
De akoestische isolatie van de vloeren tegen contactgeluiden wordt 
bekomen door het naadloos aanbrengen van een laag polyetherschuim. 
De akoestische isolatie is eveneens een volwaardige thermische isolatie.
Het schuim wordt in vloeibare vorm aangevoerd en tot op de vloer gepompt. 
Het schuim hardt direct uit tot een monoliete naadloze elastische laag. De 
dekvloer kan na 12 uur geplaatst worden.

Lastenboekomschrijving

•  De draagvloer moet droog, vet- en stofvrij zijn.
•  Het gebouw dient regen- en winddicht te zijn voor uitvoering.
•  De uitvoeringstemperatuur bedraagt minimum 5 °C.
•  Metalen leidingen die worden ingespoten, 

moeten met een anti-roestlaag behandeld zijn.
•  De leidingen van sanitair en elektriciteit moeten voldoende 

(min. om de 1,5 m) bevestigd zijn aan de draagvloer.
•  Na het aanbrengen van de noodzakelijke bescherming spuit men 

rechtstreeks op de draagvloer laag per laag met een volledige onderlinge 
hechting tot de gevraagde dikte wordt bekomen. Alle reeds geplaatste 
leidingen komen zo in de polyetherschuim te liggen en volgen de 
onregelmatigheden van de ondergrond.

•  Geproduceerd afval wordt na de werken verwijderd.

Uitvoering en voorwaarden

Technische kenmerken

Dikte 2 cm - ΔLw: 28dB

Dikte 4 cm - ΔLw: 32dB

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,039 W/mK

Volumegewicht : 45 kg/m³

Kleur : groen

Drukvastheid: 25 kPa volgens EN 826
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AKOESTISCHE ISOLATIE
VOOR VLOEREN
HOGE DENSITEIT

U en R-waardes (λd = 0,035 W/mK)

Dikte U(k)-waarde R-waarde

2 cm 1,95 W/m2K 0,51 m2 K/W

2,5 cm 1,56 W/m2K 0,64 m2 K/W

3 cm 1,30 W/m2K 0,77 m2 K/W

3,5 cm 1,11 W/m2K 0,90 m2 K/W

4 cm 0,97 W/m2K 1,03 m2 K/W

EXTRA AANDACHTSPUNT  Indien door gebrek aan opbouwhoogte de 
akoestische isolatie dient te worden onderbroken (bv. op te hoog geplaatste 
leidingen) gaat een groot deel van de akoestische winst verloren.


