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MATERIAAL
Pavaferm met gipsplaat
Pavatherm of rietplaten met leemstuc
Pavaroom met plamuurafwerking of onafgewerkt
Kurkokos geverfd of onafgewerkt
Isohemp/leemsteen met kalkstuc afwerking of onafgewerkt

PROBLEEMSTELLING
Lawaai en dicht op elkaar leven is een kenmerk van onze hedendaagse
omgeving. De oorzaak van het lawaai is soms niet bepaald en kan uit
vele hoeken komen. Lawaai verstoort onze omgeving zelfs zonder dat
we ons daar volledig van bewust zijn.
De systemen die we voorstellen, beschermen je tegen een lawaaierige (buiten)omgeving en richten je binnenruimte zo in dat je er
rustig kunt leven - zonder ook op jouw beurt je omgeving te storen. In deze fiche bespreken we onze standaardoplossingen voor
voorzetwanden : we gaan aan onze kant het geluid isoleren van de naastgelegen ruimte, een buurman of van omgevingslawaai.
Daarnaast vermelden we oplossingen die je omgeving eerder beschermen tegen jouw ‘lawaai’.

5 BASISPRINCIPES
5. ONTKOPPELING VOORZETWAND
De basisidee is een geluidswerende voorzetwand te plaatsen door deze ontkoppeld tegen de gemene muur te plaatsen. Ook de
aansluitingen met andere bouwdelen zoals plafond of vloer moeten ontkoppeld worden. Men gebruikt hiervoor akoestische beugels
of verende elementen en ontkoppelingsstrips. Voor geluidsisolatie een must!
5. LUCHTDICHTE AANSLUITINGEN
Rondom het geisoleerde muurvlak dienen de aansluitingen met de andere bouwdelen luchtdicht te worden gemaakt. Een luchtlek is
immers ook een geluidslek . Ecomat biedt kokosstroken, zwelbanden of luchtdichtingstapes of kits aan om de spleten rondom de
geluidswand muur op te vullen. Onder metalstudprofielen, houten kepers of hennepblokken hoort drukvast vilt of PE30/50 band.
5. VERSCHILLENDE MATERIALEN
De combinatie van soepele hechtingen, veerkrachtige isolatie-panelen en afwerkingslagen die massa toevoegen, zal de geluidslast in
alle frequentiebanden duidelijk reduceren. Ook het gebruik van éénsoortige materialen maar in laagjes met telkens een andere
densiteit, draagt bij tot extra geluidswering. Een trilling wordt méér tegengehouden als het door verschillende lagen met elk hun
eigen densiteit heen moet murwen. Absorberende materialen (ook als afwerking van de wand) helpen je eigen geluid te dempen.
5. OPVULLING HOLLE KLANKKAST
De ontkoppeling van de voorzetwanden zorgt voor de creatie van een luchtlaag : die vul je best voor 80% met akoestisch
absorberend materiaal (houtwol, cellulose, kurk, hennepwol, schapenwol, …). Dat zorgt ervoor dat de interne resonantie als gevolg
van de voorzetwand beperkt wordt. Een volledige opvulling mag, maar brengt geen meerwaarde op akoestisch gebied.
5. AANDACHT VOOR ZWAKKE SCHAKELS
Ook geluidsisolatie is maar zo sterk als de zwakste schakel! Een geluidsisolatie dient zo weinig mogelijk onderbroken te worden. Je
dient dus ook rekening te houden met hoe geluiden zich voortzetten door andere constructie-elementen zoals dekvloeren en
balken. Eén muur isoleren is vaak niet voldoende : je moet ook denken aan plafonds en vloeren om jezelf helemaal te beschermen
tegen burenlawaai.
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METEN VAN GELUID
De eenheid die we gebruiken voor het meten van geluid is decibel (dB).
De geluidsschaal is niet lineair. Dat betekent concreet dat als iemand praat met 50dB geluidsniveau, twee mensen die gelijk praten
geen 100dB geluid produceren, maar slechts 52dB. Een fluistergesprek ligt rond 25dB, een televisie produceert
zo’n 60dB, en een stofzuiger alvast 75dB. Wegverkeer scoort gemiddeld 80dB en een slaghamer 110dB. Vanaf
120dB is lawaai schadelijk voor het oor.
Elke 5-10dB geluidsverhoging zal het menselijk oor waarnemen als een verdubbeling van het lawaai.

meer
info ?

*afhankelijk van de frequentie

ISOLATIE TEGEN LUCHTGELUID Rw
Hoeveel een voorzetwand uiteindelijk geluid kan
tegenhouden, wordt in een testlaboratorium of in situ
vakkundig bepaald door een meting te doen van een
geproduceerd geluid in de ene ruimte

en door te

meten wat er in de andere ruimte van te horen valt.
Pavaferm is in labo getest in de KULeuven in 2016.
Het verschil tussen die 2 waarden in dB uitgedrukt is
de verzwakkingsindex Rw. Het is een indicator van
vermindering.
Hoe hoger dit cijfer , hoe beter de geluidsbarrière.


tussen 2 aanpalende woningen is een verzwakking van >54dB aan te raden



tussen 2 nieuwe gesloten bebouwingen > 62dB



tussen gebruiksruimtes en slaapkamers in dezelfde woning > 43dB

ISOLATIE TEGEN CONTACTGELUID L n,w
Contactgeluid wordt uitgedrukt in een meetindex en
beduidt dus geen vermindering. Het is een op zichzelf
staand cijfer hoeveel dB men meet van overblijvend
contactgeluid ergens op een aansluitend bouwdeel
uitgeoefend. Met hamer of machine klopt men op
vloer of wand in een zendruimte. Men meet het geluid
in de ontvangstruimte.
Contactgeluid wordt uitgedrukt in de meetindex Ln,w
Hoe hoger dit cijfer, hoe slechter het isolatieniveau.


tussen 2 aanpalende woningen is een niveau van >50dB aan te raden



tussen 2 nieuwe gesloten bebouwingen > 62dB



tussen gebruiksruimtes en slaapkamers in dezelfde woning > 43dB
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SOORTEN PLAATMATERIAAL OF BLOKKEN
1. PAVAFERM : standaard oplossing voor scheidingsmuren
De standaard voorzetwandplaat. Bestaat uit een laag Pavatex
Standaard

Natuur

van

20mm

met

daarop

een

Fermacell

gipsvezelplaat gekleefd van 12.5mm. De Pavatex plaat zorgt voor
de absorptie en samen met de akoestische structuur waar de plaat
aan ophangt voor het ‘verende’ element. De Fermacell is een
redelijk zware gipsplaat van 15kg/m².
toebehoren : Fermacell schroeven - Fermacell wapeningsband -Fermacell
voegengips - primer voor verdere afwerking

2. PAVATHERM : oplossing voor buitenmuren
Pavatherm Profile en Isolant zijn houtwolplaten met aan de 4 zijden
een tand en groef. Bij dit systeem horen geprofileerde houten
latten die zorgen voor de onafhankelijke opstelling tov de muur. Dit
systeem wordt steevast met een gewapende leembepleistering
afgewerkt en is minstens 70mm dik. Ook thermisch sterk isolerend.
toebehoren : schotelplug steen - leembepleistering - wapeningsnet

3. PAVAROOM : oplossing voor absorptie eigen geluid
Pavaroom is een houtwolplaat van 30 of 60mm met een cellulose
cachering en 4 zijdig tand en groef met een veilingkant.
De platen worden in elkaar verlijmd met de Pavabond dispersielijm
en op de structuur in hout of metaal geschroefd. Een verdere
afwerking kan. Sterk geluidsaborberend en isolerend.
toebehoren : Fermacell schroeven – Pavabond dispersielijm of Fermacell AK
wapeningsband – (eventueel) Fermacell voegengips – (eventueel) primer
voor verdere afwerking

4. ISOHEMP

BLOK

/

LEEMSTEEN

:

oplossing

voor

lichte

scheidingswanden uit hout of gipskartonwanden of buitenmuren
Ofwel thermische isolerende blokken gemaakt van kalk en
hennepscheven die verlijmd worden en zeer poreus zijn van
oppervlaktestructuur. Ofwel leemstenen met leemstuc en een
enorm eigengewicht en zeer warmte- en geluidsaccumulerend.
toebehoren : kurkisolatiestrook hoge densiteit – lijm/leemmortel – fixatie of
kalk of leembepleistering – schotelplug
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5. KURKOKOSPLATEN : oplossing om te kleven tegen licht
gestructureerde ondergronden
Dit platen bestaande uit 2 cm licht indrukbare kokosplaat aan de
achterzijde en 2cm kurkplaat vooraan. De platen kunnen gekleefd
worden op elke licht gestructureerde of onbezette stenen
ondergrond dmv een minerale lijm. Enorm geschikt voor garages,
technische ruimtes. Werkt sterk akoestisch dempend en kan
eventueel geverfd of (mits hechtlaag) bepleisterd worden.
toebehoren : minerale lijm om te kleven en eventueel als hechtlaag voor
verder afpleisteren
6. RIETPLATEN : bio-oplossing om te sandwichen tussen leem

Rietplaten van 2 of 5cm laat je inzwemmen in een raaplaag van S2
basisleem : de hoge kleefkracht van de natte raaplaag dient diep in
de rietstengels door te dringen. Enkele
zetten

het

geheel

mechanisch

kunststof

met

een

slagpluggen

minimum

aan

geluidsoverdracht vast. Een dikke laag leemstuc er bovenop zorgt
uiteindelijk voor het massa-veer-massaconcept.
toebehoren : sterk klevende leem S2, pavaplug, naadwapening

SOORTEN OPSTELLINGEN
Het plaatmateriaal waarmee de voorzetwand wordt afgewerkt is
belangrijk, maar de draagstructuur waaraan deze platen worden
opgehangen is minstens even belangrijk.
De basisidee is altijd zorgen voor zoveel mogelijk ontkoppeling en
opnieuw massa aan het verend element aanbrengen. Wil je eerder
werken aan absorptie van je eigen geluid? Dan kan lijmen volstaan.

Onthou ook al dit :
een metalstud-structuur heeft altijd een lichte
meerwaarde op akoestisch gebied. Bio-ecologisch
gezien heeft het een minwaarde. Vandaar dat we
beide

structuren

hier

netjes

naast

elkaar

vermelden. En soms is een combinatie van een
houtstructuur met metalen beugels nog het beste
compromis.

1.

LIJMEN

2.

HOUTEN ONDERSTRUCTUUR

3.

METALEN ONDERSTRUCTUUR

alle vermelde opbouwen werden gemeten op een

4.

ABSORBERENDE GELIJMDE BLOKKENWAND

bestaande muur met 36dB geluidsisolatieniveau
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1.

LIJMEN

“Kan je een voorzetwand niet gewoon lijmen?” vragen vele klanten zich af. Waarom? Omdat het natuurlijk de dunste oplossing
lijkt voor vele zelfbouwers. Maar dun en akoestisch zijn begrippen die nogal haaks op elkaar staan. Een dunne oplossing waarbij
je niet veel plaats verliest, geeft vaak niet het gewenste resultaat.
Wel kan absorberend materiaal, dat tegen de muur gekleefd wordt, helpen om je eigen geluid te “isoleren” naar de
naastgelegen ruimte toe en bescherm je eerder die ruimte tegen jouw geluidslast.
Denk aan het isoleren van je technische ruimte, voor je eigen slaapcomfort of het isoleren van het toilet. Maar ook vertrekken
waar muziek gemaakt wordt of zangles gevolgd wordt, zijn interessant om akoestisch te isoleren door net aan de geluidszijde
absorberend materiaal aan te brengen tegen de wanden.
Naast homogene houtwolplaten van Pavatex (Pavatherm Combi
40mm) en de gewone kurkisolatieplaten, zijn de kurkokosplaten
een zeer goede oplossing. De kracht van dit paneel zit in de
combinatie van een verende kokoslaag en een zwaarder maar toch
absorberend kurkgedeelte.
Je kleeft ze met een minerale lijmmortel tegen de muur ( Quick-Mix
SKS-Nature); de prijs is
De

kurk

is

zeer

grof

.
van

structuur

en

daardoor

zeer

geluidsaborberend. Verf deze donkerbruine geagglomereerde plaat
met leemverf of beits ze net om de donkere kleur te behouden.
Een afwerkpleister kan, maar doet een deel van het resultaat teniet omdat je net de zeer grote poriënstructuur weer afdicht.
Een verder voordeel van deze combiplaat is dat de kokos oneffenheden in de muur netjes opvangt : ze kunnen dus
idealerwijze tegen een gemetste stenen muur worden aangebracht. Zelfs een “Spaanse crepi” is niet te grof als ondergrond …
Je kan ook lijmen met leem.
De nieuwe Tierrafino basisleem is bijvoorbeeld een leem die veel
krachtiger kleeft en is een ideale ‘lijmmortel’ om rietplaten tegen de
muur te kleven. Deze platen van 2 of 5 cm dikte worden gemaakt
van Europese rietstengels met een metaaldraad doortrokken.
Breng minstens een cm van deze leem aan op de ontblote muur.
Druk in de nog vochtige leem de rietplaten stevig aan. Hier en daar
(3plug/m2 bij de 5cm dikke plaat) een kunststof plug doorheen de
plaat om een gegarandeerde mechanische verbinding te maken met
de muur die je wil isoleren. Zo herleid je de geluidsbruggen tot een
minimum. De slagpinnen zijn liefst ook uit kunststof.
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2.

HOUTEN STRUCTUUR

2.1. LATTEN
De dunste houten akoestische voorzetwand maak je met een
Pavaferm (32.5mm) of een Pavaroom (30mm) op een houten lat van
22*45mm. Vooraleer je ze in de muur bevestigt met nagelpluggen,
kleef je aan de achterzijde op de lat een PE30 band (5mm) op elke
lat. Reken op

opbouwdikte.

Dun en lichtjes ontkoppeld betekent dat dit niet het beste resultaat
van geluidsisolatie geeft,

maar

wel

zorgt

voor

een eerste

vermindering van burengeluid én (zeker wanneer je Pavaroom
gebruikt) alvast een demping van het geluid dat je zelf maakt met
een homecinema of eigen muziek.
Een ouder idee : niet mechanisch kokosstroken van 8cm breed op
houten latten van 45*22mm. Lijm de samengestelde akoestische
stroken tegen de muur met een minerale lijm. Vul de ruimte met
houtwolplaten type Pavatherm en schroef op de latten een 30mm
Pavaroom/Pavaferm plaat : zo heb je een volledig bio-ecologische
opbouw zonder metaal die perfect ontkoppelt.

2.

.

HOUTEN STRUCTUUR

2.2. KEPERS
Je kan ook een volledige voorzetwand uit houten kepers maken.
Deze moeten ook zoveel mogelijk ontkoppeld worden van de vloeren plafondconstructie. Het totale gewicht van de voorzetwand
bepaalt het type, maar aangezien massa aanbrengen belangrijk is,
bieden rubberbanden onder zware puntbelasting een betere vering.
Kokosstroken zijn meer bio.
Verder zouden bevestigingspunten tot een minimum herleid
dienen te worden. De akoestische beugels van ANR kunnen aan het
plafond aangebracht worden. Door het openvouwen van 1 been van
deze beugels en het andere aan de keper te bevestigen, kunnen ze
de wand ook ruggesteun geven aan de muur zelf. Ook de
kokosstrook-lijmtechniek kan bijkomend helpen.
Vul

de

ruimte

tussen

de

houtstructuur

op

met

Biofib

hennepcellulosewol of Pavaflex houtwol. Best voorzie je een
isolatiedikte ca 80% van je keperdiepte. Gebruik je kepers van 68mm,
steek er dan minstens 6cm wol tussen. Reken op min .

..
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2.

HOUTEN STRUCTUUR

2.3. PAVATHERM PROFILE + ISOLANT/PAVAROOM
Een heel aparte oplossing biedt het systeem Pavatherm Profile. Dit
akoestisch vloerisolatiesysteem is ook perfect geschikt om tegen een
mur aan te brengen als akoestische voorzetwand.
Pavatherm Profile isolatieplaten van 40 mm worden in de muur
geplugd met Pavapluggen met kunststof slagpinnen voor volle muren
of Ejot schroefpluggen voor snelbouwstenen. Om een goede
luchtdichte aansluiting te verzorgen met de vloer leg je vooraf eerst
een kokosstrook waar de Pavatherm op rust. Tegen het plafond kan
je – zeker ter hoogte van de houten profiellat - ook kokos proppen.
Vertikaal schuif je om de plaatbreedte (59cm) die geprofileerde
grenen lat van het Pavatherm Profile systeem in de tand of groef van
de plaat. Door er een volgende plaat aan de andere kant in te
schuiven, gaat deze profiellat ‘zwevend’ hangen tussen de tand en
groef van de isolatieplaten, maar zal de stenen muur zelf niet raken.
Zo verkrijgen we onze ontkoppeling, zonder rubber of metalstuds.

Op deze profiellatten worden vervolgens om de 25cm de Pavatex Isolant (20mm) of de Pavaroom (30mm) geschroefd. Deze
hangen net iets boven de vloerafwerking om geen poetswater op te trekken. De kokosstrook kan je ook doortrekken tot onder
deze afwerkplaat : vaak verstopt een vloerplint de rotbestendige kokos. Door rillen Pavatex Pavabondlijm op de Pavatherm
Profile krijgt men een stevig en luchtdicht geheel met de volgende laag.
De Isolant wordt dan bepleisterd met een leempleister omwille van zijn gestructureerde (en dus akoestisch interessante)
afwerking. Wapen de naden met een wapeninsnet van Fermacell. Breng vervolgens een laag Tierrafino Base S2 aan van 5mm
dikte. Daarover komt een tweede laagje afwerkleem zoals Tierrafino Duro of meteen een leemverf of .. helemaal niets als je
dat mooi vindt.
Voor een strak resultaat kan je gebruik maken van de Tubag HKP luchtkalkpleister. Mooi geverfd met een Galtane
kalkpastaverf of een Calcatex kalkcaseïne verf. Deze oplossing voelt even warm aan als een leempleister maar gaat je eigen
geluiden iets minder aborberen.
De Pavaroomplaat hoeft niet meer bepleisterd te worden, maar dat kan wel natuurlijk. Maar makkelijker is een leemverf if
waarom geen leem-structuurverf zoals de T-Paint. Hoe meer oppervlaktestructuur , hoe meer absorptie van eigen echo, niet te
vergeten !
Deze constructie (40mm Pavatherm Profile +latten en Pavatex Isolant 20mm met stuc of Pavaroom 30mm) is op baksteen goed
voor 54-55 dB geluidsisolatie. Dat is ongeveer even dik als een metalstudwand, t dezelfde dikte als een gewone voorzetwand
met bijvoorbeeld een metalstud systeem. Deze opbouw scoort veel sterker in het absorberen van je eigen echo en
geluidstrillingen door de combinatie van houtwol en een absorberende leemafwerking. Dikte:

.
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3.

METALEN STRUCTUUR

3.1. METAALVEER
De meest slanke opstelling voor een onafhankelijk geplaatste
voorzetwand is een Z-profielveer van 20mm met een Pavaroom of
Pavaferm plaat van 30mm,

samen. Enkel op een vlakke

ondergrond weliswaar, zoals een gestucte stenen muur of een
bestaande lichte kepewand mey gipskartonbeplating bvb.
Opvullen van de spouw tussen de veerregels die 60cm horizontaal
uit elkaar

staan,

kan je

doen

met een

Pavapor

16mm

contactgeluidsisolatieplaat of een kokosvel voor bijkomende
absorptie. Pavaroom/ferm wordt vertikaal op de veer-regels
geschroefd met de Fermacell schroeven van 40mm. Lijm de
Pavaroom met de Pavabond ook in elkaar voor een stevig geheel
en een goede basis om de naden af te plamuren.
Z-profielen kan je ook gebruiken in combinatie met een eigen samengestelde Pavaferm plaat. Aangezien de profielen horizontaal en de
afwerkplaat vertikaal dienen geplaatst te worden , is het niet mogelijk om met de afgeschuinde kanten te werken van de Pavafermplaat.
Daarvan moeten immers de langsnaden (lange vertikale zijkanten) altijd volledig ondersteund worden. Bij de lijmmethode van rechte kanten
van Fermacell hoeft dat niet. Dus daar stelt dat probleem zich niet. Stel dan je eugen Pavafermplaat samen met een Pavatex Standaard
Natuur van 19mm en schroef daar de Fermacell 12,5mm met rechte kanten op. Dat kan in formaat 2,6 op 0,6m of een andere maatvoering
van Fermacell, zoals 1,5 op 1,0 m of 1,2 op 0,9m. Grote platen zijn niet altijd zo handig, niet om te hanteren en ook al niet om te vervoeren.

3.

METALEN STRUCTUUR

3.2. METALSTUD DUN
Je gebruikt een metalstudsysteem bestaande uit U-profielen van
27mm op de vloer en tegen het plafond.
Onder de vloerregel voorzie je een drukvast vilt of kokosstrook.
Hiertussen span je vertikaal om de 60cm een C-profiel van 27mm dik.
Deze worden aan de muur bevestigd door met rubber onderbroken
akoestische beugels.
Tussen de C-profielen plaats je een Biofib hennepcellulose-mat
45mm of een kokosvel van 20mm. Als de isolatie wat uitbulkt naar
de muur toe kan dat geen kwaad zolang je gebruik maakt van een
wollige isolatiemat. Biofib cellulosewol of een Pavaflex houtwol
hebben enorm geluidsabsorberende vezels. Dan kleef je rondom de
voorzetwand een Pavacoustic schuimrubberband. Als laatste schroef
je de geluidspanelen Pavaferm met Fermacell schroeven van 40mm
in de studs.
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tips Pavaferm platen hebben een afgeschuinde voegkant en meten 2,60m hoog en 60 cm breed. Doordat de metalstaanders hart op hart 60
cm uit elkaar staan, valt de vertikale naad precies in het midden van de staander. De gecombineerde Pavatex-Fermacell panelen worden
onderling verbonden in de afgeschuinde kant met een wapeningsband en uitgegipst met Fermacell voegengips. Voor een schilderklare
afwerking van het geheel zorgt een flinterdun laagje fijnplamuur.
Is het plafond hoger dan 2,60m, plaats dan een eerste Acoustix-Fermacell paneel linksonder de muur. Van een tweede plaat zaag je het
ontbrekende gedeelte. De horizontale naad van de panelen wordt met de Fermacell voegenlijm aan elkaar gelijmd. Dat er geen ondersteuning
achter deze naad zit, vormt geen probleem voor deze lijmverbinding, zolang je dit beperkt tot de breedte van 1 plaat. Het overschot van die
tweede plaat schroef je onderaan op de tweede en derde stijl en je zaagt van een derde plaat weer de benodigde lengte. Zo werk je in een
vertikaal halfverband en worden de kleinere reststukken voldoende gesteund door wederlangse platen. Bovendien vermijd je zo restafval.

Deze constructie van

verzorgt zo’n 56 dB luchtgeluidsisolatie, wat voor een totale opbouw

van 65mm enorm is. De muur alleen had een oorspronkelijke Rw waarde van 32dB. Een
geluidsisolatie tussen de 50 en 60dB wordt als ‘woningscheidend’ beschouwd.
30 dB een gesprek in de naastliggende ruimte kan gehoord en verstaan worden
35 dB een gesprek kan gehoord, maar niet verstaan worden
40 dB een gesprek kan vaag worden waargenomen
50 dB een gesprek kan niet waargenomen worden

Wil je de geluidsolatie nog versterken, kan je bijvoorbeeld een tweede plaat Fermacell van bvb 10 mm
bovenop de platen schroeven, dit verhoogt de isolatiewaarde met nog eens 5dB.

Wens je echter ook je eigen lawaai naar de buren toe te reduceren, is het raadzaam om de Fermacell platen af te werken met
een gestructureerde wandgestaltung zoals een leempleister of met absorberend materiaal zoals een Doscha schapenvilt (4 of 7
mm), een houtwolzachtboard plaatje zoals de Pavatex Standaard Natuur (10 of 19 of 20mm) of gewoon met wandkurk (4mm).

3.

METALEN STRUCTUUR

3.3. METALSTUD DIK
Deze keer gebruik je een metalstudsysteem bestaande uit Uprofielen van 50mm op de vloer, plafond én zijwanden. Kleef er
vooraf een PE50 ontkoppelingsstrook rond en bevestig de studs in
vloer en plafond met slagpluggen om de 80-100cm.
De akoestische bevestigingsbeugels in de muur vervallen ten
opzichte van de dunne metalstud versie. De studs staan hier 2cm van
de muur af. Vul de ruimte van de studs op met 5cm Pavaflex of
4,5cm Biofib cellulosewol. Werk af met Pavaferm of Pavaroom
60mm : iets minder goed akoestisch isolerend, maar beter
absorberend. Pavaferm is goed met 10,5
je wand verdikken met een

en Pavaroom 60mm zal

. De luchtgeluidsisolatie van dit

systeem is behoorlijk maar méér nog zullen contactgeluiden met
68dB

worden

verminderd.

Een

enorme

score

ideaal

voor

‘klopgeluiden’ zoals een naast de muur geplaatste trap van de buren.
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4.

ONAFHANKELIJKE BLOKKEN VOORZETWAND

4.1. KALKHENNEPBLOKKEN
Het lijkt misschien een beetje overdreven en niet echt effectief om
steenachtige blokken op elkaar te lijmen als voorzetwand, maar het
lijkt ons toch de moeite deze mogelijkheid in deze context aan te
reiken.
Kalkhennepblokken hebben als grote akoestische meerwaarde
hun poreuze oppervlaktestructuur en hun groot eigengewicht. Met
name als zware voorzetwand voor lichte constructies zoals
scheidingsmuren uit gipsplaten of als absorberende wand voor
geluid uit de eigen ruimte. Ook wanneer je je voorgevel tegelijk
thermisch wil isoleren en je straatlawaai wil buitenhouden, kan zo’n
kalkhennep blokkenwand interessant worden. Ontkoppeling tov de andere bouwdelen blijft nodig om voldoende
geluidsonderbrekend effect te verkrijgen. Cellenglas of extreem drukvaste maar toch ‘verende’ rubberstrips kunnen hier een rol
spelen. Eventuele holtes tussen bestaande en nieuwe voorzetwand kunnen opgevuld worden met losse hennepscheven of
zeegras.
Isohemp kalkhennepblokken bestaan al vanaf 6cm, maar voor een stabiele onafhankelijke voorzetwand dien je eerder met de
9cm blokken te werken. Is thermische isolatie ook belangrijk, kan er gekozen worden tussen blokken van 15, 20 of 30cm dik.
de Rw waarde van een kalkhennepblokkenwand van 15 cm dik is 39dB.

4.2. LEEMSTENEN
Zijn ook een mogelijkheid om massa -en dus akoestische inertieaan te brengen. Deze blokken die gelijmd worden met een
leemmortel, zijn nog zwaarder dan de kalkhennepblokken.
Door het iets gladdere en minder poreuze oppervlak is het hier wel
een meerwaarde de

leemstenen

te bepleisteren met een

gestructureerde leempleister. We raden hier een ‘zachtere’
leembepleistering op aan zoals de Tierrafino Base Wit of Oker stro.
Een wollig opvulmateriaal achter de wand, als opvulling van een
eventueel ontstane spouwholte gaan geluiden van de andere ruimte
mee

helpen

absorberen.Denk

weerom

aan

zeegras

of

hennepscheven of zelfs ingeblazen cellulosevlokken.
Massa-veer-massa.
Een laatste mogelijkheid is een houten kader te maken en dit op te
vullen met gelijmde leemblokken. Het houten kader zelf kan dan
makkelijker

akoestisch

onafhankelijk

rubberstrips of akoestische beugels.

worden

geplaatst

dmv.

