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JEZELF BESCHERMEN TEGEN LAWAAI, 
MAAR TEGEN WELK LAWAAI?

EXTERN LAWAAI
Straatlawaai komt onze huizen binnen via muren, deuren en ramen. 
Lawaai kiest altijd de gemakkelijkste weg: als er openingen in 
de buitenmuren zijn, komt het daar naar binnen. De uitlaat van 
de afzuigkap in de keuken, de brievenbus, de rolluikkasten, de 
afdichtingen van deuren en ramen: Waar lucht door kan, kan ook 
lawaai door. Ramen zijn ook zwakke punten, vooral als ze van enkel 
glas zijn. Geluidsgolven veroorzaakt door het verkeer bereiken de 
beglazing en veroorzaken trillingen. Deze zal deze trillingen doorgeven 
aan de binnenlucht. Het geluid dringt dan door het glas. Deze 
geluidsgolven bereiken ook de muren, maar die trillen minder omdat 
ze massief zijn. Om u tegen lawaai van buitenaf te beschermen, moet 
u in de eerste plaats de luchtdichtheid van de muren en de gevel 
verbeteren door brievenbussen en rolluikkasten te isoleren, door de 
voegen van deuren en ramen te dichten en soms door de kozijnen 
of de beglazing te vervangen. Hierdoor zal de geluidsoverlast van 
buitenaf aanzienlijk worden verminderd en kunt u de geluidsisolatie 
van uw woning aanpakken (zie pagina 6). Het geluid van de 
vliegtuigen bereikt ons voornamelijk via het dak en de schoorstenen. 
Voor geluidsisolatie van het dak, zie pagina 13.  
 
INTERN LAWAAI
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen luchtgeluid, dat door de 
lucht wordt voortgebracht (zoals stemmen, muziek, het geluid van de 
stofzuiger, enz.) en contactgeluid, dat rechtstreeks door de structuur 
van het gebouw wordt voortgebracht (de voetstappen van bovenburen 
die over hun parketvloer lopen of stoelen die worden verplaatst).

VIER 
PRINCIPES  
OM TE 
RESPECTEREN
Pavatex stelt doeltreffende materialen voor om geluidshinder 
te beperken. Indien deze materialen zorgvuldig en volgens 
bepaalde principes worden gebruikt, zal het akoestisch com-
fort van uw woning aanzienlijk worden verbeterd.

1 DE VOORKEUR GEVEN AAN MASSA
Zware materialen trillen minder.

2 ONTKOPPELEN
Het geluid moet door verschillende obstakels worden geperst 
die geen (of zo weinig mogelijk) mechanische verbinding met 
elkaar hebben.

3 DE VERSPREIDING ONDERBREKEN
Onderbreek de verspreiding binnenin de wand door er zachte, 
poreuze materialen zoals Pavaflex (zie pagina 15) tussen te 
leggen, die de trilling dempen (massa - vering - massa) en de 
resonantie verminderen (trommeleffect).

4 ZORGEN VOOR AFDICHTING
Waar de lucht passeert, passeert het lawaai...
Voorbeelden: vermijd inbouwverlichting in een akoestisch 
verlaagd plafond, aangezien de gaten het akoestische effect 
van het verlaagd plafond volledig teniet zullen doen. Gebruik 
luchtdichte inbouwdozen voor stopcontacten...

IN DE PRAKTIJK

Bij geluidsisolatie zal elk gebrek, zoals een gebrekkige dichting of een 
"akoestische brug", d.w.z. een starre mechanische verbinding tussen 
twee massieve elementen van het isolatiecomplex of een rechtstreeks 
contact tussen de isolerende wand en de bouwstructuur, een grote 
invloed hebben op de akoestische prestaties
van de wand. 
 
Bij geluidsisolatie is de zorg waarmee de installatie wordt 
uitgevoerd in hoge mate bepalend voor het resultaat.

geluidsisolatie I Pavacoustic Pavacoustic I geluidsisolatie

Het effect van de  
ontkoppeling

1 betonnen muur van 14 cm verlaagt het 

geluidsniveau met 54 dB

1 betonnen muur van 28 cm verlaagt het 

geluidsniveau met 58 dB

2 betonnen muren van 14 cm, gescheiden 

door een luchtspleet, verlagen het 

geluidsniveau met 84 dB

De muur trilt onder invloed  
van extern geluid.
Hoe groter de massa, hoe 
minder hij trilt.

Het geluid wordt gedeeltelijk 
weerkaatst door de muur.

De restenergie wordt
doorgegeven aan het
afwerkingspaneel, dat 
minder zal trillen naarmate 
het meer massa heeft (wat 
het geval is bij Fermacell).

In de houtvezellaag van
Pavacoustic® wordt
de trilling van de ene vezel
op de andere overgebracht, 
waarbij
telkens een beetje energie
verloren gaat.

De isolatie van Pavaflex 
is zacht
en poreus genoeg om
een deel van de trillingen
te absorberen.

Ontkoppelruimte.

Hoe wordt geluid gedempt in een geïsoleerde muur

14 cm

28 cm

14 cm 14 cm
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HET METEN VAN DE  
AKOESTISCHE PRESTATIES
Er zijn twee verschillende indexen om de akoestische prestaties van materialen te beoordelen, afhankelijk van de vraag of het om luchtgeluid gaat 
(index R

w
) of contactgeluid (index L

n,w
).

DEMPING VAN LUCHTGELUID 

De geluiddempingsindex R
w
 (voor luchtgeluid) is een waarde die de isolerende 

kwaliteiten van een muur karakteriseert: hoe hoger de index, hoe beter de isolatie. 

METEN VAN CONTACTGELUIDEN 

De L
n,w

 -waarde is een in een laboratorium gemeten grootheid die het niveau 
van het contactgeluid karakteriseert dat door een constructie-element wordt 
doorgelaten: hoe lager deze waarde, hoe beter het betrokken element (bijv. 
een vloer) isoleert. 

KAN MEN ZICH TEGELIJK BESCHERMEN TEGEN LAWAAI 
EN KOUDE?

De vraag stelt zich vooral bij de isolatie van de buitenmuren 
en het dak. De houtvezel die in Pavacoustic®-producten 
wordt gebruikt, verbetert zeker de thermische isolatie van de 
muur, maar zal over het algemeen niet voldoende zijn om aan 
de huidige eisen op dit gebied te voldoen. De combinatie met 
harde en gesloten celmaterialen kan zelfs negatief zijn wat de 
akoestiek betreft. Het gebruik van een flexibel materiaal met 
open cellen (houtwol) in dergelijke systemen draagt bij tot de 
thermische isolatieprestaties van het systeem. Aarzel niet om 
contact met ons op te nemen!

NORM EN VOORSCHRIFT

De norm NBN S 01-400-1 (2008) legt akoestische comfortcriteria vast voor nieuwe en gerenoveerde woningen.

ISOLATIE VAN LUCHTGELUID 

Men meet:
• de geluidsbron
• het resterende geluid in de geïsoleerde kamer. 

De vermindering is het verschil tussen deze twee waarden. Hoe hoger, hoe 
beter de geluidsisolatie en het comfort van de bewoners.

ISOLATIE VAN CONTACTGELUID 

In de verzendruimte (bijv. op de eerste verdieping) wordt (met behulp van een 
hamerapparaat) een genormaliseerd geluid geproduceerd. Het geluidsniveau in 
de ontvangende ruimte (bijv. de benedenverdieping) wordt gemeten. Hoe hoger 
deze waarde, hoe slechter het isolatieniveau en het comfort van de bewoners.

De hierboven beschreven meetmethoden zijn vereenvoudigd voor een beter begrip. In de norm worden de meetvoorwaarden zeer nauwkeurig omschreven.  
Raadpleeg hem voor nadere informatie of neem contact met ons op.

NUTTIGE LINKS
• www.WTCB.be
• www.leefmilieu.brussels
• www.confederatiebouw.be

Normaal geluidscom-
fort

Superieur geluid-
scomfort

Tussen 2 aangren-
zende woningen

vermindering 
Rw ≥ 54dB

Vermindering 
Rw ≥ 58dB

Tussen 2 nieuwe 
twee-onder-een-kap 
woningen

Vermindering 
Rw ≥ 58dB

Vermindering 
Rw ≥ 62dB

Tussen woonkamer of 
keuken en slaapkamer 
in dezelfde woning

Vermindering 
Rw ≥ 35dB

Vermindering 
Rw ≥ 43dB

Normaal geluidscom-
fort

Superieur geluid-
scomfort

Tussen 2 aangren-
zende woningen

Resterend geluid  
Rw ≥ 58dB

Resterend geluid  
Rw ≥ 50dB

Tussen 1 kamer en 1 
kamer in een andere 
woning

Resterend geluid  
Rw ≥ 54dB

Resterend geluid  
Rw ≥ 65dB

Tussen woonkamer of 
keuken en slaapkamer 
in dezelfde woning

-
Resterend geluid  
Rw ≥ 58dB

9 cm

50 dB

20 dB

50 dB

10 dB

19 cm

70 dB

9 cm

50 dB

20 dB

50 dB

10 dB

19 cm

70 dB

9 cm

50 dB

20 dB

50 dB

10 dB

19 cm

70 dB

Een muur van 9 cm zwaar beton heeft 

een geluiddempingsindex  R
w 

van ± 30 

dB: hij vermindert de overdracht van geluid 

met 30 dB.

Een muur van 19 cm zwaar beton heeft 

een geluiddempingsindex  R
w 

van ± 40 

dB: hij vermindert de overdracht van geluid 

met 40 dB.

Demping van contactgeluid L
n,w 

= 70 dB

GELUIDSMETING

De meeteenheid voor geluid is de decibel (dB). 

De geluidsschaal is niet lineair. Dit betekent dat als één 
viool een geluid van 60 dB produceert, 2 violen geen 
120 dB maar slechts 63 dB produceren. Dit verklaart 
ook waarom, als een betonnen muur van 14 cm het 
geluid met 54 dB vermindert, een twee keer zo dikke 
muur hetzelfde geluid met 58 dB zal verminderen... 
(zie pagina 4). In feite neemt het menselijk oor een 
verdubbeling van de geluidsintensiteit waar voor elke 
10 dB toename van het geluid.

GELUIDSSCHAAL
VLIEGTUIGMOTOR OP EEN 
PAARMETER 

DRIL-
BOOR 

KETTINGZAAG

GRASMACHINE

WEG-
VERKEER

STOFZUIGER

TELEVISIE

NORMAAL  
GESPREK

GEFLUISTER

GEHOOR 
DREMPEL

130 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB

75 dB

60 dB

50 dB

25 dB

3 dB

120 dB 
Pijn- 

drempel 

85 dB 
Grens-

waarde
van 

80 dB 
Gevaar- 
drempel 
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EEN OPLOSSING VOOR HET ISOLEREN VAN EEN TUSSENMUUR MET EEN 
RUIMTEBESPARING TOT 60 - 70 MM. 

A  Zorg voor de luchtdichtheid van de bestaande muur door barsten, gaten, nissen, ingebouwde elektrische dozen... 
op te vullen. Als de muur uit betonblokken bestaat, moet hij aan ten minste één van zijn beide zijden bepleisterd of 
afgedekt zijn. 

B  Installeer een 5 mm dikke flexibele ontkoppelingsstrip PE30 langs de gehele omtrek van de achterwand om te 
voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan het geheel en om de luchtdichtheid te garanderen.

C  Bevestig de latten op een PE30-ontkoppelingsstrip. De bevestigingspunten mogen niet onnodig worden 
vermenigvuldigd (1 bevestiging om de 80). 

D  Plaats PAVACOUSTIC BRUT van 20 mm absorberend materiaal tussen de spanten. 

E  Plaats het PAVACOUSTIC -paneel op de houten latten 
• hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgipsgips). 
• hetzij PAVACOUSTIC 33G (houtvezels + gips). 

F  Breng op de omtrek van de wand een PAVACOUSTIC schuimvoegband aan die op de rand van de panelen wordt 
gekleefd om elk direct contact tussen het paneel en de wanden te vermijden. 

G  Brengen een acrylaatkit aan rondom de gehele omtrek van de wand. Gebruik geen gipsverbinding, aangezien dit 
trillingen zou overbrengen op de gehele bouwconstructie. De plint wordt aan de muur bevestigd, op enkele mm 
van de vloer. 

TESTRAPPORTEN PV 00/3698 - 00/3699
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+ Optimaal akoestische resultaat

Deze installatie zal doeltreffend zijn voor het dempen van luchtgeluid. Vermijd zoveel 
mogelijk elektrische inbouwdozen. Gebruik luchtdichte behuizingen. Dit geheel, uitgevoerd 
volgens de regels van het vak, op een wand gemeten op R

w
 36 dB, zal het luchtgeluid met  

15 dB (R
w
 51 dB) dempen met PAVACOUSTIC 33G.

DE OPTIMALE OPLOSSING 

A  Zorg voor de luchtdichtheid van de bestaande muur door barsten, gaten, nissen, ingebouwde elektrische dozen... 
op te vullen. Als de muur uit betonblokken bestaat, moet hij aan ten minste één van zijn beide zijden bepleisterd of 
afgedekt zijn. 

B  Bevestig een 5 mm dikke flexibele ontkoppelingsstrip PE30 rond de volledige omtrek  om de luchtdichtheid te 
garanderen. 

C  Plaats het metalen frame. Laat minimum 2 cm afstand tussen het frame en de te isoleren muur; een grotere 
afstand verbetert de resultaten. Het frame wordt bevestigd aan de zijwanden, de vloer en het plafond; de 
bevestigingspunten mogen niet onnodig worden vermenigvuldigd (1 schroef om de 80 à 100 cm). 

D  Plaats PAVAFLEX PLUS 40 mm absorberend materiaal tussen de spanten. 

E  Bevestig het PAVACOUSTIC -paneel aan de structuur
 • hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgips).
 • hetzij PAVACOUSTIC 33G (houtvezels + gips). 

F  Breng op de omtrek van de wand een PAVACOUSTIC schuimvoegband aan die op de rand van de panelen wordt 
gekleefd om elk direct contact tussen het paneel en de wanden te vermijden. 

G  Brengen een acrylaatkit aan rondom de gehele omtrek van de wand. Gebruik geen gipsverbinding, aangezien dit 
trillingen zou overbrengen op de gehele bouwconstructie. De plint wordt aan de muur bevestigd, op enkele mm 
van de vloer. 

TESTRAPPORTEN: PV 00/3698 - 00/3700 - 5904 1/3

geluidsisolatie I Pavacoustic Pavacoustic I geluidsisolatie

Réduction de 15 dB

De akoestische scheidingswand moet onafhankelijk zijn van de te isoleren wand en zoveel mogelijk gescheiden 
zijn van de omringende wanden (muren, vloer, plafond). Deze installatie zal doeltreffend zijn voor het dempen 
van luchtgeluid. Vermijd zoveel mogelijk elektrische inbouwdozen. Gebruik luchtdichte behuizingen.  Dit geheel, 
uitgevoerd volgens de regels van het vak, op een wand gemeten op R

w
 36 dB, zal het luchtgeluid met 23 dB 

(R
w
 59 db) dempen met PAVACOUSTIC 33G en met 32 dB (R

w
 68 dB) met PAVAFERM.

Réduction de 23 à 32 dB

A
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BEKLEDING VAN MUREN 
OP HOUTEN LATTEN

BEKLEDING VAN MUREN 
OP METALEN FRAME

Vermindering van 15dB Vermindering van 23 tot 32 dB



WANDEN 

+  Lichtgewicht systeem +  Esthetisch en uniform van uiterlijk

EEN RUIMTEBESPARENDE, HOOGWAARDIGE AKOESTISCHE SCHEIDINGSWAND 
OM TWEE RUIMTES IN DEZELFDE WONING TE ISOLEREN. 

A  Installeer een 5 mm dikke flexibele ontkoppelingsstrip PE30 om te voorkomen dat trillingen worden doorgegeven 
aan het geheel en om de luchtdichtheid te garanderen. 

B  Plaats het metalen frame. Het frame wordt bevestigd aan de zijwanden, de vloer en het plafond; de 
bevestigingspunten mogen niet onnodig worden vermenigvuldigd (1 schroef om de 80 à 100 cm). 

C  Plaats PAVAFLEX PLUS 40 mm absorberend materiaal tussen de spanten. 

D  Kleef een PAVACOUSTIC schuimvoegband op de rand van het PAVACOUSTIC paneel om het af te dichten en te 
voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan de vloer, de wanden en het plafond. 

E  Bevestig het PAVACOUSTIC -paneel aan beide zijden van het frame: 
• hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgips). 
• hetzij PAVACOUSTIC 33G (houtvezel + gips). 

F  Breng een acrylaatkit aan over de gehele omtrek aan beide zijden van de wand. Gebruik geen gipsverbinding, 
aangezien dit trillingen zou overbrengen op de gehele bouwconstructie. De plint wordt aan de muur bevestigd, op 
enkele mm van de vloer. 

TESTRAPPORTEN: PV 00/3701 - 5908 1/3 - 5909 1/3 - 5910 1/3

EEN HOOGWAARDIGE GELUIDSISOLATIE OM TWEE APARTE WONINGEN TE 
ISOLEREN. 

A  Installeer  flexibele ontkoppelingsstrip PE30 van  
5 mm dik rond de omtrek van beide metalen frames om te voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan de 
structuur van het gebouw en om de dichtheid te garanderen. 

B  Plaats de twee metalen frames. Plaats geen mechanische verbinding tussen beide frames. Laat een ruimte van ten 
minste 2 cm tussen de twee frames. De prestaties verbeteren naarmate de afstand tussen de twee wanden groter 
wordt. De frames worden bevestigd aan de muren, de vloer en het plafond; vermenigvuldig de bevestigingspunten 
niet onnodig (1 schroef om de 80 à 100 cm). 

C  Plaats 40 mm PAVAFLEX PLUS absorberend materiaal tussen de spanten van elk frame. 

D  Kleef een PAVACOUSTIC  schuimvoegband op de rand van het PAVACOUSTIC-paneel om een afdichting te 
verzekeren en te voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan de vloer, de wanden en het plafond. 

E  Bevestig het PAVACOUSTIC -paneel aan beide zijden van de frames: 
• hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgips). 
• hetzij PAVACOUSTIC 33G (houtvezel + gips). 

F  Breng een acrylaatkit aan over de gehele omtrek aan beide zijden van de wand. Gebruik geen gipsverbinding, 
aangezien dit trillingen zou overbrengen op de gehele bouwconstructie. De plint wordt aan de muur bevestigd, op 
enkele mm van de vloer.
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De akoestische scheidingswand moet zoveel mogelijk van de omringende wanden worden gescheiden. 
Vermijd zoveel mogelijk elektrische inbouwdozen. Gebruik luchtdichte behuizingen en installeer ze niet rug 
aan rug. Deze wand, die volgens de regels van de kunst is gebouwd, heeft een luchtgeluiddemping van  
R

w
 50 dB met PAVACOUSTIC 33G en R

w
 51 dB met PAVAFERM. Door aan één zijde een 10 mm Fermacell 

plaat toe te voegen, wordt R
w
 54 dB gedempt en aan beide zijden R

w
 56 dB.

Réduction de 50 à 56 dB

De akoestische scheidingswand moet zoveel mogelijk van de omringende wanden worden gescheiden. 
Vermijd zoveel mogelijk elektrische inbouwdozen. Gebruik luchtdichte behuizingen en installeer ze niet rug 
aan rug. Deze installatie zal doeltreffend zijn voor het dempen van luchtgeluid.  Deze wand, die volgens de 
regels van de kunst is gebouwd, heeft een luchtgeluiddemping van R

w
 57 dB met PAVACOUSTIC 33G en 

R
w
 58 dB met PAVAFERM.

Réduction de 57 à 58 dB in situ
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Vermindering van 50 tot 56 dB Vermindering van 57 tot 58 dB



ISOLATIE VAN VLOEREN

+ Akoestisch comfort door contactgeluidreductie

EEN EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE OPLOSSING OM DE VLOER TE ISOLEREN 
ZONDER HET NIVEAU TE VEEL TE VERHOGEN. 

A  Chape (ondervloer) op beton 

B  Er moet een PAVACOUSTIC schuimvoegband op de rand van de panelen worden gekleefd om direct 
contact tussen de panelen en de wanden te voorkomen en om te voorkomen dat trillingen van de vloer op de 
bouwconstructie worden overgedragen (en omgekeerd). 

C  De PAVACOUSTIC 27S wordt los op de dekvloer gelegd. De PAVACOUSTIC 27S panelen worden onderling 
verlijmd met witte D3-lijm in de tand en groef. De boorgaten voor bijvoorbeeld centrale verwarmingsbuizen moeten 
zorgvuldig worden losgekoppeld van het paneelcomplex om de voordelen van de zwevende installatie niet teniet te 
doen.

D  In het ideale geval wordt de nieuwe vloer vastgelijmd aan de PAVACOUSTIC 27S. Hij kan ook zwevend zijn. Zorg 
voor een ruimte van 1 cm tussen de vloer en de muren (volg de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking). 

E  De plint wordt aan de muur bevestigd zonder direct contact met de vloer. Men kan tegels op PAVACOUSTIC 27S 
leggen als men een flexibele lijm en een zachte voeg gebruikt.

TESTRAPPORT: PV 00/3714

EENVOUDIGE, HOOGWAARDIGE ISOLATIE TUSSEN VERDIEPINGEN. 

A  Plafond van de benedenverdieping. 

B  Houten structuur. 

C  Plaats een absorberend materiaal met een dichtheid van 50 of 60 kg/m³ PAVAFLEX PLUS tussen de latten. Vul 
minstens tweederde of, beter, helemaal. 

D  Kleef een PAVACOUSTIC schuimvoegband op de rand van de panelen om direct contact tussen het paneel en de 
wanden te voorkomen en zo te voorkomen dat trillingen van de vloer op de bouwconstructie worden overgebracht 
(en omgekeerd). 

E  De PAVACOUSTIC 27S wordt los op de latten geplaatst (maximale afstand tussen de assen 450 mm). Ga vooral 
niet spijkeren of schroeven! De PAVACOUSTIC 27S panelen worden onderling verlijmd met witte D3-lijm in de 
tand en groef. De gaten voor de doorgang van verticale stijgleidingen (buizen, enz.), evenals de randen van de 
kamers, moeten zorgvuldig worden ontkoppeld en afgedicht met acryl mastiek. 

D  In het ideale geval wordt de nieuwe vloer vastgelijmd aan de PAVACOUSTIC 27S. Hij kan ook zwevend zijn. 
Houd rekening met een krimp van 1 cm over de gehele omtrek (volg de instructies van de fabrikant van de 
vloerbedekking). 

G  De plint wordt aan de muur bevestigd zonder direct contact met de vloer. De oude vloer kan behouden blijven en 
de procedure is precies dezelfde als voor een betonnen vloer.

TESTRAPPORTEN: PV 00/3702 - 00/3703 - 00/3710

geluidsisolatie I Pavacoustic Pavacoustic I geluidsisolatie

Deze vloer zal doeltreffend zijn tegen zowel luchtgeluid als contactgeluid. Vermijd stijf 
contact tussen de isolatieplaat en de vloer enerzijds en de structuur van het gebouw 
en het leidingsysteem anderzijds. Deze installatie geeft op een betonnen plaat van  
160 mm een contactgeluidsniveau van L

n,w
 57dB.

Deze vloer zal doeltreffend zijn tegen zowel luchtgeluid als contactgeluid. Vermijd stijf contact tussen de 
isolatieplaat en de vloer enerzijds, en de muren, draagconstructie en doorvoerleidingen anderzijds. Deze 
installatie die volgens de regels van de kunst is gebouwd, dempt het luchtgeluid met 21 dB (R

w
 39 dB). Het 

contactgeluid zal worden verminderd met10 dB (L
n,w

 80 dB). Deze gegevens zullen variëren naargelang de 
dikte van de Pavaflex-isolatie en de toestand van het plafond op de benedenverdieping.

Réduction de 21 dB
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+  Snel te installeren en duurzame bekleding

Vermindering van 21 dB



ISOLATIE VAN HET PLAFOND

 
+ Circulatie

EEN GELUIDSISOLATIE TUSSEN VERDIEPINGEN WANNEER DE 
BOVENVERDIEPING NIET TOEGANKELIJK IS. 

A  Bestaande vloer en draagstructuur. Controleer de luchtdichtheid van de vloer.

B  Plaats PAVAFLEX PLUS absorberend materiaal tussen de latten. 

C  Bevestig een flexibele ontkoppelingsstrip PE30 langs de gehele omtrek van het verlaagd plafond om te voorkomen 
dat trillingen van het verlaagd plafond worden doorgegeven aan de constructie van het gebouw. 

D  Plaats de metalen structuur. Twee mogelijkheden: 
• Ze is uitsluitend met trillingsdempende kabels aan het dak opgehangen. 
• Ze wordt bevestigd aan de muren, enkel of gekruist, in een zelfdragende structuur. Installeer zo nodig om de 1,20 
meter anti-trillingskabels Zie de specificaties van de fabrikant van metal stud voor een plafondgewicht van ca. 19 
kg/m2.

E  Kleef een PAVACOUSTIC schuimrubberen kit op de rand van het PAVACOUSTIC-paneel om te voorkomen dat 
trillingen worden doorgegeven aan de wanden. 

F  Bevestig het PAVACOUSTIC -paneel aan de structuur: 
• hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgips). 
• hetzij PAVACOUSTIC33G (houtvezel + gips). 

G  De perimetervoeg moet worden afgedicht met acrylaatkit en niet met gips. 

H  Anti-trillingskabels.

geluidsisolatie I Pavacoustic Pavacoustic I geluidsisolatie

Deze installatie zal zeer doeltreffend zijn voor het dempen van luchtgeluid. De prestaties nemen toe met 
de afstand tussen de vloer en het verlaagde plafond. Vermijd inbouwspots (tenzij speciale geluidsdichte 
behuizingen worden gebruikt). De gaten voor de doorvoer van elektrische kabels voor verlichtingsarmaturen 
moeten zorgvuldig worden opgevuld met acrylaatmastiek. Meting van de referentievloer R

w
 26 dB / L

n,w
 92 

dB. Dit valse plafond zal lucht- en contactgeluid dempen met de PAVACOUSTIC 33G met 28 dB (R
w
 54 dB) 

en met 31 dB (L
n,w

 61 dB) en met de PAVAFERM met 36 dB (R
w
 62 dB) en 39 dB (L

n,w
 53 dB).

Réduction de 28 à 36 dB

ISOLATIE VAN HET DAK

+ Aangenaam binnenklimaat

VOOR COMFORTABELE ZOLDERKAMERS 

A  Tengellat (minimum 40 mm) om ventilatie te creëren voor de dak onderlaag en om de damp die deze verspreidt af 
te voeren. 

B  Isolair onderdak 

C  Draagstructuur (dakspanten, latten, FJI, ...) 

D Vul de ruimte tussen de dakspanten of latten op met PAVAFLEX PLUS, geluidsabsorberend en warmte-isolerend. 

E  Luchtdichtingsmembraan SOPRAVAP HYGRO (dampremmer). 

F  Flexibele ontkoppelingsstrip PE30, 5 mm dik, gekleefd onder de pannelat. 

G  Pannelat. 

H  Kleef een PAVACOUSTIC schuimvoegband op de rand van de isolatieplaat aan de omtrek van het plafond om te 
voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan de muren. 

I  Bevestig het PAVACOUSTIC -paneel aan de structuur: 
• hetzij PAVAFERM (houtvezelcomplex + vezelgips). 
• hetzij PAVACOUSTIC33G (houtvezel + gips). 

J  Dicht de perimetervoeg af met acrylaatkit en niet met gips.

Deze installatie zal doeltreffend zijn voor het dempen van luchtgeluid. Vermijd vast contact tussen het 
PAVACOUSTIC -paneel en de constructie van het gebouw. De gaten voor de doorvoer van elektrische kabels 
voor verlichtingsarmaturen moeten zorgvuldig worden opgevuld met acrylaatmastiek. Deze installatie, uitgevoerd 
volgens de regels van het vak, zal het luchtgeluid dempen met R

w
 55 dB ter plaatse voor de PAVACOUSTIC 

33G en met R
w
 58 dB ter plaatse voor de PAVAFERM.

Réduction de 55 et 58 dB in situ
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Vermindering van 28 tot 36 dB Vermindering van 55 tot 58 dB
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PAVACOUSTIC BRUT 

Basis voor akoestische en thermische isolatieplaat 

Afwerking rechte rand

Toepassing
 

Classificatie 
brandreactie

E

Waterdampweerstands coëf-
ficiënt

5

VOORDELEN
 + Warmte- en geluidsisolatie

Dikte (mm) 20

Afmetingen (mm) 2500 x 1200

RD:(m
2.k/w) 0,40

Warmtegeleidingsvermogen (W/mK) 0,046

Dichtheid (kg/m3) 225

Drukspanning (kPa) 130

Aantal panelen per pallet 56

m² per pallet 168

PAVACOUSTIC 27S

Paneel samengesteld uit PAVACOUSTIC BRUT van 12 mm verkleefd op OSB zero type 3 TG4 
van 15 mm

Afwerking tand en groef

Toepassing

Classificatie 
brandreactie

E

Waterdampweerstandscoëf-
ficiënt

-

VOORDELEN
 + Perfecte isolatie tegen contactgeluid, ideaal voor de 
plaatsing van gelijmd parket

Dikte (mm) 27

Afmetingen (mm) 2440 x 600 

RD:(m
2.k/w) 0,35

Warmtegeleidingsvermogen (W/mK) 0,046 + 0,13

Aantal panelen per pallet 50

m² per pallet 73,2



PAVACOUSTIC 33G

Paneel samengesteld uit PAVACOUSTIC BRUT van 20 mm geKleefd
op gipspaneel van 12,5 mm

Afwerking 2x ABA afgewerkte randen

Toepassing

Classificatie 
brandreactie

E

Waterdampweerstandscoëf-
ficiënt

-

VOORDELEN
 + Akoestische luchtgeluidsisolatie voor wand-, scheidings- 
en plafondbekleding

Dikte (mm) 32,5

Afmetingen (mm) 2500 x 1200

RD:(m
2.k/w) 0,45

Warmtegeleidingsvermogen (W/mK) 0,046 + 0,21

Aantal panelen per pallet 25

m² per pallet 75

PAVAFERM

Paneel samengesteld uit PAVACOUSTIC BRUT van 20 mm geKleefd
op FERMACELL-paneel van 12,5 mm

Afwerking 2x ABA kantafwerking

Toepassing

Classificatie 
brandreactie

E

Waterdampweerstandscoëf-
ficiënt

-

VOORDELEN
 + Zware akoestische luchtgeluidsisolatie voor wand-, 
scheidings- en plafondbekleding 

 + Beter rendement dankzij de massa

Dikte (mm) 32,5

Afmetingen (mm) 2600 x 600

RD:(m
2.k/w) 0,45

Warmtegeleidingsvermogen (W/mK) 0,046 + 0,32

Aantal panelen per pallet 50

m² per pallet 78
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PAVANATUR

Standaard poreus paneel, thermische en akoestische isolatie die kan worden 
gecoat.

Afwerking rechte rand

Toepassing
 

Classificatie 
brandreactie

E

Waterdampweerstandscoëf-
ficiënt

5

VOORDELEN
 + Meervoudige toepassingen in binnenhuisinrichting

 + Ideaal voor het afdekken van granulaten op vloeren

 + Product ontworpen als steunpaneel voor parketvloeren

Dikte (mm) 10 12 16

Afmetingen (mm) 2500x1200

RD:(m
2.k/w) 0,20 0,20 0,30

Warmtegeleidingsvermogen (W/mK) 0,050

Dichtheid (kg/m3) 230

Drukspanning (kPa) 100

Aantal panelen per pallet 114 95 70

m² per pallet 342 285 210

18
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SOPREMA tot uw dienst

Bent u op zoek naar een commercieel contact?
Neem contact op met onze commerciële 

dienst.

Vind alle informatie op 
www.soprema.be

 

SOPREMA NV  

Bouwelven 5 
2280 Grobbendonk - België  
Tel: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77 
info@soprema.be 
www.soprema.be

SOPREMA heeft altijd veel belang gehecht aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom hanteren wij een internationaal erkend kwaliteitsbor-
gingssysteem volgens ISO 9001: 2008 - 14001: 2004. Het systeem wordt onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd. SOPREMA behoudt 
zich het recht voor om de samenstelling en gebruiksvoorwaarden van haar materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in het licht 
van de ontwikkeling van de kennis en de techniek.
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