Geluidsdemping
Impact
van
geluidsverbetering
droogbouwsystemen: nieuwe oplossingen

Lawaai maakt je ziek. Om deze reden definieert de DIN 4109norm “Geluidsisolatie van gebouwen” de toelaatbare
geluidsniveaus in gebouwen. Zoals bijvoorbeeld, is in
appartementsgebouwen
een
maximaal
toelaatbaar
contactgeluidsniveau van L’n,w = 50 dB is voorgeschreven.
Dat betekent, dat wanneer de vloer wordt betreden het niveau
in een appartement daaronder de grenswaarde van 50 dB niet mag
overschrijden.
Bij conventionele constructies met een natte vloer kan aan
deze
eis
worden
voldaan
door
een
zeer
zachte
contactgeluidsisolatie (DES) in combinatie met een zeer zware

dekvloer (65 mm 130 kg/m²).
Het effectieve effect van de geluidsverbeteringsmaatregel
wordt bepaald door de zogenaamde dynamische stijfheid van de
contactgeluidisolatie in combinatie met de effectieve massa
van de dekvloer.
Er moet echter aan speciale eisen worden voldaan worden bij
droogbouw, aangezien zachte isolatiematerialen zoals
contactgeluidsisolatie (DES) niet kunnen worden gebruikt voor
bouwkundige en droge dekvloeren. Deze hebben een laag gewicht
per oppervlakte-eenheid.
De drukvaste isolatieplaten (DEO) die in de droogbouw nodig
zijn, hebben ook geen dynamische stijfheid. dynamische
stijfheid, wat betekent dat de berekening niet is vereist en
dus is de impact sound verbeteringsmaatregel empirisch voor
elke constructie voor elke constructie afzonderlijk moet
worden bepaald.
Door voortdurende verdere ontwikkeling van de bestaande
producten en op basis van en op basis van intensieve tests,
kunnen wij nu verdere oplossingen bieden met een zeer
impactvolle klank van maximaal 30 dB.
Hier wordt de Compact Floor EXPERT 15 warmtegeleidende laag in
combinatie met de ecologische houtvezelisolatie (bijv. ÖKO 30)
een zeer goede contactgeluidverbetering bereikt en die voldoet
aan de eisen van de DIN 4109 Norm

1. T a p i j t / t e g e l s / p a r k e t
vloerbedekking
2. Compact Floor EXPERT 15
3. ÖKO 30 + systeembuis (16 mm)
4. Randhout (30 mm)
5. Houtvezelisolatie ≥ 150 kPa
6. Randisolatiestroken IDEAL ÖKO
7. Mogelijke vochtbarrière

/

laminaat

/

design

De hoge draagkracht van deze constructies, in combinatie met
de dunne laag structuur, het lage gewicht per oppervlakteeenheid en de mogelijkheid om tegels te leggen in afmetingen
van maximaal 1,20 m x 1,20 m laten zien hoe veelzijdig de
oplossingen met een droogbouw vloerverwarmingssysteem voor
nieuwbouw en renovatie.

DIN 4109 norm
De DIN 4109 norm bevat bindende minimum eisen voor de meeste
bouwprojecten. In 2016 en 2018 werd de norm opnieuw
uitgegeven. Sindsdien bestaat de norm uit vier delen. De
berekeningsmodellen zijn voornamelijk gebaseerd op de ISO
12354-norm. De vereiste akoestische metingen zijn ook
gebaseerd op internationale normen zoals ISO 10140 of ISO

16283.
De eisen voor luchtgeluid in appartementsgebouwen zijn niet
veel veranderd van DIN 4109:1989 naar DIN 4109:2018, maar de
eisen voor contactgeluid en woningscheidende scheidingswanden
aanzienlijk toegenomen.
Een belangrijke wijziging betreft de eisen aan de
gevelgeluidsisolatie. De eisen aan de geluidsisolatie van
gevels zorgen nu voor berekende gemiddelde binnen
geluidsniveaus van 35 dB(A) overdag en 25 dB(A) ‘s nachts of
minder.
Met de wijzigingen in de DIN 4109 norm wordt een gemiddelde
verbetering van het geluidsisolatieniveau isolatiepeil voor de
bouw in de nabijheid van wegen en spoorwegen bereikt.

Bijlagen
Enkele bijlagen:
Meer over de nieuwe DIN 4109 norm
Accoustsche metingen in gebouwen

