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Rustig genieten
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Thuis rustig leven

Zich tegen overmatig lawaai beschermen,
maar tegen welk lawaai ?
GE LUIDS HINDE R
VA N BUITE N
Straatlawaai dringt in ons huis binnen via de gevels, de deuren, de vensters en de daken.
Lawaai kiest steeds de gemakkelijkste weg om binnen te dringen via een
dampkap, een brievenbus, een rolluikkoffer, een schoorsteen, de voegen
tussen de kozijn en de deuren of de
vensters; Waar lucht door kan, kan
lawaai ook door!
De beglazingen vormen ook een zwak
punt, zeker met gewoon enkel glas.
De geluidstrillingen die van buiten
komen doen het glas vibreren, die dan
de binnenlucht in trilling voortzet: het
geluid is binnen gekomen.
Via de muren gebeurt het ook, maar
met minder invloed, een muur trilt

minder door zijn massa en dikte. De
daken zijn ook een bron van mogelijke
hinder.

De vliegtuigen zijn ook een bron van
lawaai, die binnenkomt via schoorstenen en daken.

Om zich tegen het buitenlawaai te
beschermen moet men eerst en
vooral:

Voor schoorstenen zijn er speciﬁeke
oplossingen die je op internet kan
terugvinden.

y De gevel en de daken zo luchtdicht
mogelijk maken, door de zwakke
punten te isoleren (brievenbus,
rolluikkoffers, enz.) en door de
dichtheid van ramen en deuren te
controleren.

Voor het isoleren van daken bieden we
eﬃciente oplossingen aan (zie blz 13).

y Een dubbele of een akoestische
beglazing voorzien, en de ramen
vervangen indien nodig.
Op deze manier hebben we reeds het
buitenlawaai sterk verminderd en kunnen we beginnen met het akoestisch
isoleren van de muren en plafonds (zie
blz 6).

GE LUIDS HINDE R
VA N B INNE N
Men maakt onderscheid tussen het
luchtgeluid dat zich via de lucht verspreidt (zoals stemmen, muziek, stofzuiger…) en het contactgeluid (stappen
van bovenburen, stoelen die verschoven worden). Die trillingen verplaatsen
zich door de structuur van het gebouw.
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Vier regels te
respecteren
Lochten Panels biedt u eﬃciente materialen om een betere geluidsdemping
te verkrijgen.
Deze materialen, indien deze zorgvuldig en volgens de aanbevolen regels
gebruikt zijn, zullen uw akoestich komfort binnenhuis zeker verbeteren.

1 DE VOOR K E UR G E V E N
A AN MASSA
Zware en dikke materialen trillen
minder.

IN PR A K TI JK
In akoestische isolatie, elk gebrek – zoals een lek aan dichtheid of een geluidsbrug
– zal een grote invloed hebben op het eindresultaat van de akoestische prestaties
van een wand of een plafond. Dit geldt minder voor thermische isolatie waar een
gebrek enkel impact zal hebben in proportie met de oppervlakte.
De zorg die aan de verwerking wordt besteed is een pluspunt
voor een hoogwaardig resultaat.

Hoe wordt het geluid verspreid in een wand?

De muur trilt onder

Desolidarisatieruimte.

invloed van buitengeluid.
Hoe meer massa, hoe
minder trillingen.
De Pavaﬂex houtswol
is soepel en poreus

2 GE LUIDS B RUGGE N
VOOR KOME N ME T
DE SOLIDA R I S ATIE

genoeg om een deel van
de trillingen te kunnen
absorberen.

Men moet het geluid forceren
verschillende hindernissen door te
gaan, die geen of zo weinig mogelijk
mecanische verbinding tussen hen
hebben.

Met de Pavaferm plaat
verplaatsen de trillingen
zich door de vezels en
verliezen hierdoor telkens
een beetje energie.

3 DE V E R S PR E IDING
S TOPPE N
De verspreiding van het geluid
stoppen in een wand, door soepele
en poreuse materialen zoals pavaﬂex
(zie blz 15) bij te voegen, die de
trillingen gaan absorberen (massaveer-massa effect) en het resonantieeffect gaan vermijden.

4 LUCHTDICHTHE ID
V E R ZORGE N
Waar lucht door kan, gaat lawaai door.
In een akoestische vals plafond, geen
ingebouwde lichten plaatsen, want de
boringen gaan meestal het gewenste
effect tot nul brengen. Voor de
stopcontacten en schakelaars, enkel
luchtdichte inbouwkasten gebruiken.

De overgebleven energie
wordt aan de eindplaat
doorgegeven, die dankzij

Een deel van het geluid

zijn massa, minder zal

wordt door de muur

trillen, en het resterende

weerkaatst.

geluid zal tegenhouden.

Desolidariserend eﬀect

14 cm

28 cm

14 cm

28 cm

14 cm

1 beton muur van

28 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm vermindert
het geluidsniveau
van 54 dB

1 beton muur van
28 cm vermindert
het geluidsniveau
van 58 dB

2 beton muren van 14 cm gescheiden
door een luchtlaag verminderen het
geluidsniveau van 84 dB
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Het meten van de akoestische prestaties
Er zijn 2 verschillende indexen voor de meting van de prestaties
van akoestische materialen, afhankelijk van het luchtgeluid
(index R w) of de contactgeluiden (index Ln,w).
V E R MINDE R ING
VA N LUCHTGE LUID

ME TING VA N CONTAC TGE LUID

De verminderingsindex Rw (voor luchtgeluid) is een waarde die de
isolerende eigenschappen van een wand meet. Hoe groter de index,
hoe meer de wand isoleert.

9 cm

9 cm

50 dB

50 dB

19 cm

50 dB
20 dB

19 cm

50 dB
10 dB

20 dB

Een betonnen muur van 9 cm

Een betonnen muur van 19 cm

heeft een Rw waarde van 30 dB:

heeft een Rw waarde van 40 dB:

de vermindering is van 30 dB.

De Ln,w index (voor contactgeluid) is een
waarde die het geluidsniveau door de wand of
vloer gemeten is. Hoe kleiner de index, hoe beter
de isolatie.

10 dB

70 dB

de vermindering is van 40 dB.

De contactgeluidsniveau van
de vloer is Ln,w 70db

Hoe zich tegen kou en
lawaai beschermen?
Dikwijls komt deze vraag voor bij het isoleren van buitenmuren en daken.
De houtvezelplaten die we gebruiken voor ons gamma
Pavacoustic® zijn natuurlijk een hulp voor uw thermische
isolatie, maar volstaan niet om aan de huidige eisen alleen
te voldoen.
Het gebruik van stijve isolatieplaten met gesloten cellen
kan de akoestische isolatie van een systeem verminderen.
Flexibele isolatie met open cellen (zoals houtswol) in een
complex zal een positief effect hebben op de thermische
en akoestische prestaties.
Aarzel niet ons te contacteren!
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Normen en Voorschriften

Het geluid
meten…

De norm NBN S 01-400-1 (2008) geeft nieuwe eisen voor
akoestische comfort zowel in nieuwbouw als in renovatie.

De geluidsmetingseenheid is de décibel (dB
afgekort). De geluidschaal is niet lineair.

I SOL ATIE TEGE N LUCHTGE LUID

Dit betekent dat wanneer één viool een geluid van
60 dB maakt, twee violen er geen 120 dB zullen
maken , maar wel 63 dB.

Men meet:
y De bron van het geluid
y Het overblijvende geluid in de geïsoleerde ruimte.

Een menselijk gehoor zal een verdubbeling van de
geluidsintensiteit om de 10 dB voelen.

De verzwakkingsindex is het verschil tussen die 2 waarden.
Een grote waarde zal een beter akoestische comfort geven
aan de bewoners.
Normaal
akoestisch comfort

Hoger akoestisch
comfort

Tussen 2 aanpalende
woningen

Verzwakking
≥ 54 dB

Verzwakking
≥ 58 dB

Tussen 2 nieuwe gesloten
bebouwingen

Verzwakking
≥ 58 dB

Verzwakking
≥ 62 dB

Tussen zitplaats of keuken
en slaapkamer in één
woning

Verzwakking
≥ 35 dB

GE LUIDS SCH A A L

JETVLIEGTUIG
OP 10M
AFSTAND

120 dB

Verzwakking
≥ 43 dB

I SOL ATIE TEGE N CONTAC TGE LUID
Men produceert een genormaliseerd geluid (met een
hamer-machine) in een zendruimte (bv op 1ste verdiep). Het
overblijvend geluid wordt gemeten in de ontvangstruimte.
Een grote waarde geeft een slecht isolatieniveau en weinig
comfort voor de bewoners.
Normaal
akoestisch comfort

Hoger akoestisch
comfort

Tussen 2 aanpalende
woningen

Overblijvend
geluid
≤ 58 dB

Overblijvend
geluid
≤ 50 dB

Tussen 2 nieuwe gesloten
bebouwingen

Overblijvend
geluid
≤ 54 dB

Overblijvend
geluid
≤ 50 dB

Tussen zitplaats of keuken
en slaapkamer in één
woning

—

Overblijvend
geluid
≤ 58 dB

130 dB

SLAGHAMER

110 dB

KETTINGZAAG

100 dB

GRASMAAIER

Pijnlijk Schadelijk

90 dB

85 dB
WEGVERKEER

80 dB

Maximale
grenswaarde

80 dB
STOFZUIGER

75 dB

TELEVISIE

60 dB

NORMAAL
GESPREK

50 dB

FLUISTEREND
GESPREK

25 dB

Gevaar
drempel

We geven hier vereenvoudigde meetmethodes. Verwijst U
naar de norm om de complete meetcondities te kennen.

HULP Z A ME LINK S
y www.wtcb.be
y www.leefmilieu.brussels
y www.confederatiebouw.be

GELUIDLOOS

3 dB
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V E RWE R K ING VA N DE PRODUC TE N

Voorzetwand op houten lattenwerk
2
1

4
3

7
7
5

6
7

Een oplossing om tussenschotten te isoleren
met zo weinig mogelijk ruimteverlies (60 tot 70 mm).
Dit systeem vermindert
eﬃcient het luchtgeluid.
Enkel zichtbare
contactdozen en
lichtschakelaars op dit
wand plaatsen.
Op een muur gemeten aan
R w 36 dB, geeft dit geheel
een vermindering van 15 dB
voor luchtgeluid (R w 51 dB)
met de Pava33G.

1 De oude muur goed luchtdichten, de eventuele barsten en gaten opvullen. Indien
die uit betonblokken bestaat, moet tenminste 1-zijde geplamuurd zijn.
2 De volledige periferie van de voorzetwand inkleven met desolidarisatieband type
PE30, om de transmissie van de trillingen tussen de voorzetwand en de bestaande
structuur te vermijden.
3 Op elke houten lat een PE30-band kleven.
De latten bevestigen met nagelpluggen om de 80 cm.
4 Plaats een paneel Pavacoustic® brut van 20 mm (zie blz 15) of een Pavapor 17 mm
tussen de latten. Zelfs als het paneel de ruimte niet volledig opvult, zal hij de
prestaties van de voorzetwand verbeteren.
5 Het afwerkingspaneel Pavacoustic® op de houten latten bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
6 Rondom de wand voorziet men een Pavacoustic® mousse voegband (zie blz 15), die
op de houtvezelplaat verlijmd wordt, om direct contact tussen muur of plafond en
de platen te vermijden.

Vermindering van 15 dB

7 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek. Nooit een
afdichtingsproduct op basis van pleister gebruiken : die zou de trillingen van het
gebouw naar de structuur doorzenden. De plint een paar mm boven de vloer op de
wand bevestigen.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORTEN PV 00/3698 - 00/3699

INDICATIE VE WA ARDEN
6
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Voorzetwand op stalen structuur
4
1
3

5
7

6
2

7

De beste oplossing.

De akoestische voorzetwand
zal steeds onafhankelijk zijn
van de te isoleren muur,
en men zal zorgen voor de
desolidarisatie van de randen.

1 De oude muur goed luchtdichten, de eventuele barsten en gaten opvullen. Indien
die uit betonblokken bestaat, moet tenminste 1-zijde geplamuurd zijn.
2 De volledige periferie van de voorzetwand inkleven met desolidarisatieband type
PE30, om de transmissie van de trillingen tussen de voorzetwand en de bestaande
structuur te vermijden.

Dit systeem vermindert
eﬃcient het luchtgeluid.

3 De metalstud structuur plaatsen. De verticale proﬁelen om de 60 cm bevestigen.
Men laat een schot van minimum 2 cm tussen de bestaande muur en de metalen
opbouw. Met nagelpluggen bevestigen op vloer en plafond, om de 80-100 cm.

Enkel luchtdichte
inbouwdozen plaatsen, of
beter zichtbare contactdozen
en lichtschakelaars.

4 Een absorberend isolatie tussen de metalstuds plaatsen (Pavaﬂex 40 mm, zie
blz 15). Een kleine luchtlaag tussen de isolatie en de plaat zal de prestaties van het
geheel verbeteren.

Dit geheel geeft een
vermindering voor het
luchtgeluid met de
bestaande wand gemeten
aan R w 36 dB van 23 dB (R w
59 dB) voor de Pava33G en
van 32 dB (R w 68 dB) voor de
Pavaferm.
Vermindering van 23 tot 32 dB

INDICATIE VE WA ARDEN

5 Het afwerkingspaneel Pavacoustic® op de metalstuds bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
6 Rondom de wand voorziet men een Pavacoustic® mousse voegband (zie blz 15), die
op de houtvezelplaat verlijmd wordt, om direct contact tussen muur of plafond en
de platen te vermijden.
7 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek. Nooit een
afdichtingsproduct op basis van pleister gebruiken : die zou de trillingen van het
gebouw naar de structuur doorzenden. De plint een paar mm boven de vloer op de
wand bevestigen.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORTEN PV 00/3698 - 00/3700 - 5904 1/3
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V E RWE R K ING VA N DE PRODUC TE N

Wand met simpele stalen structuur
2
5

3

5

5

6
3

6
5

4

1

6

Een wand met hoge akoestische prestaties en
ruimtebesparend om twee ruimtes van een woning te isoleren.
De akoestische wand moet zo
veel mogelijk gedesolidariseerd
zijn van de randwanden.
Zo weinig mogelijk
ingebouwde contactdozen en
lichtschakelaars gebruiken,
of luchtdichte inbouwdozen
plaatsen, of liefst zichtbaar.
Nooit 2 inbouwdozen tegenover
elkaar plaatsen.
Dit geheel geeft een
vermindering voor het
luchtgeluid van R w 50 dB met

de Pava33G en R w 51 dB met de
Pavaferm.
Met een bijkomende plaat
Fermacell 10mm op 1 zijde komt
men aan een R w 54 dB en op 2
zijden aan een R w 56 dB.

Vermindering van 50 tot 56 dB

1 De volledige periferie van de wand aankleven met desolidarisatieband type PE30,
om de transmissie van de trillingen tussen de nieuwe wand en de bestaande
structuur te vermijden.
2 De metalstud structuur plaatsen. De verticale proﬁelen om de 60 cm bevestigen.
De proﬁelen worden bevestigd op de vloer, plafond en muren, met nagelpluggen
om de 80-100 cm.
3 Een absorberend isolatie tussen de metalstuds plaatsen (Pavaﬂex 40 mm, zie
blz 15). Een kleine luchtlaag tussen de isolatie en de plaat zal de prestaties van
het geheel verbeteren.
4 Rondom de wand voorziet men een Pavacoustic ® mousse voegband (zie blz 15),
die op de houtvezelplaat verlijmd wordt, om direct contact tussen muur, plafond
en de platen te vermijden.
5 Het afwerkingspaneel Pavacoustic ® op de metalstuds bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
6 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek. Nooit een
afdichtingsproduct op basis van pleister gebruiken : die zou de trillingen van het
gebouw naar de structuur doorzenden. De plint een paar mm boven de vloer op
de wand bevestigen.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORTEN PV 00/3701 - 5908 1/3 - - 5909 1/3 - 5910 1/3

INDICATIE VE WA ARDEN
8
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Wand met dubbele stalen structuur
2
5

3

5

3

6
5

4
6
4

1

1

6

Een akoestische isolatie met hoge prestaties om twee
woonplaatsen of een muziekkamer te isoleren.
De akoestische wand
moet zo veel mogelijk
gedesolidariseerd zijn van
de randwanden.
Zo weinig mogelijk
ingebouwde contactdozen
en lichtschakelaars
gebruiken, of luchtdichte
inbouwdozen plaatsen,
of liefst zichtbaar. Nooit 2
inbouwdozen tegenover
elkaar plaatsen.
Dit geheel geeft een
vermindering van het
luchtgeluid van R 57 dB in
situ met de Pava33G en
van R 58 dB in situ met de
Pavaferm.

Vermindering van 57 en 58 dB in situ

1 De volledige periferie van de wand aankleven met desolidarisatieband type PE30,
om de transmissie van de trillingen tussen de nieuwe wand en de bestaande
structuur te vermijden.
2 De dubbele metalstud structuur plaatsen. De verticale proﬁelen om de 60 cm
bevestigen. Een schot van minstens 2cm tussen de twee structuren laten, zonder
mecanische verbinding tussen hen de aparte structuren. De proﬁelen worden
bevestigd op de vloer, plafond en muren met nagelpluggen om de 80-100 cm.
3 Een absorberend isolatie tussen de metalstuds plaatsen (Pavaﬂex 40 mm, zie
blz 15). Een kleine luchtlaag tussen de isolatie en de plaat zal de prestaties van het
geheel verbeteren.
4 Rondom de wand voorziet men een Pavacoustic® mousse voegband (zie blz 15), die
op de houtvezelplaat verlijmd wordt, om direct contact tussen muur, plafond en de
platen te vermijden.
5 Het afwerkingspaneel Pavacoustic® op de metalstuds bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
6 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek. Nooit een
afdichtingsproduct op basis van pleister gebruiken : die zou de trillingen van het
gebouw naar de structuur doorzenden. De plint een paar mm boven de vloer op de
wand bevestigen.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM

INDICATIE VE WA ARDEN
9
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V E RWE R K ING VA N DE PRODUC TE N

Isolatie van een betonnen vloer
5
4

2
3
1

Een eenvoudige en waardevolle oplossing
om een vloer te isoleren met hoogtebesparing.
1 Betonnen chape.

Deze plankenvloer is eﬃcient
zowel tegen luchtgeluid als
contactgeluid.
Men moet zorgen dat
er geen direct contact
bestaat tussen enerzijds, de
Pavacoustic® S en het parket
en anderzijds de structuur
van het gebouw en de
doorlopende leidingen.
Dit geheel geeft een meting
van het contactgeluid op
een gewapend betonnen
vloer dikte 16cm van Ln,w
57 dB.

2 De Pavacoustic® mousse voegband wordt op de rand van de panelen gekleefd om
direct contact tussen de muur en de platen te vermijden.
3 De platen Pavacoustic® S zwevend op de chape plaatsen. De platen worden
in de tand en groef verlijmd met gewone houtlijm type D3. De boringen voor
bv de verwarmingsleidingen moeten zorgvuldig opgevuld worden met een
acrylaat mastiek.
4 Nieuw parket wordt ideaal op de osb-plaat volledig verlijmd. Een zwevend parket
mag ook geplaatst worden, volgens de voorschriften van de fabricant. Men moet
steeds een dilatatievoeg van 1cm langs de muren voorzien.
5 De plint een paar mm boven het parket op de wand bevestigen.
Deze Pavacoustic® S – plaat mag betegeld worden, met een ﬂexlijm en een soepel
voegmiddel.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORT PV 00/3714
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Isolatie op kepers of op plankenvloer
7

6
4

5

2
3
1

De beste isolatie tussen
twee verdiepingen.
1 Plafond van onderverdieping.

Deze plankenvloer is eﬃcient
zowel tegen luchtgeluid als
contactgeluid.
Men moet zorgen dat
er geen direct contact
bestaat tussen enerzijds, de
Pavacoustic® S en het parket
en anderzijds de structuur
van het gebouw en de
doorlopende leidingen.
Dit geheel geeft een meting
voor het luchtgeluid van R w
39 dB, dus een vermindering
van 21 dB (zonder rekening
gehouden met de isolatie
en de onderste plafond), en
voor het contactgeluid van
10 dB (Ln,w 80 dB).

Vermindering van 21 dB

2 Houten structuur: balken, kepers.
3 Opvullen met een absorberende akoestische en thermische isolatie zoals Pavaﬂex
(zie blz 15) op tenminste 2/3e van de hoogte van de structuur.
4 De Pavacoustic® mousse voegband wordt op de rand van de panelen gekleefd om
direct contact tussen de muur en de platen te vermijden.
5 De Pavacoustic® S zwevend op de balken plaatsen. De maximale toegelaten
asafstand van de balken is 45 cm. Nooit nagelen of vastvijzen! De platen worden in
de tand en groef verlijmd met gewone houtlijm type D3. Door hun massa zullen de
platen niet bewegen. De boringen voor de buizen of afvoeren bv, zullen zorgvuldig
gedesolidarisserd worden en opgevuld met acrylaat mastiek.
6 Nieuw parket wordt ideaal op de osb-plaat volledig verlijmd. Een zwevend parket
mag ook geplaatst worden, volgens de voorschriften van de fabricant. Men moet
steeds een dilatatievoeg van 1 cm langs de muren voorzien.
7 De plint een paar mm boven het parket op de wand bevestigen.
Men kan de oude plankenvloer bewaren, of osb-platen van 18 mm op de balken
bevestigen. In dit geval wordt de Pavacoustic® S geplaatst zoals op een betonnen chape
(zie blz 10).
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORTEN PV 00/3702 - 00/3703 - 00/3710

INDICATIE VE WA ARDEN
11
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V E RWE R K ING VA N DE PRODUC TE N

Isolatie van een plafond
1

4

3
2

6

9
5

8

7

Een isolatie tussen verdiepingen zonder
mogelijkheid van bovenaf te werken.
1 Plafond van onderverdieping. Zijn luchtdichtheid nauw nakijken.
Dit systeem zal vooral hoogwaardig
zijn tegen luchtgeluid.
De prestatie verhoogd met
een grotere afstand tussen
plankenvloer en de vals plafond.
Geen ingebouwde verlichting
plaatsen zonder akoestische
inbouwdoos of met versteving van
de bovenplaat in geval van plaatsing
zonder doorboren. Electrische
kabeldoorgangen zorgvuldig
afdichten met acrylaat mastiek.
Meting basisvloer 18 mm
spaanplaat op rooster: Rw 26 dB
/ Ln,w 92 dB. Dit geheel geeft een
vermindering voor lucht- en
contactgeluid van 28 dB (Rw 54 dB)
en 31 dB (Ln,w) met de Pava33G en
van 36 dB (Rw 62 dB) en 39 dB (Ln,w
53 dB) met de Pavaferm.

Vermindering van 28 dB tot 36 dB

INDICATIE VE WA ARDEN

2 Houten structuur: balken, kepers.
3 Opvullen met een absorberende akoestische en thermische isolatie zoals Pavaﬂex
(zie blz 15) op tenminste 2/3e van de hoogte van de structuur.
4 De volledige periferie van de wand aankleven met desolidarisatieband type PE30,
om de transmissie van de trillingen tussen plafond en muren te vermijden.
5 De metalen structuur plaatsen. Er zijn twee mogelijkheden:
• De structuur ophangen aan de houten balken met antitrillingsbeugels (direct of
met veersysteem) (zie blz 15).
• Een zelfdragende structuur opbouwen, met versterkte metalstuds, afhankelijk
van de balken. Zie voorschriften van de fabricant van de metalstuds voor een
platengewicht van 19kg/m2.
6 Een Pavacoustic® mousse voegband (zie Blz 15) op de rand van de panelen lijmen
tussen wand en plafond om trillingtransmissie te voorkomen.
7 Het afwerkingspaneel Pavacoustic® op de metalen structuur bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
8 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek. Nooit een
afdichtingsproduct op basis van pleister gebruiken: die zou de trillingen van het
gebouw naar de structuur doorzenden.
9 Antitrillingsbeugels.
MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM
TESTRAPPORTEN : PV 00/3708 - 00/3709 - 00/3710 - 00/3712 - 00/3713 - 5911 1/3 - 5939 1/3
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Isolatie van de dak
1

8
2

3

4

5

7

6

9

10

Voor aangename
en comfortabele zolderkamers.
Hoogwaardige oplossing
voor thermisch en
luchtgeluid isolatie.
Direct contact tussen de
Pavacoustic® panelen et de
wanden vermijden.
De boringen voor kabels
of verlichting zorgvuldig
afdichten met acrylaat
mastiek.
Dit geheel kan een
vermindering van het
luchtgeluid geven van R
55 dB voor de Pava33G en
R 58 dB voor de Pavaferm
(in situ).

1 Dragende tegenlat (dikte minimum 40mm) voor de ventilatie van de onderdak en
de dampdiff usie te verwijderen.
2 Onderdakplaat type isolair (zie www.lochtenpanels.be - thermische isolatie) of
Pavatherm Plus (zie www.pavatex.be).
3 Dragend structuur (kepers, balken, FJI…)
4 Opvullen met een akoestische absorberende en thermische isolatie type Pavaﬂex
(zie blz 15)
5 Diff usie-open luchtdichtingsvlies.
6 Op elke houten pannelat een PE30 desolidarisatie-band kleven.
7 Pannelat
8 De Pavacoustic® mousse voegband wordt op de rand van de panelen gekleefd om
direct contact tussen de muur en de platen te vermijden.
9 Het afwerkingspaneel Pavacoustic® op de metalen structuur bevestigen.
• Of Pavaferm (houtvezelplaat en Fermacell, zie blz 15).
• Of Pavacoustic® G 33 (houtvezelplaat en gypskartonplaat, zie blz 14).
10 De overblijvende voeg zorgvuldig afdichten met acrylaat mastiek en niet met
pleister.

Vermindering van 55 en 58 dB in situ

MEER INLICHTINGEN OVER DE PRODUCTFICHE ZIJN
TE DOWNLOADEN OP WWW.PAVACOUSTIC.COM

INDICATIE VE WA ARDEN
13
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HE T PAVACOUS TIC ® G A MM A

Pavacoustic® Brut

Isolerende houtvezelplaat, recht en
plat, drukweerstandig en diff usieopen. Basis voor akoestische en
thermische isolatie.
y Moet bekleed worden met: gypsplaten,
osb, lambrisering, parket…

TOE PA S S ING
y Isolerende wanden (droge zijde).
y Akoestische en thermische isolatie voor
vloer, wanden en plafonds.
y Basisplaat voor akoestische absorptie

Pavacoustic® G

De Pavacoustic® G is een
samengesteld paneel bestaande uit
Pavacoustic® Brut 20 mm verlijmd op
een gypskartonplaat van 12,5 mm.

Afmeting

1200 × 2500 mm

Dikte

12 mm

20 mm

Gewicht (kg / m2)

3,6 kg

6 kg

Drukweerstand

CS (10/Y) – 130 kPa

Treksterkte loodrecht

15 kPa

Samenstelling

Houtvezels 99,5%
Paraﬁne 0,5%

Brandweerstand
houtvezelplaat :
DIN 4102-1

Brandklasse B2

EN 13501-1

Bouwstofklasse E

Conform CE-norm EN-13171

Technische gegevens
Afmeting

2500 × 1200 mm

Dikte

32,5 mm

Gewicht (kg / m )

15,90 kg/m2

TOE PA S S ING

Drukweerstand

CS(10/Y) – 130KPA

y Plafonds, vals plafonds, wanden en
voorzetwanden.

Treksterkte loodrecht

15 kPa

Samenstelling

Pavacoustic® brut
20mm + gypskartonplaat 12,5mm

UIT VOE R ING
y Plafonds en vals plafonds op
onafhankelijke structuur met
antitrillingsbeugels.
y Wanden en voorzetwanden: op houten
of metalen gedesolidariseerde structuur.

Pavacoustic® S

Technische gegevens

De Pavacoustic® S is een
samengesteld paneel bestaande uit
Pavacoustic ® Brut 12mm verlijmd op
een Osb zero type 3 TG4 15mm.

2

Brandweerstand
houtvezelplaat :
DIN 4102-1

Brandklasse B2

EN 13501-1

Bouwstofklasse E

Conform CE-norm EN-13171

Technische gegevens
Afmeting

2440 × 590 mm

Dikte

27 mm

Gewicht (kg / m )

13,60 kg/m2

TOE PA S S ING

Drukweerstand

CS(10/Y) – 130KPA

y Vloerisolatie tegen contactgeluid.

Treksterkte loodrecht

15 kPa

Samenstelling

Pavacoustic® brut
12 mm + osb 3 zero
formaldehyde TG4
15 mm

UIT VOE R ING
y Plaatsing zwevend, verlijmd in tand en
groef met D3 houtlijm, op loodrechte
bestaande vloer of zelfdragend op kepers
met as van maximum 45cm.

2

Brandweerstand
houtvezelplaat :
DIN 4102-1

Brandklasse B2

EN 13501-1

Bouwstofklasse E

Conform CE-norm EN-13171

14
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PavaFerm

De Pavaferm is een samengesteld paneel
bestaande uit Pavacoustic® Brut 20 mm
verlijmd op een Fermacell plaat van
12,5 mm. Deze biedt een grotere massa aan,
en is een 100% milieuvriendelijk product.
TOE PA S S ING
y Plafonds, vals plafonds, wanden en
voorzetwanden.

UIT VOE R ING
y Plafonds en valse plafonds op onafhankelijke
structuur met antitrillingsbeugels.
y Wanden en voorzetwanden: op houten (as 40 cm)
of metalen (as 60 cm) gedesolidariseerde structuur.

PavaFlex

De Pavaﬂex is een ﬂexibele
houtvezelisolatieplaat met uitstekende
thermische en akoestiche isolatie
eigenschappen.
TOE PA S S ING
y Isolatiedeken voor plafonds, vals-plafonds,
wanden en daken..

Technische gegevens
Afmeting

2600 × 600 mm

Dikte

32,5mm

Gewicht (kg / m2)

19,00 kg/m2

Drukweerstand

CS(10/Y) – 130KPA

Treksterkte loodrecht

15 kPa

Samenstelling

Pavacoustic® brut
20 mm + gyps met
cellulosevezels plaat
Fermacell 12,5 mm

Brandweerstand
houtvezelplaat :
DIN 4102-1

Brandklasse B2

EN 13501-1

Bouwstofklasse E

Conform CE-norm EN-13171

Technische gegevens
Afmeting

1350 × 575 mm

Dikte

Van 40 tot 240 mm

Gewicht

55,00 kg / m3

Gedeclareerde
lamba waarde

0,038 W/(mK)

Samenstelling

Naaldhout 82%
Verbindingsvezel
(polyoleﬁne) 8%
Brandbeschermingsmiddel 10%

UIT VOE R ING
y Met gewone snij/zaag gereedschappen op maat
te snijden. Door de ontstane hoge klemwerking
is de Pavaﬂex snel, eenvoudig en voegloos
tussen de structuur te verwerken.

Brandweerstand
houtvezelplaat:
DIN 4102-1

Brandklasse B2

EN 13501-1

Bouwstofklasse E

Conform CE-norm EN-13171

DE PAVACOUS TIC ® TOE BE HOR E N

PAVACOUS TIC ®
MOUS S E VOEG BA ND

DE SOLIDA R I S ATIE BA ND PE 3 0

DIR EC TE A NTITR IL LING S B E UGE L

A NTITR ILLING S B E U GE L ME T V E E R

y Breedte 15 mm, zwelbaar
van 4-12 mm, om op de
rand van de panelen te
kleven.

y Antitrillings isolatieband
breedte 30 of 35 mm
voor metalstuds of
pannelatten.

y Met rubber demping om
de metalstuds direct aan
een houten of betonnen
plafond te bevestigen.

y Met rubber demping,
om de metalstuds
met draadhangers
te bevestigen.

15
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Ontwikkeld met Pavatex ® producten

Onze houtvezelplaten zijn Natureplus gecertiﬁ ceerd

Bron: Leefmilieu Brussel (BIM) – Verantwoordelijke uitgever: Pierre Verniers – Design & communicatie: www.mediane.be
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