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TC akoesTiek

Contactgeluidsisolatie 
van massieve vloeren

De Belgische norm NBN 
s 01-400-1 definieert de 
akoestische criteria voor 
woongebouwen en legt 
nieuwe eisen op voor de contactge-
luidsisolatie van vloeren in situ. Dit 
artikel reikt een aantal praktische 
oplossingen aan waarmee men vloe-
ren kan realiseren die voldoen aan 
deze eisen en geeft een overzicht 
van de verschillende berekenings-
methodes.

(1) Het normale akoestische comfort geldt standaard voor alle woongebouwen. Het strengere verhoogde akoestisch comfort is enkel van toepassing wanneer 
de bouwheer er expliciet om vraagt. Voor meer informatie over dit onderwerp kan men een beroep doen op de akoestische bijlage van het WTCB [7] of de 
norm NBN S 01-400-1 [5].

Nieuwe eiseN voor De  1 
CoNTaCTgeluiDsisolaTie

Stapgeluiden op de bovenliggende verdieping, 
een meubel dat verplaatst wordt in het naastlig-
gende appartement of bestek dat op de grond 
valt : dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van 
contactgeluiden in woongebouwen. Tot deze 
categorie behoren alle geluiden die voortko-
men uit een direct contact tussen een bron (bv. 
een vallend object) en de gebouwstructuur. 
Naar aanleiding van dit rechtstreekse contact 
met de vloer, veroorzaken deze contactgelui-
den een omvangrijke energie die zich via de 
gebouwstructuur zeer ver kan voortplanten 
en zelfs hoorbaar kan zijn in het gehele ge-
bouw. Men kan deze intense energie slechts 
moeizaam afzwakken zonder specifieke hulp-
middelen zoals soepele vloerbekledingen of 
zwevende dekvloeren.

De eisen voor de contactgeluidsisolatie tussen 
woningen kunnen teruggevonden worden in de 
norm NBN S 01-400-1 [5]. Terwijl de vorige 
versie van de norm NBN S 01-400 (uit 1977) [4] 
zowel betrekking had op de akoestische presta-
ties van producten als op de resultaten die men 
in situ behaalde, legt de nieuwe versie enkel ei-
sen op voor de ter plaatse gemeten prestaties. 
De contactgeluidsisolatiecriteria worden in de 
nieuwe norm uitgedrukt op basis van het gewo-
gen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau 
L’

nT,w
 dat ter plaatse opgemeten wordt (→ A, p. 

2). Deze waarde houdt met andere woorden re-
kening met alle geluidstransmissiewegen (zowel 
directe als flankerende) en kan in het afgewerkte 
gebouw eenvoudig gecontroleerd worden met 
een genormaliseerde klopgeluidsmachine. 

De L’
nT,w

-waarde zal lager zijn naarmate de 
prestaties van de bestudeerde vloeropbouw 
hoger zijn en de flankerende muren zwaarder 
(men zal de klopmachine dus minder horen). 

De eisen voor een verhoogd akoestisch com-
fort (50 dB) gaan bijgevolg gepaard met een 
lagere decibelwaarde dan bij een normaal 
akoestisch comfort (54 of 58 dB, afhankelijk 
van de situatie).

De nieuwe eisen zijn over het algemeen stren-
ger dan deze uit de vorige versie van de norm. 
Men stelde immers vast dat de bewoners nog 
vaak klaagden over een ontoereikende contact-
geluidsisolatie, zelfs wanneer men de criteria 
uit de oude norm respecteerde. Recente psy-
choakoestische studies toonden daarenboven 
aan dat een contactgeluidsniveau van 54 dB 
tussen woningen slechts zeven personen op tien 
tevreden stelde, terwijl een waarde van 50 dB 
afdoende was voor negen personen op tien.

De nieuwe norm onderscheidt twee presta-
tieniveaus : een normaal akoestisch comfort 
en een verhoogd akoestisch comfort (1). In 
beide gevallen gelden de eisen voor de con-
tactgeluidsisolatie tussen afzonderlijke wo-
ningen, afhankelijk van het gebruik van de 
ruimten (zie tabel 1). Voor ruimten boven 
slaapkamers die zelf geen slaapkamer zijn, 
blijken strengere eisen noodzakelijk om het 
gevraagde akoestische comfort te kunnen 
waarborgen. We raden ontwerpers niettemin 
aan om dergelijke situaties te vermijden (deze 
raad werd ook reeds meegegeven in de oude 

✍	 M. Van Damme, ing., hoofd van het labo-
ratorium ‘Akoestiek’

versie van de norm). In meergezinswoningen 
waar een verhoogd akoestisch comfort ge-
wenst is, worden er ook eisen gesteld aan de 
isolatie tussen de verschillende ruimten van 
eenzelfde woning om de contactgeluiden die 
men in de slaapkamers opvangt tot een mini-
mum te herleiden.

effiCiëNTe CoNTaCTgeluiDs-2 
isolaTieTeChNiekeN

Uit diverse metingen en berekeningen 
blijkt dat het zelfs met een zware vloer van 
600 kg/m² en zware muren bijna onmogelijk 
is om een L’

nT,w
-waarde te bereiken lager dan 

65 dB. De zware massa van de vloer en van de 
flankerende wanden alleen levert immers geen 
hoge contactgeluidsisolatiewaarden op. Om te 
voldoen aan de criteria uit de norm zal men de 
zware vloer bijgevolg moeten combineren met 
een efficiënter systeem. 

Contactgeluid kan op twee manieren aange-
pakt worden : 

vermindering van het geluid aan de bron•	
inperking van de verspreiding. •	

Om het geluid aan de bron te reduceren, dient 
men de hoeveelheid energie die overgebracht 
wordt op de gebouwstructuur te beperken door 

Zendruimte buiten de woning
ontvangst-

ruimte binnen 
de woning

Normaal 
akoestisch 

comfort

verhoogd 
akoestisch 

comfort

Elke ruimte

Elke ruimte be-
halve een tech-
nische ruimte of 
inkomhal

L’nT,w ≤ 58 dB L’nT,w ≤ 50 dB

Elke ruimte behalve een slaap-
kamer

Slaapkamer L’nT,w ≤ 54 dB L’nT,w ≤ 50 dB

Zendruimte binnen de woning
ontvangst-

ruimte binnen 
de woning

Normaal 
akoestisch 

comfort

verhoogd 
akoestisch 

comfort

Slaapkamer, keuken, woonka-
mer en badkamer (die niet 
toebehoort tot de slaapkamer/
ontvangstruimte)

Slaapkamer, 
studeerruimte

– L’nT,w ≤ 58 dB

Tabel 1 Eisen voor de contactgeluidsisolatie tussen ruimten.
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De contactgeluiDsisolatie-inDices

Om de prestaties van verschillende producten onderling te kunnen vergelijken en met het oog op het verkrijgen van de nodige 
invoergege vens voor de rekenmodellen ter bepaling van de isolatiewaarden in situ, is het belangrijk om het vermogen van een vloerop-
bouw om contact geluiden te dempen, duidelijk te definiëren. Vermits de contactgeluidsisolatie op de bouwplaats niet enkel afhankelijk is 
van de vloeropbouw, maar onder andere ook van deze van de flankerende muren (indirecte geluidstransmissie), vereist de eenduidige 
karakterisering van de contactgeluids isolatie van een vloer dat men een aantal laboratoriumproeven uitvoert waarbij de flankerende 
geluidstransmissie verwaarloosbaar is.

laboratoriummetingen : ln,w en ∆lw

De contactgeluidsisolatie van vloeren kan gekarakteriseerd worden door twee uit laboratoriummetingen afgeleide indices.

r Het gewogen genormaliseerde contactgeluidsniveau Ln,w geeft met een eenge-
talsaanduiding de (gecorrigeerde) waarde weer van het geluidsniveau dat in de 
onderliggende ruimte opgewekt wordt door de werking van een (internationaal 
genormaliseerde) klopgeluidsmachine boven de beproefde vloer (zie afbeel-
ding 1). Naarmate de prestaties van het materiaal of van de onderzochte opbouw 
beter zijn, zal de Ln,w-waarde afnemen.

Zo zal men bijvoorbeeld :
•	 een	Ln,w-waarde = 78 dB bereiken voor een vloer, opgebouwd uit een 16 cm 

dikke vloerplaat van gewapend beton
•	 een	Ln,w-waarde = 48 dB bereiken voor een vloer die bestaat uit een zwevende 

dekvloer van 6 cm dik, die geplaatst werd op een 1 cm dikke onderlaag uit 
gerecycleerd polyurethaanschuim, en rust op voornoemde betonnen vloerplaat.

Uit deze meting kan men tevens de contactgeluidsisolatieklasse volgens de norm NBN S 01-400 [4] afleiden. Hoewel deze norm niet lan-
ger van toepassing is op woongebouwen, treft men deze indeling in klassen nog dikwijls aan voor niet-residentiële gebouwen, maar ook 
in commerciële documentatie of bestekken. Het gaat hier om de klassen Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa en IIIb, in dalende volgorde van doeltreffendheid.

r Om de doeltreffendheid van een zwevende dekvloer of een vloerbekleding te karakteriseren in het laboratorium kan men even-
eens gebruik maken van de gewogen contactgeluidsniveaureductie ∆Lw. Deze waarde resulteert uit een rekenprocedure (NBN EN 
ISO 717-2) [2] en stelt de verbetering van de contactgeluidsisolatie Ln,w van de naakte vloer voor, wanneer voorzien van een vloer-
bekleding of een zwevende dekvloer. Deze grootheid zal dus hoger zijn naarmate de prestaties van het product verbeteren. In het 
hiervoor beschouwde geval zal de ∆Lw-waarde bijvoorbeeld 25 dB bedragen.

Opmerking : deze waarden zijn representatief voor het geheel (bv. vloerplaat, onderlaag en dekvloer) en dus niet voor het individuele 
product (bv. de soepele onderlaag). Indien de op de bouwplaats gebruikte vloerplaat anders is, of indien de plaatsingsvoor waarden of 
de dikte van de dekvloer afwijken van deze, gebruikt tijdens de laboratoriumproef, kunnen de resultaten meerdere decibels verschillen 
en dus leiden tot onaangename verrassingen.

Meting op de bouwplaats : l’nT,w

Voor de bouwplaats zijn de door de nieuwe norm NBN S 01-400-1 [5] uitgedrukte eisen gebaseerd op het in situ gemeten gewogen 
gestan daardiseerde contactgeluidsniveau L’nT,w. Net zoals in het laboratorium gaat het hier om de (voor een referentienagalmtijd gecor-
rigeerde) waarde van het geluidsniveau in de onderliggende ruimte vanwege de klopgeluidsmachine.

Het verschil met de laboratoriummeting ligt in de toegepaste correctiefactor en vooral in het feit dat in dit geval ook de flankerende ge-
luidstransmissie een rol speelt in het eindresultaat. Naarmate de prestaties van de onderzochte vloeropbouw hoger zijn en de flanke-
rende muren zwaarder, zal de L’nT,w-waarde lager zijn. Dankzij de voorspellingsmodellen uit de norm NBN EN 12354-2 is het mogelijk 
de waarden die bekomen werden tijdens de laboratorium proeven (Ln,w en ∆Lw) om te zetten naar de te verwachten isolatiewaarde op de 
bouwplaats (L’nT,w).

In een reële constructie gelden immers geen ideale laboratoriumvoorwaarden : wanneer een contactgeluid doorheen de vloer dringt, stralen 
de teweeggebrachte trillingen via het plafond uit naar de onderliggende ruimte en worden ze – anders dan bij een laboratoriumopstelling – 
doorgegeven naar alle elementen die in contact staan met de vloer en meer bepaald naar de flankerende muren van de ontvangstruimte die 
het geluid op hun beurt overbrengen naar de ruimte. Het geluid dat men uiteindelijk waarneemt in de ontvangstruimte is met andere woorden 
de energetische som van de geluidsniveaus die door alle trillingstransmissiewegen afgegeven worden (i.e. hoofdzakelijk door het plafond en de 
muren). Men moet bijgevolg niet alleen rekening houden met een directe transmissieweg, maar ook met vier flankerende transmissiewegen.

De Ln,w-waarde die opgemeten wordt in het laboratorium komt enkel voort uit de directe transmissie via de scheidingsvloer. In de praktijk 
zal het totale geluidsniveau dat opgewekt wordt door het contactgeluid dat inwerkt op de bovenliggende vloer echter niet alleen bestaan 
uit deze directe transmissie, maar tevens vermeerderd worden met de transmissies van de vier flankerende muren. De gemeten L’nT,w-
waarde kan bijgevolg hoger liggen dan bij de laboratoriumopstelling.

A

Afb. 1 Klopgeluidsmachine.

een geluidsdempend materiaal aan te brengen 
tussen de bron en de constructie (bijvoor-
beeld een vloerbekleding). Dit materiaal moet 
met andere woorden een deel van de energie 
opslorpen zodat het gedeelte dat overgedra-

gen wordt op de structuur beperkt blijft. Het 
principe is als volgt : hoe soepeler en dikker 
dit materiaal, hoe meer het contactgeluid ge-
dempt wordt. In de praktijk blijken vloerbe-
kledingen zoals kamerbreed tapijt en soepele 

vinyl de meest efficiënte contactgeluidsdem-
pers. Harde vloerbedekkingen zoals betege-
lingen, natuurstenen vloeren of gelijmd parket 
dempen het contactgeluid daarentegen slechts 
weinig of niet. 
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Opdat de bewoners hun vloerafwerking vrij 
zouden kunnen kiezen, bepaalt de norm dat 
de criteria steeds gerespecteerd dienen te 
worden, ongeacht de vloerbekleding. Men 
mag zich dus niet enkel baseren op de pres-
taties van de afwerkingen om een toereikende 
contactgeluidsisolatie te verwezenlijken. Bij 
nieuwbouw en grondige verbouwingen zal 
men bijgevolg eerder een beroep doen op de 
tweede aanpak : het beperken van de geluids-
transmissie doorheen de structuur.

Bij deze methode zorgt men ervoor dat de 
voortplantingsweg van de trilgolf in de struc-
tuur onderbroken wordt. In de praktijk opteert 
men hierbij meestal voor een zwevende dek-
vloer. In specifieke toepassingen kan men ook 
dragende systemen terugvinden die uitgerust 
zijn met elastische voegen en akoestische 
voorzetwanden of complete doos-in-doossys-
temen.

De zwevende dekvloer vormt in dit kader de 
oplossing bij uitstek en is dan ook een veel 
voorkomend element in appartementen aange-
zien hij zorgt voor een contactgeluidsisolatie 
die onafhankelijk is van de vloerbekledings-
keuze. De term ‘zwevende dekvloer’ omvat zo-
wel traditionele dekvloeren boven een akoes-
tische isolatielaag, als ‘droge’ dekvloeren die 
vaak opgebouwd zijn uit een soepel materiaal 
(bv. minerale wol) met een hoge dichtheid in 
combinatie met één of meerdere vloerplaten 
(bv. uit vezelversterkte gipsplaten).

Tenslotte merken we op dat een contactge-

luidsisolatie langs de onderzijde (akoestisch 
plafond) doorgaans te zwakke resultaten ople-
vert om te voldoen aan de criteria uit de norm. 
Het algemene akoestische comfort tussen wo-
ningen hangt bijgevolg af van de zorgvuldige 
uitvoering van de zwevende dekvloer.

uiTvoeriNg vaN eeN ZweveNDe 3 
Dekvloer

Uitvoeringsprincipe3.1 

Hierna beschrijven we het uitvoeringsprin-
cipe van een zwevende dekvloer op een 
elastische tussenlaag. Voor optimale pres-
taties mag deze tussenlaag niet rechtstreeks 
aangebracht worden op de leidingen die op 
de basisvloer rusten (bv. verwarmingsleidin-
gen en sanitaire leidingen, zie afbeelding 2). 
Deze laatste kunnen de elastische tussenlaag 
immers doorponsen en zodoende harde con-
tacten creëren die de soepelheid ervan teniet-
doen.

Men moet er met andere woorden steeds op 
toezien dat er op de leidingen een onderlaag 
aangebracht wordt die de ondergrond vormt 
voor de elastische tussenlaag. Deze onderlaag 
kan onder meer bestaan uit een traditionele 
dekvloer, een thermisch isolerende dekvloer 
of een thermisch-akoestische dekvloer (bv. ge-
spoten polyurethaan, polyurethaan- of rub-
bergranulaten). We willen erop wijzen dat het 
gebruik van een traditionele dekvloermortel – 
in tegenstelling tot een lichte, stijve uitvul-

laag (bv. uit cellenbeton, zie afbeelding 3) – de 
massa van de draagvloer vergroot, hetgeen de 
contactgeluidsisolatie ten goede komt. Indien 
men voor een thermisch-akoestische dekvloer 
kiest, zullen de contactgeluisdempende pres-
taties van dit product ook een positieve invloed 
uitoefenen op de geluidsdemping van de elas-
tische tussenlaag die erop aangebracht wordt.

Op deze vlakke, grondig schoongemaakte on-
dergrond (zie afbeeldingen 4 en 5), kan men 
vervolgens de elastische tussenlaag aanbren-
gen. Men dient er bij de plaatsing op toe te 
zien dat de verschillende naden van de onder-
laag elkaar voldoende overlappen (indien men 
in twee lagen werkt, dient men de tweede laag 
haaks of geschrankt op de eerste aan te bren-
gen, zie afbeeldingen 6 en 7) of, in het geval 
van aaneensluitende panelen, ervoor te zorgen 
dat er geen holtes blijven bestaan tussen de 
panelen.

De efficiëntie van de zwevende dekvloer hangt 
niet alleen af van de doordachte keuze van de 
elastische tussenlaag, maar ook van de kwali-
teit van de uitvoering. De contactgeluidsiso-
latie kan immers drastisch dalen door een mi-
nuscuul scheurtje dat men in deze tussenlaag 
veroorzaakt tijdens de aanbrenging van de 
dekvloer of één enkel hard contact tussen de 
dekvloer en de ondergrond ter hoogte van een 
naad. Dergelijke contactpunten worden toe-
passelijk aangeduid met de benaming ‘akoes-
tische bruggen’.

Een ‘kortgesloten’ dekvloer zal bovendien 

Afb. 2 Leidingen die aangebracht wer-
den op de draagvloer.

Afb. 3 Uitvullaag van het type cel-
lenbeton.

Afb. 4 Uitvullaag na droging.

Afb. 5 Reiniging van de werf vóór plaat-
sing van de elastische tussenlaag.

Afb. 6 Gekruiste plaatsing van de elas-
tische tussenlagen.

Afb. 7 Perfecte continuïteit van de elas-
tische tussenlaag.
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ook de luchtgeluidsisolatie schade toebren-
gen. Om dit te vermijden en de vrije beweging 
van de dekvloer mogelijk te maken, moet men 
ook alle leidingen die de zwevende dekvloer 
doorkruisen omwikkelen met een elastische 
tussenlaag die de continuïteit verzorgt met 
het soepele materiaal op de vloer (zie afbeel-
ding 8). Daarnaast moet men proberen om elke 
scheurvorming uit te sluiten en ook de voeten 
van de driepikkel die gebruikt wordt bij de uit-
voering van de dekvloer voldoende te omwik-
kelen (zie afbeelding 9). De trillingen die deze 
voeten teweegbrengen en hun verplaatsingen 
kunnen immers de tussenlaag doen scheuren 
en bijgevolg akoestische bruggen creëren.

Naar analogie hiermee, moet de akoestische 
isolatielaag een opstand vertonen aan elke muur 
over de volledige omtrek van de dekvloer (ook 
ter hoogte van deuren en raamkaders) om een 
kortsluiting van het zwevende geheel te ver-
mijden tengevolge van een rechtstreeks contact 
tussen de zwevende dekvloer en de muur (zie 
afbeelding 10). Deze opstand mag bijgevolg 
onder geen enkel beding onderbroken worden.

De plintopstand mag slechts na de plaatsing van 
de vloerbekleding (inclusief opvoeging) afge-
sneden worden om harde contacten te vermij-
den die nadelig zijn voor de efficiëntie van de 
dekvloer (zie afbeelding 12). De speling tussen 
de plinten en de vloerbekleding dient opgevuld 
te worden met een soepele voeg (bv. siliconen-
kit, zie afbeelding 13) om een kortsluiting van 
het zwevende systeem te voorkomen.

Afb. 10 Plintopstand van de elas-
tische tussenlaag : aandacht voor 
uitspringende hoeken.

Afb. 8 Leidingdoorvoer doorheen de 
elastische tussenlaag : noodzakelijke 
opstand in de onderlaag.

Afb. 9 Bescherming van de elastische 
tussenlaag tegen de voeten van de 
driepikkel.

Afb. 11 Opletten bij de plaatsing.

Indien het product dat zich onder de zwevende 
dekvloer bevindt, niet in een opstand kan wor-
den geplaatst (bv. dikke minerale wol), doet 
men een beroep op een akoestisch randmem-
braan (bv. een vernet polyethyleenvlies van 
5 mm) dat deels tegen de muur en deels op 
het soepele materiaal aangebracht wordt om 
de continuïteit van de akoestische onderbre-
king te verzekeren en elk rechtstreeks contact 
tussen de zwevende vloer en de muur uit te 
sluiten. Men dient deze aanbevelingen strikt 
op te volgen teneinde het rendement van de 
toegepaste producten te optimaliseren.

Men kan op de markt talrijke elastische tus-
senlagen terugvinden met sterk uiteenlopende 
akoestische prestaties, afhankelijk van het ma-
teriaal (→ B, p. 6). Zo bestaan er producten uit 
minerale wol, polyurethaan-, polyethyleen- of 
polystyreenschuim, kurk of elastomeren. De 
dikste en soepelste materialen zullen in dit ka-
der doorgaans de beste resultaten opleveren. 
Diverse van deze materialen moeten echter 
nog bedekt worden met een dunne plasticfolie 
alvorens men er de zwevende dekvloer mag 
op aanbrengen. 

We manen aan tot enige voorzichtigheid bij het 
toepassen van de waarden die in de technisch-
commerciële documentatie van de tussenlagen 
voor zwevende dekvloeren vermeld worden 
inzake de verbetering van de contactgeluids-
isolatie. Deze laboratoriumresultaten gelden 
immers enkel voor toepassingen op homogene 
(massieve) vloeren. Ze kunnen bijgevolg sterk 

Afb. 12 De plintopstand van de tus-
senlaag blijft zichtbaar bij de plaatsing 
van de betegeling en het opvoegen.

Afb. 13 Afwerking van de voegen aan 
de plinten en tussen de tegels met 
siliconen.

afwijken voor toepassingen op houten vloeren 
of lichtere homogene vloeren. Daarenboven 
zijn er bij gespoten producten nooit leidingen 
aanwezig in de laboratoriumopstelling. De 
aanwezigheid van leidingen op de werf zal 
bijgevolg een belangrijke invloed uitoefenen 
op de benodigde laagdikte van het product, 
waarvan de prestaties doorgaans sterk zullen 
verschillen van de laboratoriumprestaties.

Tenslotte werden de onderlagen in het labora-
torium vaak beproefd in combinatie met zwe-
vende dekvloeren met een andere dikte dan 
deze die op de werf gehanteerd wordt. Indien 
men zich in dit geval baseert op de waarde die 
vermeld wordt in het proefrapport, dient men 
ook een dekvloerdikte te hanteren die overeen-
komt met deze uit de laboratoriumproef, met 
een minimum van 60 mm.

Uitvoeringsproblemen bij zwevende 3.2 
dekvloeren

Zoals reeds duidelijk werd in de voorgaande 
paragrafen, is de uitvoering van een zwevende 
dekvloer een delicaat gegeven waarbij er een 
groot gevaar bestaat voor uitvoeringsgebre-
ken. De elastische tussenlaag kan bovendien 
bijna tijdens elke uitvoeringsfase scheurtjes 
oplopen die aanleiding geven tot grote of klei-
ne akoestische bruggen en een sterk vermin-
derde eindisolatie. Het komt er dus op aan om 
de aanbevelingen uit § 3.1 (p. 3) strikt op te 
volgen en alle mogelijke voorzorgen te treffen 
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Afb. 14 De contactgeluidsisolatie kan onherroepelijk aangetast worden door het ontstaan van akoestische bruggen tengevolge 
van : een slechte voorbereiding van de uitvullaag (voorwerpen die de tussenlaag kunnen perforeren), het belopen, gereed-
schap dat onnodig op de tussenlaag achterblijft, onvoldoende overlapping van de naden in de onderlaag, ...

Afb. 15 Uitspringende hoeken en deurdorpels worden vaak vergeten bij de uitvoering van de plintopstanden van de tussen-
laag. Om de continuïteit van de elastische tussenlaag te kunnen garanderen en akoestische bruggen met de flankerende 
muren te vermijden, dient men op deze plaatsen een elastische ontkoppelingsstrook aan te brengen.

Afb. 16 Indien de randstrook niet meer zichtbaar is bij de plaatsing van de vloerbekleding, is het erg waarschijnlijk dat er 
zich reeds flankerende akoestische bruggen gevormd hebben tussen de dekvloer en de muren. Men kan in dit stadium 
de efficiëntie van de zwevende dekvloer controleren door de isolatie ter plaatse te meten. Indien men echter een slecht 
resultaat bekomt, is het bijna onmogelijk om de isolatie alsnog te verbeteren zonder de dekvloer uit te breken.

Afb. 17 Om vlotter te werken, snijdt men vaak verkeerdelijk de plintopstanden van de elastische tussenlaag af vóór men 
de vloerbekleding aanbrengt. De contacten tussen de betegeling en de muren of de contacten die gevormd worden door 
de voegen tussen de betegeling en de muur, kunnen in dit geval de zwevende dekvloer kortsluiten, waardoor de con-
tactgeluidsisolatie met meer dan 15 dB kan afnemen en men van een opstelling die voldoet aan de criteria uit de norm, 
overgaat naar een zeer oncomfortabele situatie.
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De inDicatieve waarDen ln,w van naakte vloeren  
en ∆lw van courante zwevenDe Dekvloeren

1 ln,w-waarde van draagvloeren

Bij gebrek aan een akoestisch proefrapport over het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau Ln,w van de voorziene draagstruc-
tuur (een nuttig gegeven bij gedetailleerde berekeningen,  E, p. 13), kan men deze waarde inschatten op basis van de oppervlakte-
massa van de vloer (zie tabel 2).

Hoewel een interpolatie tussen de gegevens mogelijk is, zal een extrapolatie foutieve resultaten opleveren.  De exacte formule wordt weer-
gegeven in kader E (p. 13). De waarden uit tabel 2 zijn van toepassing op zware, homogene vloeren (zie afbeelding 18). Voor een licht of 
poreus beton zullen de reële waarden iets lager liggen, waardoor de gegevens uit de tabel over een zekere veiligheidsmarge beschikken.

2 ∆lw-waarde van zwevende dekvloeren

Tabel 3 Typewaarden voor ∆Lw voor verschillende zwevende dekvloeren.

B

acoustique.vwx

Tabel 2 Isolatie van de basisvloer afhankelijk van zijn op-
pervlaktemassa.

oppervlaktemassa m’
gestandaardiseerd contact-

geluidsniveau ln,w,eq

100 kg/m² 94 dB

150 kg/m² 88 dB

200 kg/m² 83 dB

250 kg/m² 80 dB

300 kg/m² 77 dB

350 kg/m² 75 dB

400 kg/m² 73 dB

450 kg/m² 71 dB

500 kg/m² 70 dB

550 kg/m² 68 dB

600 kg/m² 67 dB

Afb. 18 Vloeren die beschouwd worden als homogene vloeren.

Vloer opgebouwd uit betonnen welfsels

acoustique.vwx
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Massieve betonplaat

acoustique.vwx

Massieve vloer uit geautoclaveerd cellenbeton

acoustique.vwx
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Vloer met betonbalkjes en vulblokken

aard van de onderlaag Dikte van de onderlaag aard van de zwevende dekvloer ∆lw-waarde

Geëxtrudeerd polystyreen

 20 mm

Cement > 60 mm

 10 dB

 30 mm  12 dB

 40 mm  15 dB

Geëxpandeerd polystyreen
 20 mm

Cement > 60 mm
 14 dB

 40 mm  26 dB

Geëxtrudeerd of vernet polyethyleen

 3 mm

Cement > 60 mm

 15 à 19 dB

 5 mm  20 dB

 2 x 3 mm  20 tot 22 dB

 8 mm  21 tot 27 dB

Gespoten polyurethaan

 20 mm

Cement > 60 mm

 22 tot 25 dB

 30 mm  23 tot 26 dB

 40 mm  25 tot 26 dB

Gere cycleerd polyurethaan
 10 mm

Cement > 60 mm
 25 dB

 2 x 10 mm  33 tot 34 dB

Glaswol
 8 à 15 mm

Cement > 60 mm
 11 tot 31 dB

 16 à 30 mm  17 tot 35 dB

Rotswol

 20 mm

Cement > 60 mm

 24 dB

 30 mm  25 dB

 50 mm  35 dB

(vervolg van de tabel op pagina 7)
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opdat er geen enkel contact zou ontstaan tus-
sen de zwevende dekvloer en de draagvloer. 
Afbeeldingen 14 tot 17 (p. 5) geven een over-
zicht van een aantal klassieke uitvoeringsge-
breken.

oNTwerpvoorwaarDeN oM Te 4 
volDoeN aaN De CriTeria uiT 
De NorM

Aan het begin van dit artikel gaf tabel 1 (p. 1) 
de volgende drie grote contactgeluidsniveaus 
op die men dient te respecteren tussen wonin-
gen :

een maximale L’ –
nT,w

-waarde van 58 dB voor 

De inDicatieve waarDen ln,w van naakte vloeren  
en ∆lw van courante zwevenDe Dekvloeren (vervolg)

Tabel 3 Typewaarden voor ∆Lw voor verschillende zwevende dekvloeren (vervolg).

De waarden uit tabel 3 zijn louter informatief en komen voort uit laboratoriumproeven op zwevende dekvloeren die aangebracht werden 
op een betonplaat van 160 mm. Voor lichtere draagvloerconstructies mogen deze ∆Lw-waarden niet gehanteerd worden. Aangezien deze 
resultaten afhankelijk zijn van de dikte van de dekvloer die aangebracht werd op de onderlaag en van de exacte samenstelling van deze 
laatste, hanteert men bij voorspellingsberekeningen bij voorkeur de gegevens uit de proefrapporten van de fabrikant.

B

aard van de elastische tussenlaag
Dikte van de elastische 

tussenlaag
aard van de zwevende dekvloer ∆lw-waarde

Rubbersamenstellingen

 20 mm Cement > 60 mm

 18 tot 26 dB

Samenstellingen uit composietmaterialen  12 tot 14 dB

Kurksamenstellingen  20 dB

Textielvezelsamenstellingen  6 mm Cement > 60 mm  24 dB

Samenstellingen uit papiercellulose en 
polystyreen

 45 mm Cement > 60 mm  25 dB

Samenstellingen uit kokosvezels  15 mm Cement > 60 mm  22 dB

Droge dekvloer op basis van polystyreen  20 mm Vezelversterkte gipsplaat 22 mm  16 dB

Droge dekvloer op basis van glaswol
 50 mm

Vezelversterkte gipsplaat 10 mm
 35 dB

 30 mm  29 dB

Droge dekvloer op basis van rotswol
 50 mm Vezelversterkte gipsplaat 10 mm  35 dB

 30 mm OSB 22 mm  25 dB

Tabel 4 Vloeropbouwen waarmee men kan voldoen aan de criteria voor de contactgeluidsisolatie tussen ruimten (L’nT,w) .

Type draagvloer

uitvullaag (1) uit cellenbeton + akoes-
tische-isolatielaag van de zwevende 

dekvloer (2)

klassieke uitvullaag (1) + akoestische- 
isolatielaag van de zwevende dek-

vloer (²)

gespoten 
akoestische 
uitvullaag

∆lw = 18 dB
(bv. pe 5 mm)

∆lw = 21 dB
(bv. 2 x pe 5 mm)

∆lw = 18 dB
(bv. pe 5 mm)

∆lw = 21 dB
(bv. 2 x pe 5 mm)

∆lw = 25 dB
(bv. polyether 

50 mm)

Welfsels (16 cm) Niet van toepassing < 58 dB < 58 dB < 58 dB < 58 dB

Breedvloerplaat + be-
ton (totaal : 15 cm) / 
Welfsel (16 cm) + 
druklaag (5 cm) 
(totaal : 21 cm)

< 58 dB < 58 dB < 58 dB < 54 dB < 54 dB

Breedvloerplaat + 
beton (totaal : 20 cm)

< 58 dB < 54 dB < 54 dB < 50 dB < 50 dB

Breedvloerplaat + 
beton (totaal : 25 cm)

< 54 dB < 50 dB < 54 dB < 50 dB < 50 dB

(1) Het gaat hier om een uitvullaag die de leidingen onder de akoestische-isolatielaag bedekt.
(2) Het gaat hier om een traditionele gewapende dekvloer met een dikte ≥ 60 mm.

een normaal comfort tussen twee ruimten
een maximale L’ –

nT,w
-waarde van 54 dB 

voor een normaal comfort in een slaap-
kamer die grenst aan een ruimte die geen 
slaapkamer is 
een maximale L’ –

nT,w
-waarde van 50 dB 

voor een verhoogd akoestisch comfort.

Met behulp van de rekenmethode uit de norm 
NBN EN 12354-2 [3] kan men de vloeropbouw 
bepalen waarmee men aan de verschillende cri-
teria kan voldoen. Tabel 4 hieronder vat de gede-
tailleerde methode uit § 5 (p. 8) samen en bevat 
de resultaten van diverse simulaties en contro-
lemetingen in situ. De omschreven vloeropbou-
wen houden met andere woorden rekening met 

de reële uitvoeringsvoorwaarden op de werf.

De waarden uit tabel 4 zijn van toepassing op 
een dekvloer van minstens 60 mm dik. Ook 
het volume van de ontvangstruimte beïnvloedt 
de L’

nT,w 
-waarde. Zo zullen de resultaten zwak-

ker uitvallen dan de opgegeven waarden voor 
ruimten kleiner dan 31 m³ en zullen de resulta-
ten van ruimten groter dan 31 m³ hoger liggen 
dan de opgegeven waarden.

Tenslotte zal ook de aard van de flankerende 
wanden een invloed uitoefenen op deze waar-
den : ze zullen bijvoorbeeld lager (veiliger) 
zijn bij het gebruik van zware wanden (bv. uit 
silicaatsteen of beton).
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BerekeNiNg vaN De CoNTaCT-5 
geluiDsisolaTie In sITU

 Algemeen5.1 

De eisen uit de norm NBN S 01-400 [5] heb-
ben betrekking op de contactgeluidsisolatie 
die gemeten wordt in het afgewerkte gebouw, 
ongeacht de aangebrachte vloerbekleding. Het 
is met andere woorden zeer belangrijk om 
reeds tijdens het ontwerp (van de nieuwbouw 
of renovatie) te kunnen verifiëren of deze ei-
sen gerespecteerd zullen worden. Men kan de 
contactgeluidsisolatie van een toekomstig ge-
bouw voorspellen aan de hand van de reken-
methodes uit de norm NBN EN 12354-2 [3].

Met de voorspellingsmethode die we hieronder 
beschrijven, kan men zowel de contactgeluids-
isolatie tussen twee ruimte van een toekomstig 
gebouw bepalen, als nagaan of er voldaan zal 
worden aan de eisen uit de norm. Deze vereen-
voudigde rekenmodule is enkel van toepassing 
op boven elkaar gelegen woonruimten met een 
normale grootte en op massiefbouw (uit met-
selwerk en/of beton, zie afbeelding 18, p. 6). 
Ze mag bijgevolg niet toegepast worden op 
woningen met bijvoorbeeld houtskeletbouw. 
Kader A (p. 2) geeft een gedetailleerd over-
zicht van de akoestische grootheden uit de be-
rekeningen. De andere parameters zijn de op-
pervlaktemassa van de draagvloeren, de muren 
evenals het volume van de ontvangstruimte.

De rekenmodule veronderstelt vanzelfspre-
kend een correcte uitvoering en betrouwbare 
gegevens. Men moet bijgevolg voorzichtig 
omspringen met laboratoriumproefresultaten 
met een vage betrouwbaarheid (bv. resultaten 
waarbij de beproefde opstelling niet in detail 
beschreven worden) en vloeropbouwen die te 
sterk afwijken van de proefopstelling in het la-
boratorium (bv. lichtere draagvloer).

berekening vAn Het gewogen gestAn5.2 
dAArdiseerde contActgelUidsniveAU

Met deze berekening kan men bepalen in 
welke mate de gewogen contactgeluidsverbe-
tering ∆L

w
 van het zwevende systeem (²) op de 

homogene draagvloer moet toenemen om te 
voldoen aan het gewogen gestandaardiseerde 
contactgeluidsniveau L’

nT,w
 (in dB) uit de norm 

NBN S 01-400-1 [5] (zie tabel 1, p. 1). Kader C 
(p. 9) geeft de rekenmethode weer in de vorm 
van tabellen die opgesteld werden met de gede-
tailleerde rekenregels uit kader E (p. 13).

De ∆L
w
-waarde die we met deze methode be-

rekenen, stelt de verbetering voor van een ge-
heel (zwevende dekvloer op een onderlaag die 
steunt op een betonplaat van 16 cm) en geeft 
dus niet enkel een beeld van de akoestische ef-

(²) Hoewel contactgeluiden gedempt kunnen worden door soepele vloerbekledingen, dienen de eisen uit de norm nageleefd te worden, ongeacht de vloerbekle-
ding. Een zwevende (klassieke of droge) dekvloer is met andere woorden onvermijdelijk in meergezinswoningen.

Afb. 19 screenshot van de rekenmodule voor het berekenen van de contactge-
luidsisolatie (beschikbaar op www.normen.be).

ficiëntie van de onderlaag. Hoe hoger de ∆L
w
-

waarde, hoe beter de contactgeluidsisolatie van 
de onderlaag. Men kan deze waarde terugvin-
den in de proefrapporten van de fabrikanten en 
leveranciers van akoestische isolatielagen. Voor 
een correcte voorspelling moeten de plaatsings-
voorwaarden (tussenlaag geplaatst op een vlak-
ke ondergrond zonder leidingdoorvoeren) en de 
gehanteerde diktes (van de dekvloer) minstens 
gelijk zijn aan deze die gebruikt werden bij de 
laboratoriumproeven. Tabel 2 (→ B, p, 6) geeft 
een overzicht van de ∆L

w
-waarden van enkele 

courant toegepaste zwevende dekvloeren.

De rekenmethode houdt bij het evalueren van 
de prestaties in situ zowel rekening met het 
volume van de ontvangstruimte als met de 
overdacht van contactgeluiden via de flanke-
rende muren. In de berekening die we hierna 
zullen beschrijven, wordt de omvang van de 
flankerende geluidstransmissie beoordeeld 
aan de hand van de oppervlaktemassa van 
deze muren. Indien alle muren voorzien zijn 
van een akoestische ontdubbeling (bv. mine-
rale wol in combinatie met gipsplaten), zal 
de contactgeluidstransmissie langs deze weg 
miniem zijn. Indien slechts een gedeelte van 

de muren voorzien werd van een akoestische 
voorzetwand, dient men bij de berekening van 
de nodige ∆L

w
-waarde van het zwevende sy-

steem rekening te houden met de gemiddelde 
oppervlaktemassa van de onbedekte muren.

Om een ∆L
w
-waarde hoger dan 30 dB te ver-

mijden, is het raadzaam op zoek te gaan naar al-
ternatieven waarbij men wijzigingen aanbrengt 
aan de draagvloer en/of aan de samenstelling 
van de flankerende muren. Men kan ondermeer 
de volgende aanpassingen overwegen :

de inplanting van de ruimten wijzigen - 
(bij een normaal akoestisch comfort)
de oppervlaktemassa van de basisvloer - 
aanpassen (dikkere vloerplaat)
in mindere mate, de flankerende wanden - 
optimaliseren (verzwaren of voorzien van 
een akoestische voorzetwand).

Op de website www.normen.be kan men een een-
voudig te gebruiken rekenmethode terugvinden 
(rubriek ‘akoestiek’, thema ‘contactgeluidsiso-
latie binnen gebouwen’, ‘rekenmodules’, recht-
streekse link : http://www.bbri.be/antenne_norm/
akoestiek/nl/frnl_modules_de_calcul/WTCB_
berekening_contactgeluid_in_situ.xls). ■

http://www.normen.be
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Bepaling van De ∆l
w
-waarDe van een zwevenD systeem  

om te volDoen aan De criteria uit De norm

Men leest de benodige L’nT,w-waarde voor een specifieke situatie (normaal of verhoogd akoestisch comfort, het soort 
ruimte) af uit tabel 1 (p.1).

Men leest de benodigde ∆Lw-prestaties van de zwevende dekvloer af uit tabellen 5, 6 en 7, afhankelijk van de vooropge-
stelde prestaties (L’nT,w = 50, 54 of 58 dB).

Aangezien het volume van de ontvangstruimte een invloed uitoefent op het eindresultaat, past men een correctieterm 
toe op de gevonden ∆Lw-waarde (zie tabel 8, p. 10). Zo bekomt men dat voor een ∆Lw-prestatie van 25 dB uit stap 2, de 
benodigde ∆Lw-waarde van de zwevende dekvloer 25 – 5= 20 dB bedraagt voor een ruimte van 100 m³.

C

stap 1

stap 2

Tabel 5 Minimaal benodigde ∆Lw-waarde [dB] voor een  
L’nT,w-waarde = 50 dB.

gemiddelde 
oppervlak-
temassa 
van de 

flankerende 
muren 
[kg/m²]

oppervlaktemassa van de basisvloer  
[kg/m²]

350 400 450 500 550 600

100 30 29 27 26 25 24

150 29 27 26 25 24 23

200 28 27 25 24 23 22

250 28 26 25 24 22 21

300 28 26 24 23 22 21

350 28 26 24 23 21 20

400 27 26 24 23 21 20

450 27 25 24 23 21 20

500 27 25 24 23 21 20

Tabel 6 Minimaal benodigde ∆Lw-waarde [dB] voor een  
L’nT,w-waarde = 54 dB.

gemiddelde 
oppervlak-
temassa 
van de 

flankerende 
muren 
[kg/m²]

oppervlaktemassa van de basisvloer  
[kg/m²]

350 400 450 500 550 600

100 26 25 23 22 21 20

150 25 23 22 21 20 19

200 24 23 21 20 19 18

250 24 22 21 20 18 17

300 24 22 20 19 18 17

350 24 22 20 19 17 16

400 23 22 20 19 17 16

450 23 21 20 19 17 16

500 23 21 20 19 17 16

Tabel 7 Minimaal benodigde ∆Lw-waarde [dB] voor een L’nT,w-
waarde = 58 dB.

gemiddelde 
oppervlak-
temassa 
van de 

flankerende 
muren 
[kg/m²]

oppervlaktemassa van de basisvloer  
[kg/m²]

350 400 450 500 550 600

100 22 21 19 18 17 16

150 21 19 18 17 16 15

200 20 19 17 16 15 14

250 20 18 17 16 14 13

300 20 18 16 15 14 13

350 20 18 16 15 13 12

400 19 18 16 15 13 12

450 19 17 16 15 13 12

500 19 17 16 15 13 12

stap 3

(vervolg van het kaderstuk op pagina 10)
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Bepaling van De ∆l
w
-waarDe van een zwevenD systeem  

om te volDoen aan De criteria uit De norm (vervolg)
Men gaat in de technische documentatie van de fabrikanten op zoek naar een vloersamenstelling waarvan de ∆Lw-
waarde minstens gelijk is aan de waarde die men verkreeg in stap 3.

C

Tabel 8 Correctieterm die rekening houdt met het volume 
van de ontvangstruimte.

volume van de  
ontvangstruimte

Correctieterm

 15 m3  3 dB

 20 m3  2 dB

 30 m3  0 dB

 40 m3  -1 dB

 50 m3  -2 dB

 60 m3  -3 dB

 70 m3  -4 dB

 80 m3  -4 dB

 90 m3  -5 dB

 100 m3  -5 dB

 110 m3  -5 dB

 120 m3  -6 dB

 130 m3  -6 dB

 140 m3  -7 dB

 150 m3  -7 dB

 160 m3  -7 dB

 170 m3  -7 dB

 180 m3  -8 dB

 190 m3  -8 dB

 200 m3  -8 dB

stap 4
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D rekenvoorBeelDen

1 Zwevende dekvloer op welfsels met drukbeton

We beschouwen een slaapkamer met een volume van 50 m³ die zich onder de slaapkamer van een ander appartement bevindt in een 
gebouw waarop een normaal akoestisch comfort van toepassing is. De vloer is opgebouwd uit welfsels van 16 cm en een vulmortel 
bovenop een tweedefasebeton van 5 cm dik. De muren van de ruimte bestaan uit bepleisterde baksteenblokken van 14 cm dikte (ge-
perforeerde isolerende stenen van 900kg/m³). Hoeveel moet de ∆Lw-isolatiewaarde van de zwevende dekvloer bedragen om te kunnen 
voldoen aan de eisen uit de norm ?

We hanteren de berekeningsmethode uit kader C (p. 9).

stap 1
Volgens tabel 1 (p. 1) mag de L’nT,w-waarde ten hoogste 58 dB bedragen om een normaal akoestisch comfort te kunnen 
garanderen in een slaapkamer die zich onder een andere slaapkamer bevindt.

stap 2
We gebruiken tabel 7 (p. 9) om de benodigde ∆Lw-waarde van de zwevende dekvloer te berekenen :

oppervlaktemassa van de basisvloer : 410 kg/m² (10 + 251 + 23 + 2500 x 0,05)•	
oppervlaktemassa van de flankerende muren : 146 kg/m² (900 x 0,14 + 2 x 1000 x 0,01)•	
men bekomt een •	 ∆Lw-waarde = 19 dB.

stap 3 Aangezien het volume van de ruimte 50 m³ bedraagt, dient men een correctiefactor van 19 dB – 2 dB = 17 dB toe te 
passen op de ∆Lw-waarde (tabel 8, p. 10).

stap 4 Om deze prestatie te behalen, kan men een polyethyleenlaag van 3 mm voorzien onder een zwevende dekvloer van 
60 mm dik (→ B, p. 6). 

acoustique.vwx

Afb. 20 Principeschema van een ba-
sisvloer uit welfsels met drukbeton.

1 2 3 4 5

78

dekvloer1. 
wapeningsnet2. 
leidingen3. 
elastische tussenlaag4. 
vulmortel5. 
tweedefasebeton6. 
welfsels7. 
bepleistering8. 

D

(vervolg van het kaderstuk op pagina 12)

6
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rekenvoorBeelDen (vervolg)
2 Zwevende dekvloer op een volle betonplaat

We beschouwen een slaapkamer met een volume van 40 m³ die zich onder de keuken van een ander appartement bevindt in een ge-
bouw waarop een verhoogd akoestisch comfort van toepassing is. De vloerstructuur is opgebouwd uit een breedvloerplaat met een totale 
dikte van 16 cm (inclusief de bovenliggende betonlaag) en een dekvloer van 5 cm die de leidingen bedekt. De muren van de ruimte 
bestaan uit bepleisterde kalkzandstenen van 15 cm. Hoeveel moet de ∆Lw-isolatiewaarde van de zwevende dekvloer bedragen om te 
kunnen voldoen aan de eisen uit de norm ?

We hanteren de berekeningsmethode uit kader C (p. 9).

stap 1
Volgens tabel 1 (p. 1) mag de ∆L’nT,w-waarde ten hoogste 50 dB bedragen om een verhoogd akoestisch comfort te 
kunnen garanderen in een slaapkamer die zich onder een keuken bevindt.

stap 2 We gebruiken tabel 5 (p. 9) om de benodigde ∆Lw-prestaties van de zwevende dekvloer te berekenen :
oppervlaktemassa van de basisvloer : 500 kg/m² (10 + 2500 x 0,16 + 1800 x 0,05)•	
oppervlaktemassa van de flankerende muren : 280 kg/m²•	
men bekomt een •	 ∆Lw-waarde = 23 dB.

stap 3
Aangezien het volume van de ruimte 40 m³ bedraagt, dient men een correctiefactor van 23 dB – 1 dB = 22 dB toe te 
passen op de ∆Lw-waarde (tabel 8, p. 10).

stap 4
Om deze prestatie te behalen, kan men een akoestische polyurethaanlaag van 30 mm voorzien onder een dekvloer 
van 60 mm dikte (→ B, p. 6).

acoustique.vwx

D

Afb. 21 Principeschema van een 
volle betonplaat.

dekvloer1. 
wapeningsnet2. 
thermische en akoestische isolatie3. 
ontkoppelingsmembraan4. 
uitvullaag5. 
leidingen6. 
draagvloer7. 
bepleistering8. 

1 2 3 4 5 6
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vereenvouDigDe voorspellingsmethoDe : verDuiDelijking

Men hanteert momenteel meestal de norm NBN EN 12354-2 [3] voor de voorspelling van contactgeluiden. Deze norm beschrijft re-
kenmethodes voor de contactgeluidsisolatie tussen ruimten en steunt hierbij hoofdzakelijk op meetgegevens die niet alleen de directe 
transmissie (Ln,w-waarde gemeten in het laboratorium) weergeven, maar ook de indirecte flankerende transmissie via gebouwelementen 
en de theoretische methodes voor de evaluatie van de geluidsoverdracht in structurele elementen. De norm stelt twee rekenmethodes 
voor. Het eerste ‘gedetailleerde model’ maakt gebruik van frequentiebanden en complexe begrippen en wordt voornamelijk gebruikt door 
akoestische experts die rekenmodules of voorspellingsprogramma’s ontwikkelen voor de eindgebruiker opdat deze laatste zijn hoofd niet 
zou moeten breken over de moeilijke vergelijkingen. Dit model vertoont echter bepaalde gebreken die beschreven worden in de norm. Zo 
kan het gedetailleerde model bijvoorbeeld niet toegepast worden op houten vloeren of andere lichte composietvloeren aangezien er nog 
te weinig laboratoriumgegevens beschikbaar zijn over de prestaties van zwevende systemen in combinatie met dergelijke structuren.

Met het tweede ‘vereenvoudige model’ kan men de isolatiewaarden in situ bepalen op basis van de productprestaties. Dit model maakt 
gebruik van relatief eenvoudige rekenregels. Zo hanteert men bij de berekening gewogen of ‘gemiddelde’ waarden, die niet uitgedrukt 
moeten worden in frequentiebanden. Deze vereenvoudigde methode is bijgevolg enkel van toepassing op homogene constructies (zie 
afbeelding 18) die bestaan uit een zwevende vloer of een soepele vloerbekleding op een homogene vloer (houtskeletbouw komt bijvoor-
beeld niet in aanmerking). Dit model geldt bovendien enkel voor boven elkaar gelegen woonruimten met normale afmetingen.

Beide modellen veronderstellen een correcte uitvoering en betrouwbare basisgegevens. De nauwkeurigheid van de berekening zal afhan-
gen van diverse factoren : de nauwkeurigheid van de basisgegevens, de aanpassing van de situatie aan het model, het soort elementen en 
verbindingen, de geometrie van de situatie en de uitvoering. De ervaring leert ons dat, bij het gebruik van correcte basisgegevens, ongeveer 
60 % van de voorspelde waarden ongeveer 2 dB afwijkt van de gemeten waarden en dat 100 % van de waarden ongeveer 4 dB afwijkt.

Hieronder geven we de formule weer voor de voorspelling van het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau volgens de vereen-
voudigde methode. Deze formule werd bovendien gehanteerd voor de opstelling van tabellen 5 tot 8 (→ C, p. 9 en 10).

'
nT,w n,w,eq w

V
L L L K 10lg 2

30
= − ∆ + − +

waarbij :
L•	 n,w,eq = het gewogen genormaliseerde contactgeluidsniveau van de basisvloer (dB); deze waarde kan op twee manieren berekend 
worden :

idealiter op basis van de documentatie van de fabrikant (proefrapport dat de L – n,w-waarde vermeldt)

door berekening aan de hand van de onderstaande formule die geldt voor 100 kg/m² < m’ < 600 kg/m² :  – n,w,eq
m'

L 164 35lg
1

 = −   
, 

waarbij m’ de oppervlaktemassa van de basisvloer voorstelt ( B , p. 6)
∆•	 Lw = de vermindering van het gewogen contactgeluidsniveau (dB) die bepaald wordt op één van de volgende manieren :

op basis van de documentatie van de fabrikant (proefrapport dat de  – ∆Lw -waarde vermeldt) of de typewaarden uit kader B (p. 6)
door berekening (minder exact) aan de hand van de dynamische stijfheid s’ van de onderlaag en de oppervlaktemassa m’ van de  –
zwevende dekvloer [6]

K = correctiefactor voor de flankerende transmissie (dB), verkregen uit tabel 9•	
V = volume van de ontvangstruimte (m³)•	
2 = een veiligheidsterm (dB); in de vereenvoudigde formule van de norm NBN EN ISO 12354-2 komt deze term niet voor.•	

E

Tabel 9 Correctiefactor K voor de flankerende transmissie (in dB).

oppervlaktemassa van 
de basisvloer [kg/m²]

gemiddelde oppervlaktemassa van de flankerende homogene  
elementen zonder voorzetwanden [kg/m²]

100 150 200 250 300 350 400 450 500

100 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150 1 1 0 0 0 0 0 0 0

200 2 1 1 0 0 0 0 0 0

250 2 1 1 1 0 0 0 0 0

300 3 2 1 1 1 0 0 0 0

350 3 2 1 1 1 1 0 0 0

400 4 2 2 1 1 1 1 0 0

450 4 3 2 2 1 1 1 1 1

500 4 3 2 2 1 1 1 1 1

550 5 4 3 2 2 1 1 1 1

600 5 4 3 2 2 1 1 1 1

650 5 4 3 3 2 2 1 1 1

700 5 4 3 3 2 2 1 1 1

750 6 4 4 3 2 2 2 1 1

800 6 4 4 3 2 2 2 1 1

850 6 5 4 3 3 2 2 2 2

900 6 5 4 3 3 2 2 2 2
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