine (10 

päeva), väljasaatmine.

Tooraine valimine, materjalide suhte 

koostamine, materjalide kokkusegamine, 

valu, valu vabastamine (8 tundi), 

trimmimine, naturaal kuivamine (5 

päeva), väljasaatmine.

3 Koguste arvutamine

Rangelt vastavalt iga par�i toormaterjali 

koos�se ja sisu, par�idena, koguste, 

kaalumine, järjes�kuste koos�sosi.

Vastavalt koos�sainete par�idena, 

järjes�kuste par�ide.

Sama koos�sosa, toormaterjali, 

ühekordne investeering.

4 Modifikaator
Reguleeri vastavalt katse tulemusi iga 

par�i.
Ühtlustatud valem, peenhäälestada. Puudub modifikaator

5 Klaaskiud võrk
Madala-leeliseline klaaskiudvõrk (�hedus 7 

× 7).
Leeliseline klaaskiudvõrk (�hedus 6x6).

Kõrge leeliseline klaaskiudvõrk (�hedus 4 

× 4).

MgO plaa�de kvaliteedi võrdlus



6 Täiteaine
Suuremad tükid hakkepuitu, perliit, 

lubjakivi, tuhk või talk.
Hakkepuit, perliit, lubjakivi, tuhk või talk.

Saepuru, perliit, põllukultuuride õled ja 

väliskest.

7 Segamise meetod

Pindmine tselluloos, tselluloos, tselluloos 

alt kolm korda segades, lisandid, 

modifikaatorite eraldi segamine, lõplik 

segamine.

Esimese segamise mört sega�, mördi süst 

segis�st, täitematerjaliga näiteks teine 

segamine.

Regulaatori kiire mikser, ühe või mitme 

segis�d vormimise masin, kõik segamist 

üks kord.

8 Vormimisprotsess
Jäämustrilise lõpu mört, pind talgiga kokku 

ja neli kih� väheleeliselist klaaskiudvõrku.

Mört, pind talgiga kokku ja kaks kih� 

leeliselist klaaskiudvõrku ning lausriie.

Kaks kih� kõrge leeliselist 

klaaskiudvõrku, kiht mör� ja kiht 

lausriiet.

9
Vormist vabastamine 

ning kuivamine

24 tundi vormist vabastamine ning 28 

päeva looduslikku kuivamist

12 tundi vormist vabastamine ning 10 

päeva looduslikku kuivamist

8 tundi vormist vabastamist ning 5 päeva 

looduslikku kuivamist

10 Lihvimine Lihvitakse, saadaval lihvitud ning sile pool. Ei ole lihvimist, ainult sile pool Ei ole lihvimist, ainult sile pool

11 Tolerants
Arvu� kontrolli lõikamise paksus viga +/- 

0,1 mm, pikkus ja laius viga +/- 1 mm.

Arvu� kontrolli lõikamise paksus viga +/- 

0,2 mm, pikkus ja laius viga +/- 3mm.

Käsitsi lõikamine, paksus viga +/- 0,8 mm, 

pikkus ja laius viga +/- 15 mm.

12 Test

Ranged tehases kontrolli andmed, et 

tagada, et iga tootepar�i on võimalik 

tuvastada.

Ranged tehases kontrolli andmed, et 

tagada, et iga tootepar�i on võimalik 

tuvastada.

Katsetusprotokolli leht, ei ole võimalik 

tuvastada.



13 Keemiline analüüs
Täielik keemilise analüüsi tuba, kõik 

toorained tes�takse iga par�i.

Täielik keemilise analüüsi tuba, kõik 

toorained tes�takse iga par�i.

Puudub keemilise analüüsi tuba, ei 

kontrollita tooraineid.

14 Jõudlus Suurepärane Keskmine Halb

15 Kasutusalad
Luksushotellid, büroohooned, villad, 

kortermajad, seinad, laed, põrandad jne

Tavaline seinaplaat , tuletõkkeuste plaat, 

lagi jne
Tuletõkkeuksed vooderdatud plaadile.

16 Eluiga 50 aastat 20 aastat 5 aastat
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