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 MATERIAAL 
schapenvilt/vlasvilt/kokosvilt/jutevilt 
Pavastep/Pavapor 
Pavaflex/Biofib hennep of cellulose/ 
Doscha schapenwol 
i3 cellulose/Neptutherm zeegrasvlokken 
Pavatherm Profile/Combi 
Pavaplanum/Biofib-korrels 
Fermacell honingraat/egalisatiekorrels 
Dämmraum Vloerexpander /I-liggers 
Fermacell vloerelement gips/H2O 
kokosstroken met latten  
kurkkorrels/kokoskurkplaten 
Pavacoustic plafond-en vloerplaten 
 

 PROBLEEMSTELLING 
Vloerconstructies op een houten roostering kunnen vaak voor veel geluidsoverdracht zorgen tussen verschillende verdiepingen.  Er 
is overdracht van impactgeluiden : voetstappen of andere contactgeluiden worden zeer hard doorgegeven. Luchtgeluiden zoals 
muziek of stemmen worden door het ontbreken van massa ook amper gedempt. Zeker als er aan de onderzijde van de vloerbalken 
een plafond gemonteerd staat  en als er tussen vloerafwerking bovenaan en plafond onderaan geen isolatie werd aangebracht. 
Geluiden worden als het ware door het holle klankkast-effect nog eens versterkt. 
 
Maar ook op betongewelven  kan de akoestiek een probleem zijn, vooral naar contact-of impactgeluid. Hier zou je een dempende 
laag moeten aanbrengen vooraleer je de uiteindelijke vloerafwerking plaatst. Bovendien lopen er ook vaak electriciteitsleidingen 
over deze betondekken of misschien wil je zelfs een badkamer met afvoer gaan bouwen op de zolderverdieping. Ecomat biedt een 
boel producten aan om je in al deze situaties te helpen. 
 

    

De verdiepingvloer op balken akoestisch isoleren, kan op verschillende manieren : afhankelijk van de situatie en afhankelijk van de 
uiteindelijke vloerafwerking die je wil plaatsen. Voor dunne vloerafwerkingen zoals kurk of linoleum heb je een dempende maar 
toch stabiele ondergrond nodig. Voor massief parket kan een zwevende plaatsing op contactgeluidsisolatie, maar dien je ook 
rekening te houden met de uitzetcoëfficiënt van vol houten planken. Als het niet mogelijk is je luchtgeluidsisolatie tussen de 
roostering aan te brengen, zal je dit bovenop moeten compenseren. 
Als basisvoorbeeld gaan we uit van een open balkconstructie die je langs onder, tussenin en langs boven geluidstechnisch kan 
verbeteren.  
 
 LUCHTGELUIDSISOLATIE TUSSEN DE BALKEN   
 

Vul de ruimte tussen de balken op met Doscha schapenwol,  Biofib hennepwolmatten of Pavaflex  flexibele houtwol-
matten. De keuze tussen de verschillende materialen wordt in deze opstelling vooral bepaald door het plaatsingsgemak van 
het ene of het andere product. Hennepwol en schapenwol zijn zeer soepele materialen en laten zich makkelijk proppen. 
Schapenwol op rol (30kg/m3) kan je ook nog eens extra bevestigen tegen de zijkant van de balken met nieten. 

 Pavaflex tot 100mm is wat stugger en dient perfect op maat worden gezaagd. Deze gaat wel het  beste blijven hangen en in 
 nieuwbouwconstructies kan je je balken ineens op maat van de isolatie zetten : nl hoh 60cm. Zo bekom je een klembreedte van 
 10mm : duw de mat van 575mm hiertussen : ze zal zich weer ontspannen tussen de balken en mooi aansluiting maken. 
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 Pavaflex Light -dat we aanbieden vanaf 120mm- is wat soepeler door zijn lagere densiteit. De akoestische werking is ook iets 
 anders dan bij de andere matten : Pavaflex isoleert eerder geluiden en de andere twee gaan eerder geluiden absorberen. Het 
 resultaat is in deze opstelling gelijk. 
 Werk je van bovenuit op een bestaand plafond kan je ook kurkkorrels uitstrooien of hennepscheven,cellulosevlokken of 
 zeegrasvlokken. 
 In de situatie dat je zowel nog een bestaand plafond onder de balken hebt en nog een redelijk goede vloer op de balken, kan je 
 ook opteren om de vloerholte vol te blazen met inblaasisolatie zoals i3 cellulose of Neptutherm zeegras. 
 
 Een bepalende factor voor de werking van luchtgeluidsisolatie is vooral de densiteit (de dichtheid) en de aard van de vezel of 
 het materiaal.Naar akoestiek zou je de volgende rangorde kunnen hanteren van beste naar meer gematigde geluidsisolerende 
 vulling . Klik op de producten voor meer info. 
 

•  kurkkorrels 
•  pavaflex houtwolmat (tot 100mm) 
•  pavaflex light houtwolmat (vanaf 120mm) 
•  neptutherm zeegrasvlokken ingeblazen of uitgestrooid 
•  i3 cellulose ingeblazen 
•  biofib hennepwolmat 
•  doschatherm schapenwolmat 
•  i3 cellulose uitgestrooid 

 
 Wens je alleen akoestisch te isoleren , heeft een volledige opvulling van de balkenhoogte tot 100% geen meerwaarde tov een 
 opvulling van 80%. Wens je daarnaast ook vooral thermisch te isoleren, dan kan een volledige vulling wel verantwoord zijn. 
 
  
 ONTKOPPELING PLAFOND ONDER DE BALKEN   
 

 
Bevestig onderaan met akoestische beugels een dwarslat in hout (of een 
metalstud plafondprofiel) om Pavaferm platen ontkoppeld te monteren.  
 
Deze combinatieplaten bestaan uit een geluidsaborberende plaat (Pavatex) en 
anderzijds de Fermacell gipsvezelplaat. Door de met rubber onderbroken 
akoestische beugels (beschikbaar voor hout of metalstud) en de massa van de 
Fermacell gipsvezelplaat geven deze plafondplaten een zeer sterke 
geluidsdemping.  
 
 
Een andere interessante akoestische plafondplaat is de Pavaroom isolerende 
afbouwplaat (30 of 60mm Pavatex met een cellulose-afwerking).  
 
Gebruik de Pavabond dispersielijm om Pavaroom platen onderling in elkaar te 
verlijmen. Zo kan een Pavaroom plafond op beugels met dwarslatten of 
rechtstreeks op de balken worden geschroefd. De balken mogen tot 800mm uit 
elkaar staan. De plaat wordt zoals een gipsplaat op de naden uitgeplamuurd en 
kan mits een primer geschilderd worden. Ook kan je Pavaroom makkelijk 
afwerken met een dunpleister uit leem of gips.  
 

 

 

 

http://ecomat.be/producten/detail/kurkisolatiekorrels
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
http://ecomat.be/blog/detail/pavaflex-light
http://ecomat.be/producten/detail/neptutherm
http://ecomat.be/producten/detail/i3
http://ecomat.be/producten/detail/biofib-hennep-isolatie
http://ecomat.be/producten/detail/doschawol
http://ecomat.be/producten/detail/i3
http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/pavaroom
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Nog een oplossing is rietplaten (20-50mm) op dwarslatten tegen je vloerbalken 
nieten. Deze rietplaten worden vervolgens met een basisleem bepleisterd. 
 
Het gewicht van deze basisleem op de dempende rietplaat zal zorgen voor een 
enorme akoestische demping. De dwarslattenstructuur is hier meestal dan ook 
aangewezen omwille van de massa leem.  
De basisleem kan worden afgewerkt met een fijnere afwerkleem of meteen 
geschilderd worden met een leemverf.  
 
 

 
ONTKOPPELING DRAAGVLOER-AFWERKVLOER 
 
Wij horen wel eens zeggen dat viltstroken op de balken ook een dempend effect hebben en dat is ook zo, maar dan mag je 
de draagbeplating (ZERO OSB/FSC/E1 18mm tand en groef) niet doorheen het vilt schroeven.  

 
Elke schroef zou bijdragen tot een vermindering van het rendement van je 
investering. Voor een kleine constructie zonder teveel belasting kan je het 
evenwel riskeren. Wij stellen dan rubberstroken voor of jutevilt stroken. 
 
Je kan ook werken met kokosstroken van 17mm*80mm. Ofwel leg je deze 
stroken dan los op de balken en de draagvloer er los op. Een oudere manier is 
om grenen latten van 22*60/80mm op de kokosstroken te nieten. De 
kokosstroken worden dan op de vloerbalken gelegd met de grenen lat naar 
boven. De draagvloer wordt vervolgens met korte schroeven in de grenen lat 
gevezen. Zo bekom je een iets constructiever geheel. 
 

. 
 
Een dunnere oplossing die toch heel goed scoort, is de Pavacoustic S plaat. Een 
drukvaste Pavatex houtwolplaat van 12mm werd vooraf aan een OSB 3 plaat van 
15mm verlijmd. Plaats deze plaat zwevend op de draagbalken en verlijm ze 
onderling in de tand en groef met gewone D3 houtlijm. Het gewicht van de 
platen en de randstroken tussen de Pavacoustic S en muren houden de draag- 
vloer perfect op zijn plaats.  
 
Naar contactgeluid betekent de plaatsing van de Pavacoustic S een halvering 
van wat je normaal hoort -en dan rekenen we geeneens het plafond en de 
vulling daartussen met bijvoorbeeld Pavaflex houtwolmatten. Tegen luchtgeluid 
ben je circa 4 keer beter beschermd.   
 

 

 

 
Maar onze voorkeur gaat altijd uit naar een stevige verbinding tussen 
draag-balken en draagvloer. Schroef je OSB beplating dus rechtstreeks op 
de vloer-balken en leg een contactgeluidsisolatie-laag (type vlasvilt, Pavapor 
of Pavatherm) over het hele oppervlak tussen  OSB en afwerkvloer of 
ondervloer. Indien nodig : een tweede laag OSB op de isolatie voor afwerking. 

 

http://ecomat.be/producten/detail/riet
http://ecomat.be/producten/detail/leemstuc
http://ecomat.be/producten/detail/leemstuc-finish-duro
http://ecomat.be/producten/detail/tierrafino-i-paint
http://ecomat.be/producten/detail/kokosstrips-platen
http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/vloervilt-vloerkurk
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
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CONTACTGELUIDSISOLATIE BOVENOP DE DRAAGVLOER 
 
 
Bovenop de OSB/draagvloer kan je heel veel richtingen uit. De meest ideale oplossing is een Pavatherm Profile van 40mm, 
eventueel onderbroken door de Pavatherm Profile latten : dit is een plaat die niet alleen zorgt voor een uitstekende 
contactgeluidsisolatie. Ze isoleert nog eens extra luchtgeluiden door haar persing van 140kg/m³ en haar dikte. Ook biedt deze 
plaat een thermische isolatiewaarde (Rd = 0.93-1.39 m²K/W). Vaak 2 vliegen in 1 klap, dus.  
 
Bovendien is het door het gebruik van de Profile-latten mogelijk om een massief houten vloer te vernagelen in de Profile-lat 
zonder dat deze  nagel een contactbrug maakt met de OSB beplating. Een houten vloer in massief hout mag je immers maar 
‘zwevend’ (zonder vernageling of vlakse verlijming) plaatsen tot ca een kamerbreedte van 4 meter. De Profile biedt hiervoor 
een uitkomst.  
 
Maar ook vloerbeplatingen van groter formaat  kunnen in de Profile-latten worden vastgeschroefd zonder contactbruggen van 
schroeven . Kies uiteraard je schroeven kort genoeg om niet doorheen de Profile-lat te schroeven.  Een ZERO OSB/3 E1 FSC 
beplating is dan een ideale stabiele ondergrond voor dunne/ zachte vloerbekledingen zoals marmoleum of kurkvloer.  Of 
beits simpelweg je OSB in kleur, werk af met harde olie en  je hebt een goedkope (eventueel voorlopige) woonvloer. 

 
Andere mogelijkheden zijn de Pavapor van 16/21/30mm. De reeks werd vernieuwd in 2016 en is de beste houtwol contact-
geluidsisolatie van de markt! De dynamische stijfheid werd verdubbeld! (vb pavapor 30/32 : 30 ipv 16 Mn/m2 !) 
Een Pavastep plaatje van 8mm is meer ideaal onder een laminaatvloer. Als je nog dunner wil gaan hebben we kokosvellen of 
kurkvellen van enkele millimeters of een jutevilt van 5mm of een vlasvilt van 4,5mm. Deze laatste twee worden door de 
vloerbelasting nog een klein percentage ingedrukt. Overzicht vilten en vellen.. 
 
Het spreekt vanzelf dat hoe dunner de contactgeluidsisolatielaag is, hoe minder effect ze heeft. Maar ook het karakter van de 
vloerafwerking speelt uiteraard een rol in de totale opbouw. Een dunne laminaatvloer van 7mm kan je niet op een poreus 
geperste Pavapor van 30mm leggen, toch niet in wat grotere ruimtes. De vloer zou gaan ‘dansen’, maw zware puntbelastingen 
zoals een kast zouden misschien wel het vloeroppervlak kunnen vervormen. Hou daarom altijd rekening met de densiteit van 
de isolatielaag en het type vloerafwerking dat je wenst. Hieronder vind je een aantal mogelijke combinaties :  
 

 

http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/marmoleum-vloeren
http://ecomat.be/producten/detail/kurkvloeren
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/vloervilt-vloerkurk
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dikte 
in mm 

Vilt 1 
4-7 

Pavastep 
8 

Kurkvel 
10 

Pavapor 
16-21 

Pavapor 
30 

Pavatherm 
16-19 

Kurkplaat 
20-50 6 

Kurkplaat 
20-200 7 

Pavatherm 
40-200 4 

Pavaboard 
20-40-60 

houten vloer  
18-22 v v v v v v v v v v 
houten vloer 
14 v v v - - v v v - v 
osb 18 + 
marmoleum5 v v v v v v v v - v 
laminaat 2 
8-14 v v v - - v v v - v 
droogvloer 3 
20-25 v v v v v v v v v v 
chappe 
60 V v v v v v v v v v 

 

1 vilt : jute- of vlasvilt             2 laminaat : een hardboarddrager met kurk-hout-of marmoleumafwerking 
3 droogvloerelement Fermacell in gipsvezel-of cementplaat   4 pavatherm al dan niet met  zwevende profiellat 
5 verlijmde marmoleum 2-3mm          6 kurkplaat 20-50mm <5T gewone versie 
7 kurkplaat 20-200mm >5T extra drukvast 
 
Achteraan deze fiche vind je een uitgebreide drukbelastingstabel terug van dunne tot dikke opbouwen met Pavatex houtwol 
isolatie vloerplaten en verschillende vloerafwerkingen. (nvdr : wel typisch Duitse afwerkingen en diktes die licht afwijken van 
wat we in België gebruiken). 
 
Zoals je merkt op de volgende schets en in de voorgaande tabel zijn er vele vloerafwerkingen mogelijk. Hier gebruikte ik de 
Fermacell droogvloerelementen. Deze bestaan in een gipsvezel of cement versie (H2O voor natte ruimtes) en zijn geschikt 
om op te tegelen, of om een dunne vloerafwerking zoals kurk of linoleum op te lijmen. Voor deze laatste 2 afwerkingen zou je 
een tweede laag OSB op de contactgeluidsisolatie kunnen gebruiken, maar de meerwaarde van de zware Fermacell plaat van 
20mm is dat je aan de lichtgewicht balkenconstructie massa toevoegt én de verlijmde liplas bezorgt extra stabiliteit op de 
luchtige geperste isolatielaag uit houtvezels.  
 

 4 
 
 
 
Wil je nog verder gaan in het aanbrengen van massa, dan biedt Ecomat honingraatelementen aan van Fermacell (30 -60mm) 
die je akoestisch het best opvult met de specifieke honingraatkorrels. Let wel dat je structuur hierop berekend is, maar het is 
een mooi alternatief voor een natte cementchappe en zelf aan te brengen. 
 

4 vuistregels voor akoestische vloeropbouwen zijn in onze oplossingen vervat :  
 
1. Hoe ‘lichter ‘ de isolatielaag geperst is, hoe beter dat deze contactgeluid kan dempen.  
2. Daarop een ‘zwaardere’ of densere en stabiele (onder)vloer gelegd, zal altijd 

akoestisch (contact+luchtgeluid) beter isoleren dan een denser geperste isolatielaag 
met een ‘lichtere’ vloerafwerking.  

3. Het principe is altijd : massa-veer-massa.  
4. Hoe méér verschillende materialen met elk hun densiteit en eigenschappen, die in de 

opbouw gbruikt worden, hoe beter geluidsgolven worden onderbroken, en hoe beter 
je opbouw akoestisch werkt! 

http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-gipsvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-cementvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
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HOUTEN VLOERCONSTRUCTIES EGALISEREN  

 
Bij renovaties komt het wel eens voor dat je een oudere balkenstructuur moet uitlijnen : balken kunnen door de tijd heen  wat 
doorgezakt zijn. Wij hebben hiervoor 2 oplossingen : egalisatie bovenop de draagvloer en uitlijnen van de balkenconstructie. 

 
 

 EGALISATIE BOVEN DE DRAAGVLOER MET KORRELS 

Fermacell cellenbeton egalisatiekorrels en Pavaplanum kleikorrels zijn geschikt om een oneffen ondervloer droog te 
egaliseren. 
De korrels zijn licht van gewicht en worden dmv kamerbrede egalisatielatten die Ecomat u ter beschikking stelt, droog 
uitgestort en afgereid. Let erop dat de korrels niet kunnen wegtrillen. Daarom voorzie je best op een oude planken vloer 
een oliepapier of stofdichtingsfolie.  Deze korrels worden immers niet ‘gebonden’ maar klikken door hun hoekige 
structuur in elkaar.  Klik hier voor een vergelijking tussen de korrels. 
 
Van zodra je hier een dekplaatje op legt (type Pavastep 8mm) verkrijg je al een redelijk stabiele vloer. Nadien leg je hier 
een OSB E1 FSC op of een massieve houten vloer van 18-22mm of een Fermacell droogvloerelement van 20-25mm.  
 
In de schets hierboven zie je een voorbeeld van een ingefreesde vloerverwarming in het droogvloerelement. Deze wordt 
ingefreesd na plaatsing en afgedekt met de Fermacell plaat van 10mm. Hierop wordt de afwerkvloer gekleefd (tegels, kurk, 
linoleum of een houten vloer van maximaal 14mm). Klik hier voor meer info. 
 
Ook leuk meegenomen is dat je in de laag korrels gerust buizen kan verwerken voor elektriciteit, waterleidingen of 
gasleidingen. Soms laat men immers de balkenstructuur en oude beplanking langs onder zichtbaar en heeft men geen 
plaats om leidingen tussen de constructie in te werken. 
 

http://ecomat.be/producten/detail/isolatiekorrels-vlokken
http://ecomat.be/producten/detail/isolatiekorrels-vlokken
http://ecomat.be/bestandenbank/EM-TF-BT-korrelsvlokken-16.pdf
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/producten/detail/plankenvloeren
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-gipsvezelplaten
http://ecomat.be/blog/detail/fermafloor-fermacell-droogvloerelementen-met-geintegreerde-vloerverwarming
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 EGALISATIE VAN DE BALKENSTRUCTUUR 

 
     Je kan ook de constructie zelf uitlijnen door de balken te verhogen met Dammraum Universele Expanders. 

Deze worden naast de 
bestaande vloerbalken 
geschoten en bestaan uit een 
lijfplaat van 10mm. Bovenaan zit 
er een houten keper vast die zal 
dienen als ondersteuning voor 
de nieuwe draagvloer uit  OSB 
FSC E1 of een massieve houten 
vloer. 

 
Zo kan je tot 240mm naar boven toe een vloer verdikken. Ook handig voor doorgezakte balken in het midden van een 
ruimte : door de expanders aan de randen van de ruimte meer te laten overlappen dan ter hoogte van de middelste 
balken, kan je alles op gelijke hoogte stellen. Deze oplossing maakt het ook mogelijk dikke ventilatiebuizen of andere 
technische schachten tussen de balken te verwerken. 
 
Een ideale vulling van deze constructieverdikkers zijn losse vezels of korrels. Zo omsluit je alle verspringingen van de 
oude balken en de Expanders. i3 cellulosevlokken of Neptutherm zeegrasvlokken, uitgestrooid of ingeblazen. 
Kurkkorrels van bovenuit uitstrooien is een zeer efficiënte geluidsdichtende isolatielaag. 80% van de balkenhoogte 
akoestisch opvullen is voldoende. 

 

 

http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/producten/detail/i3
http://ecomat.be/producten/detail/neptutherm
http://ecomat.be/producten/detail/kurkisolatiekorrels
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Het grote voordeel van een betongewelf enerzijds is dat deze een grote massa biedt die akoestisch dempend werkt naar 
luchtgeluid. Het grote nadeel is dan weer dat deze betonplaat op je muren rust en dat alle impactgeluiden doorgegeven worden : 
niet alleen door de betonplaat zelf maar ook via de muren. 
Als je zo’n constructie akoestisch wil isoleren, dien je vooral aan de bovenzijde te werken : vermijden dat contactgeluiden worden 
doorgegeven aan de draagvloer uit beton en zodoende ook de muren waarop deze rust. 
Onderaan een akoestisch plafond hangen kan bijdragen naar luchtgeluid, maar helpt amper tegen impactgeluiden. 
 
ONTKOPPELING BOVENOP HET GEWELF 
 

 AFWERKING MET DROOGBOUW 
 
 
Grosso modo kan je hier dezelfde contactgeluidsisolatie oplossingen gebruiken als in de opbouw op een houten vloerconstructie 
vertrekkende van de draagvloer op de balken in zo’n constructie. Dat kon je eerder al lezen op pagina 4-5. We hadden het daar 
over akoestisch vilt, cocosvilt en houtwolplaatjes in allerhande diktes en densiteiten. 
 
Als afwerkingen laten we tapijten, marmoleum en kurktegels even buiten beschouwing, alhoewel te kleven 
kurktegels wel iets doen. Maar we gingen het hebben over isolatie-oplossingen, en niet over dempende 
vloerafwerkingen.  
 

De dunste vloerafwerking waarbij je contact (of impact)geluiden kan onderbreken is te kiezen voor een klik-kurk 
of click-marmoleum. Deze zijn slechts 10-11mm dik, bestaan uit een toplaagje van kurk of marmoleum, gedragen 
door een HDF houtplaatje. Onderaan zijn ze voorzien van een flinterdun akoestisch isolatielaagje uit kurk. 
Doordat het redelijk ‘zachte vloerafwerkingen zijn’ worden geluiden al direct gedempt bij het betreden van de 
vloer bijvoorbeeld. Kurklaminaat dempt het meest deze geluiden. Marmoleum click is dan weer resistenter en   
slijtvaster. 

 
   Je kan ook zelf je samengestelde vloer maken met natuurlijke materialen. Leg een vlasvilt op de chape ; 

vervolgens een Pavafloor 5,4mm dik HDF plaatje. Kleef daar met Ecosimp silanische houtlijm een tweede laag 
Pavafloor 5,4mm op met de geoliede kant naar boven. Deze kan je watervernissen of lakken. Dikte  14,5mm!   

 

 
De Pavacoustic S vermeldden we al voor plaatsing op vloerbalken, maar kan je ook in deze situatie toepassen :  

• ofwel leg je ze direct op de chape/betonplaat 
• ofwel leg je ze op een rasterwerk dat gevuld wordt met isolatiematten of korrels of vlokken en waartussen 

leidingen of afvoerkanalen kopen. (Voorzie hierbij akoestisch onderbrekende stroken onder de balken.)  

 

De afwerking is naar keuze : op de OSB-zijde van de Pavacoustic S  

• kleef je : kurk, linoleum, homogene of samengestelde houten vloeren tot 14mm 
• schroef je : een Fermacell droogvloerelement uit gips of cement. 
• nagel je een massief houten vloer vanaf 18mm 

21

27 
mm 

67-106 
mm 

31-41 
mm 

54-69 
mm 

45 
mm 

http://ecomat.be/producten/detail/kurkvloeren
http://ecomat.be/producten/detail/marmoleum-vloeren
http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/kurkvloeren
http://ecomat.be/producten/detail/marmoleum-vloeren
http://ecomat.be/producten/detail/plankenvloeren
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-gipsvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-cementvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/plankenvloeren
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De dunste oplossing om akoestisch te isoleren, mét inbouw van 
leidingen is de volgende :  je niet kokosstroken 17mm dik  op 
houten latten (22*45mm). Draai de kokosstrook richting 
beton/chape en verlijm ze op de chape met de SKS-L minerale lijm. 
Leg hiertussen een Pavatex natuur-plaat ; leg hierop eventuele 
electritietsleidingen en een tweede laag Pavatex Natuur. Nagel op de 
latten een houten vloer of schroef een OSB-plaat van 18mm en 
verlijm een kurktegel. Door de vloerbelasting zal de kokosstrook 
comprimeren tot 12mm dikte. 
 
Indien je dikkere buizen en leidingen wil verwerken in je 
vloeropbouw of indien het betongewelf niet egaal genoeg is om 
direct met platen te kunnen beleggen, kan je werken met de 
egalisatiekorrels van Fermacell of Pavatex. (zie houten constructie) 
 

 
 

Hou er altijd rekening me dat de korrels op het hoogste punt van de 
oneffen vloer 10mm (of 20mm voor Pavaplanum) dik moeten worden 
gelegd. Je kan dus niet naar het nulpunt egaliseren. Wens je dat wel, 
dien je met een vloeibaar egalisatiemiddel op cementbasis te 
werken. 
 
Je kan ook je buizen gebundeld leggen en met kurkplaten of  
drukvaste houtwolplaten (Pavatherm-Pavapor-Pavatex Standaard 
Natuur) de vloer bedekken tot tegen de buizen aan. De laatste holtes 
vul je dan met kurkkorrels.  
Werk in  2 lagen isolatie zodat de tweede laag nog doorloopt over de 
buizen heen. 

 

 

de 4 vuistregels 
van akoestische 
ontkoppeling 
gelden ook hier 

http://ecomat.be/producten/detail/kokosstrips-platen
http://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-natuur-isolant-combi-profile
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/producten/detail/isolatiekorrels-vlokken
http://ecomat.be/producten/detail/kurkplaten
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/kurkisolatiekorrels
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Heb je echt voldoende plaats en wens je bijvoorbeeld ook nog thermisch te isoleren dan zijn er nog mogelijkheden te vermelden :  
 

Pavacoustic S op kepers :   
 
Houten kepers worden op de cementvloer geplaatst. 
Tussen muur en balk worden randisolatiestroken 
geplaatst om contactgeluiden naar de muur af te 
blokken. Een mechanische bevestiging of een 
rubberband onder de kepers voorkomt trillen of 
kromtrekken van het hout. Tussen de kepers leg je 
buizen en leidingen. De rest van de ruimte wordt 
opgevuld met  houtwolmatten, of 
hennepwolmatten . 
 
Op de kepers worden de Pavacoustic S akoestische 
vloerplaten gelegd. Deze bestaan uit een 12mm 
drukvaste Pavatex plaat en 15mm OSB (tand en groef).  
 

 
Daarop volgt de afwerking : hout, droge estrich, tegels, …zelfs een droogvloer verwarmingssysteem behoort tot de mogelijkheden! 
 

Dämmraum vloerexpanders in isolatiestroken.  
De DP60 is de onderregel en bestaat uit drukvaste 
houtwolplaat. Deze grondregel is 60mm hoog en is 
voor 40mm ingefreesd zodat het T-profiel er vanzelf 
inpast. Vloerregel en -expander zijn van Dämmraum. 
 
Deze opbouw is variabel in hoogte en is tot 280mm 
volledige opbouw perfect geschikt voor belastingen tot 
6800kg bij een tussenafstand van 62cm. Ook geschikt 
voor het inbouwen van  grote ventilatiekanalen. 
 
Een opvulling met vlokken, al dan niet ingeblazen 
cellulose of zeegras, of een korrelachtig materiaal 
(kurk, perliet) zijn hier de makkelijkste isolatie-
oplossingen. Thermisch en/of akoestisch, naargelang 
de situatie. Randisolatiestroken niet te vergeten! 
 

 
 

 AFWERKING MET CEMENT OF KALKCHAPE 
 
Het makkelijkste werken hier de drukvaste kurkplaten. De werkwijze is 
net dezelfde als bij de droogbouwoplossing met kurk op een betondek. 
Alleen de draagvloer wordt in dit geval gegoten met cement of kalk.  
 
Een lichte wapening van de natte chape is meestal aan te raden. 
 

 

 

http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
http://ecomat.be/producten/detail/biofib-hennep-isolatie
http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/blog/detail/fermafloor-fermacell-droogvloerelementen-met-geintegreerde-vloerverwarming
http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
http://ecomat.be/producten/detail/i3
http://ecomat.be/producten/detail/neptutherm
http://ecomat.be/producten/detail/kurkisolatiekorrels
http://ecomat.be/producten/detail/isolatiekorrels-vlokken
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ONTKOPPELING ONDER HET GEWELF  
 

Onder het gewelf kan je een akoestisch 
plafond realiseren met de akoestische 
beugels en de Pavafermacell plafondplaat. 
Deze combinatieplaat bestaande uit de 
Pavatex natuur houtwolplaat en de Fermacell 
gipsvezelplaat van 12.5mm, afgehangen aan 
de akoestische beugels verzorgt volgens het 
principe van massa-veer-massa de 
ontkoppeling onder het betondek.   
 
Een nieuw alternatief is de Pavaroom 
houtwol-afbouwplaat. Deze is klaar om af te 
werken en wordt op de lattenstructuur 
geschroefd.  
Ecomat biedt trouwens zowel akoestische 
beugels aan voor houten kepers én metalstud. 
Het schroeven van de Pavaferm of Pavaroom 
plafondplaten is op beide lattensystemen 
mogelijk!  
 
Tussen  betondek en afgehangen (verlaagd) 
plafond breng je bijkomende absorberende 
isolatie aan zoals de Biofib hennepwol 
Pavaflex of Pavatherm-platen. Ook hier geldt 
het principe dat een holle ruimte voor 
minstens 80% zou moeten opgevuld worden 
om geen holle klankkast-effect te creëren. 
 
 

 
 

  

 
Het grote voordeel van een betongewelf is dat deze een grote inertie bezit. Het nadeel is dat je deze voldoende moet kunnen 
ontkoppelen. Het grote voordeel bij een houten constructie is de prijs en de grotere vrijheid bij herindeling van de woning, het 
nadeel misschien is dat je meer extra moet toevoegen om niet te horen wat je bovenbuur zegt. Hergroeibare materialen zijn dan 
weer niet alleen een gezond, maar vaak ook een technisch meerwaardige keuze. De aard en structuur van hergroeibare vezels zijn 
enorm dempend in vergelijking met lichtgewicht rollenisolatie of schuimisolatie! 
 
Als we een nieuwe vloer gaan inbouwen bij nieuwbouw of renovatie blijven wij voorstander om dat met een houten constructie te 
realiseren. Als afwerking kan je met zo’n constructie nog altijd opteren voor een droge afwerking of een natte afwerking. Met 
houten I-liggers kan je namelijk serieuze overspanningen realiseren.  
 
 

 
 

http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/pavaroom
http://ecomat.be/producten/detail/biofib-hennep-isolatie
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
http://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-natuur-isolant-combi-profile
http://ecomat.be/producten/detail/i-liggers
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Hiervoor schroeft men op de overstaande muren een gelamelleerde balk. Op de plaatsen waar de overspanningsbalken komen, 
plaats je rubberen matten (op aanvraag bij Ecomat) of een drukvaste Pavatex plaat zoals de  Pavatherm Natuur. Vervolgens hang 
je de I-liggers met de speciale hangijzers (type IUSE)  aan de gelamelleerde balk. Zo wordt die akoestisch ontkoppeld. Onderaan de 
I-liggers volgt een gewoon Fermacell gipsplaten plafond op latten, de Pavaroom afbouwplaat (zonder latten) of de performantere 
combinatie van Pavaferm (al dan niet op akoestische beugels) Vulling tussen de I-liggers gebeurt weer met Pavaflex, Biofib 
hennep, uitgestrooide kurkkorrels of ingeblazen i3 cellulose of Neptutherm zeegras. 
 
Aan de bovenzijde kan je verder op de I-liggers met een OSB e1FSC plaat waarop je weer verder gaat met geluidsisolatieplaten 
zoals de Pavapor, Pavatherm Profile, …. (zie de opbouw van een houten constructie aan de bovenzijde). Hierbij is een 
droogvloerverwarming zeer makkelijk en tijdsbesparend in te werken. 
Of je legt zwaluwstaartprofielen op de balken waarop je een natte chappe giet ( al dan niet met geïntegreerde vloerverwarming) en 
daarop verder afwerkt.  
 
Nadien volgt de afwerkvloer : je weet het ondertussen : de bio-ecologische mogelijkheden zijn enorm! 

 

1. I-ligger 
2. gelamelleerde muurbalk 
3. akoestisch onderbroken hangijzers 
4. constructieplaat /OSB 
5. contactgeluidsisolatie 
6. vloerafwerking of droogvloerelementen met 

afwerking 

7.   zwaluwstaart-profielen 
8.   ingebouwde leidingen 
9.   stortbeton of kalkhennepchappe 
10. vloerafwerking 

http://ecomat.be/producten/detail/i-liggers
http://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-natuur-isolant-combi-profile
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-gipsvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/pavaroom
http://ecomat.be/producten/detail/pavacoustic
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
http://ecomat.be/producten/detail/biofib-hennep-isolatie
http://ecomat.be/producten/detail/biofib-hennep-isolatie
http://ecomat.be/producten/detail/kurkisolatiekorrels
http://ecomat.be/producten/detail/i3
http://ecomat.be/producten/detail/neptutherm
http://ecomat.be/producten/detail/constructiehout-osb
http://ecomat.be/producten/detail/pavastep-pavapor-pavaboard-profile
http://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-natuur-isolant-combi-profile
http://ecomat.be/blog/detail/fermafloor-fermacell-droogvloerelementen-met-geintegreerde-vloerverwarming

