Een vloer waar je stil van wordt
Isolerende zwevende dekvloeren
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Isolerende zwevende dekvloeren
Geluidsoverlast te lijf
De tikkende naaldhakken van de bovenbuurvrouw, de muziek van
de buurman links, de knikkers van de buurkinderen rechts;
geluidsoverlast is een grote ergernis voor veel mensen. Het is dan
ook niet voor niets dat het Bouwbesluit strenge eisen stelt aan de
contactgeluidisolatie tussen boven en naast elkaar gelegen
woningen.
Dergelijke isolatie kan immers voorkomen dat buren last hebben
van elkaars leefgeluiden.
In het Bouwbesluit staat dat contactgeluidsisolatie (Ico) ten
minste + 5 dB moet bedragen. Opdrachtgevers stellen vaak zelfs
nog hogere eisen; een Ico van + 10 dB bijvoorbeeld. Dat vergroot
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Isolerende vloeren

Daarom een zwevende dekvloer

Lekker warm

De huidige geluidseisen hebben ingrijpende gevolgen voor de

Bij contactgeluidisolatie gaat het er dus om trillingen in de vloer

Er zijn verschillende redenen om de vereiste contactgeluidisolatie
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zwevende dekvloer neemt de vloerdikte veel minder toe. Als een

rendement is hoger dan bij een hechtende dekvloer, dus er zijn
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van de vloer is aan de andere kant weer als geluid hoorbaar.

beschermende functie, namelijk zo veel mogelijk voorkomen dat
de dekvloer beschadigt door de temperatuurschommelingen.

