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M. Van Damrne 

Uitgevoerde proeven : Bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau Ln en de gewogen contactgeluid
niveaureductie in het laboratorium 

Productnaam: insulit 4+ 

Referenfie norm: 
EN ISO 10140-3:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: 

Measurement of impact sound insulation 
EN ISO 717-2 :1996 Acoustics-Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact 

sound insulation (ISO 717-2:1996) 

Datum en referentie van de aanvraag: 
Ontvangstdatum van de proefstuk(ken): 
Datum van de proeven: 
Datum opstelling van het verslag: 

12/0412012 
22/03/2012 
08/06/2012 
27/06/2012 

Dit proefverslag bevat samen met zijn bijlagen 7 pagina's, en mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden. Elk blad 
van het origineel verslag is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door bet 
laboratoriumhoofd. De resultaten en waamemingen zijn slechts geldig voar de beproefde monsters. 
o Geen monster 
o Monster(s) onderworpen aan destructieve proef 
GJ Monster(s) 10 kalenderdagen na bet opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij 

andersluidende schriftelijke aanvraag 

Technisch verantwoordelijke, Het laboratoriumhoofd, 

Medewerker M.Dubois 



WETENSCHAPPELIJK EN TECHN ISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDR IJF 

1. Gebruikte meetapparatuur 
GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR MERK 
2 mlcrofoons 112- Brfiel & Kjcer type 4190 

2 voorversterkers vaor microloan BrOel & Kjrer type 2669-L 
Een stroomvoorziening veor microfoons Bruel & Kjrer type 2829 
Een roterende microloonopstelling Norsonic Nor265 

Een realtime analyser Norsonic Nor850 Distributed Multichannel System 

Meetsoflware Norsonic Nor850 Building Acoustic Software 

Een ijkbron pistofoon . Bruel en Kjrer BrOe[ & Kjmr type 4228 

Een genormaliseerde klopmachine Bn1el & Kjrer type 3207 

2. Meetnauwkeurigheid 

Nog ler sludie binnen een AHWG van ISOfTC 43/SC 2IWG 18 (revisie ISO/PWI 140-2) 

3. Beschrijving van het testelement 

~ DE 631XB063 I:I:d ACS442 
N- ~2 _ TEST Blz.2/7 

Deze beschrij'Ving is van de fabrikant en wordt niet gegarandeerd door het laboratorium. De gefijkwaardigheld tussen het geteste product in dJt PV en het 
gecommercialiseerde product vaft voJ/edig onder de verantwoordelijk.heid van het bedrijf. 

ALGEMENE BESCHRI.lVING 

Complex zwevende vloer is samengesteld uit, van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 em. 
2. Een membraan lnsulit 4+ • akoestische onderlaag op basis van een fysisch vertakt polyolefineschuim met gesloten cellen en met 
piramidale structuur- +/- 4.5 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermisch beton van ± 5 em. 

SAMENSTELUNG 
Enkel delen van het kader hieronder kunnen -bvb. indlen bepaalde gegevens hieronder vertrouwefijk zljn- in de copies van het PV onleesbaar gemaakt 
worden. 
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144.0 kgJm2 

0.15 kg/m' 
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Totale dikte boven de basisvloer '" 134.7 mm (berekende waarde) 

Chape 

Vertakt potyo!el ineschuim met gelsoten cellen mel piramidale slrucluur 

8elopor - sliive thermische egalisatielaag 

Totale oppervlaktemassa boven de baslsvloer == 162.33 kg/m 2 (berekende waarde) 

OPMERKINGEN 



REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 1 0 140~3 : 20 I () ACOllstks - Measure lllcnt or sOllIuJ insulation in hu ildings and of huilding c lement s - Pan 3 : 
Measurement of impact sound insulation 

EN ISO 7 17-2 : 1996 AnHlsliL:s-Rming of sound insu lation in huildings and of hui lt1ing clements - Pill1 2: Impact 
sound insulation ( IS0 7 17-2: Jt)Y6) 

client: Insuleo 
Rue Buisson Aux Loups, 1 A 
B - 1400 Nivelles 
Belgium 

area S of test specimen: 
(oppervlakle S proefmonsler I suriace de I'echantillon S) 

receiving room: 
(ontvangstruimle I salle de reception) 

11.50 m' 

C 
75.1 m3 

DE: DE 631 XB063 
PV: AC5442 

date test: 08/06/2012 
page: 3/7 

T= 20.2 'C 
air humidity: 60.5 % 

n' sample: 2012-17-003/6 
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Description by the producer - Beschriiving door de fabrikant - Description par Ie fabriguant 
Complex zwevende vloer is samengesteld uit, van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 cm. 
2. Een membraan Insulit 4+ - akoestische onderlaag op basis van een fysisch vertakt polyolefineschuim met gesloten cellen en met 
piramida le structuur- +/- 4.5 mm. 
3. Een nivelleringslaag in lhermisch beton van ± 5 cm. 

Characteristics bearing test floor - BeschrHving draagtestvloer - Description de la daUe d 'essai 
Reinforced concrete slab 14 em th ickness / 14 cm dikke gewapende betonplaat / dalle en beton arme de 14 em d'epaisseur. 
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REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 10 14()·3:20 10 Acoustics - Measurement 01' sound insu lation ill huildings tlnd of huilding elements ~ Part 3: 
Measurement of impact sOllnd insu lation 

EN ISO 71 7-2: 1996 ACOlIslics-Rating: of sOllnd insulation in huild ings and of building elements - P;:lrt 2: Impact 
sound insularion (ISO 717-2:1996) 

client: Insuleo 
Rue Buisson Aux Loups, 1 A 
B - 1400 Nivelles 
Belgium 

area S of test specimen: 
(oppervlakle S proefmonsler I surlace de fechanllilon S) 

receiving room: 

11.50 m' 

C 

DE: DE 631 XB063 
PV: AC5442 

date test: 08/06/2012 
page: 417 

T= 20.2°C 
air humidity = 60.5 % 

(ontvangslruimle I salle de reception) 75.1 m' n° sample: 2012-17-003/6 
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EN ISO 717 reference curve 

Description by the producer - Beschrijvina door de fabrikant - Description par Ie fabriguant 
Complex zwevende vloer is samengesteld uit , van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 em. 
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2. Een membraan Insulit 4+ - akoestische onderlaag op basis van een fysisch vertakt polyole fineschuim met gesloten ceUen en met 
piramidale structuur- +/- 4.5 mm. 
3. Een nivelleringsraag in thermisch beton van ± 5 cm. 

Characteristics bearing test floor - BeschrHving draagtestvloer - Description de la dalJe d'essai 
Reinforced concrete slab 14 cm th ickness / 14 em dikke gewapende betonplaat / dalle en belon arme de 14 cm d'epaisseur. 
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een 

De bepaling van het genormaliseerd conlactgeluidn iveau in het laboratorium Ln gebeurt volgens 
nEN ISO 1014(}.3:201 0 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: 
Measurement of impact sound ;nsulation ~ 

Een gedetailleerde beschrijving van de meelprocedures kan in deze norm teruggevonden worden. 
Het bepalingsprincipe kan als voigt vereenvoudigd geschetst worden: 

He! contaclgeluid word! opgewekt door de genormaliseerde klopmachine (met hamers met stalen 
koppen) die achlereenvolgens op verschillende plaatsen op de testvloer wordt gezet. Voor iedere plaats 
meet men in de erondergelegen meetcel het gemiddelde geluiddrukniveauspeclrum met behulp van een 
continu draaiende micratoon. Metingen gebeuren gedurende minstens een volledige rolalie in drie 
verschillende vlakken. Men krijgt aldus een integratie in de tijd en in de ruimte van het 
geluiddrukniveauspectrum, wat resulteert in een gemiddeld geluiddrukniveauspectrum . In de 
ontvangstruimte wordt eveneens de nagalmtijd gemeten wat toelaat de correctieterm te berekenen in de 
formule van he! genormaliseerde conlac!geluidniveau: 

iL. = Lpm + 10 log (AI A,j-] 

waarin: Lpm = hel gemiddelde geluiddrukniveau in de ontvangstruimte, in dB (referentie 20 Micro 
~ = referenlieoppervlakte 10m2; 

A = de equivalente absorptie-oppervlakte van de ontvangslruimte in m2. 

2. De bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau Ln,O van de meetdraagvloer 

De meetdraagvloer beslaat uiL en massieve, gewapende be!onplaat van 14 cm dikte (afmelingen, zie 
figuur in annex 1). De bepaling van he! genormaliseerde contactgeluidniveau verfoopt volgens 1. 

3. De bepaling van het genormaliseerd contactgcluidniveau Ln van de totale vloerconstructie 

ZWEVENDE DEKVLOER: de z'Nevende dekvloer wordl boven op de meetdraagvlaer tussen de 
apslaande randen van de meeldraagvloer gerealizeerd. Dil laatste laat Loe de randafwerking mee te 
nemen in de test. 
SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN: boven op de meetdraagvloer wordt op meer dan 5 gelijkmalig 
verspreide plaatsen een soepele bovenafwerking geplaatst. Een beschrijving van de bovenafwerking en 
zijn eventuele verlijming kan gevonden worden in punt 3 op bladzijde 2. 
De bepaling van he! genormaliseerde contaclgeluidniveau van de tolale vloerconstructie verloopl 
volaens 1 .. he! resultaat 'NOrdt VoIeeraeaeven 00 bladziide 4. 

4. Dc bepaling van de contactgeluidniveaureductie door de testopbouw (lI.l) 

De conlaclgeluidniveaureductie stelt he! verschil voor van het genormaliseerde conlaclgeluidniveau v/d 
meetdraagv[oer en van de totale !estopbouw. Dit verschil word! voorgesleld in de grafiek op bladzijde 3. 
Dil is de aangewezen grootheid am he! product Ie karakteriseren. 

5. De hepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau Ln,r van het geheel van testopbouw 
hoven cen in de norm gespecificeerde referentiedraagvloer 

In de norm EN ISO 717-2:1996 wordt het spectrum opgegeven van he! genormafiseerd con!act
geluidniveau Ln,r,O van een reterentiedraagvfoer. He! berekende genarmaliseerde contactgeluidniveau 
van een fictieve tatale vloerconstructie Ln,r beslaande uit deze referentiedraagvloer en de hoger 
vermelde testopbouwwardl berekend via : 

Ln,r = Ln,r,o .. AL 

6. Eengetalsaanduldingen. 

De bepaling van de eengelalsaanduiding (aanduiding door het toevoegen van een index "w') gebeurt 
volgens: 
"EN ISO 717-2:1996 Acoustics-Rating of sound insulation in buildings and of building elements 
- Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-1:1996)" 

De berekening van de eengetalsaanduiding kan niet op enkele lijnen geschetst worden, zie norm. 

Ais extra informatie worden eveneens oudere nationale eengetalsaanduidingen (NL, B, FR) opgegeven. 
Berekeningsmodules en meer informatie over de eengetalsaanduiding (en over bouwakoestische 
normalisatie in het algemeen) kunnen teruggevonden worden op de 'Nebsite van het labora!orium 
Akoestiek, nl .: 
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test cells at BBRI, Limelette 

hUp:llv-NNI.bbri.be/anlenne norm - . 
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IPRODUCT TESTED: 

insulit 4+ 
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VI 

BELGIUM: NBN S01-400:19n Crlteres de I'isolation acoustlque· Criteria van de 
akoestische Isolatle 

BEPALlNG VAN DE CATEGORIE 

Hel felt del de vlaer lot een bepaalde celegarle behoort. wordl bepaald door de Jigging van het spectrum 
van hat door deze vloer overgebrachle coniacigeluid t.o.v. de spectra, die de categorisen begrenzen. 
Wanneer hal gameten spectrum eon of meer grensspectra snlidl, is hal de 5gging van het ongunsUgsle 
deal van het spectrum die de categooa van de wand bepaalt. Nochtans, wanfleer de overschrijdingen in 
de ongunslige zin (bovan een grensspeclrumj zodanig zijn dal hUn sam in om het even welke groep van 6 
opeenvolgende tertsbanden kleiner is dan of gelijk aan 12 dB, dienl hiermee geen rekening gehouden Ie 
worden. 

DETERMINATION DE LA CATEGORIE 
L'appartenance d'un plancher a une calegorie esl delerminee par la situallon du spectre des bruits de 
transmis par ca plancher par rapport aux spectres delimitanlles categories. Oans Ie cas ou Ie spectre 
mesure chevauche un 01.1 plusieurs spectres-limites, c'estla situation de Ie partiale plus defavorebla du 
spectre qui est determinante pour Ie classement du planchet. Toutefois, lorsque les depassemenls dans Ie 
sens defavorable(au-dessus (fun spaclra-limlte) sont leis que leur addition dans n'importe quel groupe de 
6 tlerces successives est infetieure a 12 dB, il n'en n'est pas tenu compte pour Ie clessement en 
categories. 

Basic testf/oor: cat. 
Floating floor: cat. II a 

NETHERLANDS: NEN 5019; mel 19S9 Geluldwertng inwoongebouwen. Het weergeven In een 
getal van de geluidlaolatle van bouwelementen, gemeten In het laboratorlum. 

Basic tesffloor: 
Floating floor: 

FRANCE 

laboratorjum~isolatje-index voor contactgeluid IcQ,lab = -8 dB 

laboratorium~isolatie-index voor contactgeluid IcQ,llb = 2 dB 

a) NF 5 31.{15Z (F6vrler 1919) Aeoustlque - Mesure du pouvolr d'isolation acoustlque des el6ments 
de eorn:tructlon at de I'lsolement des Immeubles, Mesure en laboralolre de la tlOlrn:mlsslon du 
bruit de choc par les planchers, 

Basic tesffloor: 

Floating floor: 
Niveau Ln exprime en dB(A) ;:: 83.0 dB(A) 
Niveau Ln exprime en dB(A);:: 60.5 dB(A) 

b) NF 5 31.{153 (Fevrler 1919) Acoustlque • Mesure du pouvolr d'isolatron leousUque des 6h~ments 
de construction et de I'lsolement des Immeubles, Mesure an laboratolre de II transmiss ion du 
bruit de choe par les revitements de sol et les dalles notlantes· , 

L'efficacite fiL exprimee en dB(A) = 22.8 dB(A) 

' Note: measurement method based upon EN ISO 140-6:1998: no supplemeniary weights have been 

upon the floor 

GERMANY, GREAT BRITAIN: the old national values are the same as the new EN 
values in this report 

on spectrum (a)): 
C!'o = -1 1 dB 

+ floating floor (based on spectrum(b)): 
Lnw = 56,0 dB CI ;:: dB 

IRefe~ence floor (data (c) given in EN ISO 717~2) 
Ln,r,o.w;:: 78.0 dB C1, r,Q = -11 dB 

+ floating floor (calculated (cHa)+(b) ) 
Ln,I,w = 55.0 dB Cll ;:: 1 dB 

IReduction of impact sound pressure level 

6.L,.,.;:: 78-Ln,r,w = 23,0 dB 
CI~\;:: C1,f.O - Ct•r = -12.2 dB 
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