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Nr. DE, ATA, RE: DE 631xB063 
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Nr. Testmonster: 2012-17-003/1 

WTCB 
M. VanDamme 

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

Productnaam: insulit Bi+5 

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

12/0412012 
22/03/2012 
25104/2012 
25106/2012 

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 het 
laboratoriumhoofd. De resultaten en waarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters. 
o Geen monster 
o Monster(s) onderworpen aan destructieve proef 
Ii] Monster(s) 10 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij 

andersluidende schriftelijke aanvraag 

Technisch verantwoordelijke, Het laboratoriumhoofd, 

Medewerker: M. Dubois 



WETENSCHAPPELIJK EN TECHNlSCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRJJF 

1. Gebruikte meetapparatuur 
GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR MERK 

2 microfoons 1/2" Bruel & Kjmr type 4190 

2 voorversterkers voor microfoon Brue! & Kjcer type 2669·L 

Een stroomvoorziening voor microloons BrOel & Kjcer type 2829 
Een roterende microloonopslelling Norsonic Nor265 

Een real time analyser Norsonic Nor850 Distributed Multichannel System 

Meetsoftware Norsonic Nor850 Building Acoustic Software 

Een ijkbron pistoloon - BrUel en Kjrer BrOel & Kjrer type 4228 

Een genormaliseerde klopmachine BrOel & Kjrer type 3207 

2. Meetnauwkeurigheid 

Nog ter studie binnen een AHWG van ISOfTC 43/SC 2fWG 18 (revisie ISO/PWI140-2) 

3. Beschrijving van het testelement 

DE 63 1xB063 

AC5437 
B1z. 2 /7 

Deze beschrijving is van de fabrfkant en wordt niel gegarandeerd door het laboratorium. De gelijkwaardigheid tussen het getesle product in dlt PV en het 
gecommercialiseerde product valt vofledig onder de verantwoordefijkheid van het bedrljf. 

ALGEMENE BESCHRl,[VING 

Complex zwevende vloer is samengesteld uil. van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 cm. 
2. Een membraan Insulit Bi+5 . akoestische onderlaag- vrij voorgemonteerde dubbele laag van rysisch vertakt polyolefineschuim met 
gesloten cellen en met piramidale structuur- 2 x +/- 3 mm = +/- 6 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermisch beton van ± 5 cm. 

SA MENSTELLING 
Enkel deten van het kader hleronder kunnen ·bvb. indlen bepsalde gegevens hleronder vertrouwelijk zijn- In de copies van het PV onleesbaar gemaakt 
worden. 

volumemassa oppervlakte-
laag dikte [mm) {kglon'] massa [kg/n¥] beschrijving 

+7 

+6 

+s 

~ 
+, 80mm 1800.0 kglm3 144 .0 kg/m2 Chape 

+3 6mm 33.0 kg/m3 0.20 kglm2 Vrij voorgemonteerde dubbele Iaag van fysisch vertakl polyolefi nschuim met piramidale slructuur 

+2 50mm 360.0 kglon' 18.0 kg/m2 Betopor • Stijve thermisChe egalisatielaag 

+1 0.2 mm 900.0~rn3 0.18 ka/m2 PE folie 

BASIS 
VLOER 140 mm 2300.0 ko!m' 322.0 kgln>' Gewapende betonplaat 

~ 
-1 

-2 

-3 ., t'e T t' 

Tolale dikte boven de basisvloer '" 136.2 mm 

!!. ~~ Tolale oppervlaklemassa boven de basisvloer '" 162.38 kglm 2 (berekende waarde) 

OPMERKINGEN 



REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 10140·3:2010 Acoustics - MC<t~urcIl1Clll of sound insulation in buildings and of building clements · Part 3: 
Measurement of impact sound insu lation 

EN ISO 7 17-2: 1996 Acoustics-R:.llin£! of sound insulation in huildings and of huilding clements - Part 2: Impacl 
sound insulation (ISO 717-2:1996) 

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

DE: DE 631xB063 
PV: AC5437 

area S of test specimen: 
(oppervlakte S proefmonster I surlace de l'echanlillon S) 

receiving room: 

11.50 m' 

A 

date test: 25/04/2012 
page: 3/7 

T= 19.0°C 
air humidity: 46 ,0 % 

(ontvangslruimte I salle de reception) 73.8 m3 n° sample: 2012-17-003/1 
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Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par Ie fabriguant 
Complex zwevende vloer is samengesteld uit, van boven naar beneden : 
1. Een traditionele chape, 8 cm. 
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2. Een membraan Insulit Bi+5 - akoestische enderlaag- vrij voorgemonteerde dubbele laag van fysisch vertakt 
polyolefineschuim met gesloten cellen en met piramidale structuur- 2 x +/- 3 mm = +/- 6 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermisch beten van ± 5 cm. 

Characteristics bearing test floor - Beschriiving draagtestvloer - Description de la dalle d'essai 
Reinforced concrete slab 14 cm thickness 114 cm dikke gewapende betonplaat 1 dalle en beton arme de 14 cm d'epaisseur. 
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REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO I 0140~3:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in huildings and of huilding elements - Palt 3: 
Measurement of impact sound insu la tion 

EN ISO 7 17-2: 1996 Acoustics-Rating of sound insulation in buildings and of huilding elements - Part 2: Impact 
sound insu lation (ISO 7 17-2: 19(6) 

client: Insulco DE: DE 631xB063 
PV: AC5437 Rue Buisson Aux Loups, 1 A 

B - 1400 Nivelies dale lesl: 25/04/2012 
page: 417 

area S of test specimen: 11.50 m' T= 19.0°C 
air humidity = 46.0 % (oppervlakte S proelmonster I surface de l'echantilJon S) 

receiving room: A 
(ontvangstruimte I salJe de reception) 73.8 m3 n° sample: 2012-1 7-003/1 
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EN ISO 717 reference curve 

Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par Ie fabriguanl 
Complex zwevende vloer is samengesleld uil, van boven naar beneden! 
1. Een Iradilionele chape, 8 cm. 
2. Een membraan Insulit Bi+5 - akoestische onderlaag· vrij voorgemonleerde dubbele laag van fysisch vertakl 
polyolefineschuim mel geslolen celien en mel piramidale slrucluur· 2 x +1· 3 mm = +1- 6 mm. 
3. Een nivelieringslaag in thermisch belon van ± 5 cm. 

Characteristics bearing tesl floor - Beschrijving draagtestvloer - Description de la dalle d'essai 
Reinforced concrete slab 14 cm Ihickness 114 cm dikke gewapende betonplaat 1 dalie en belon arme de 14 cm d'epaisseur. 
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1. Dc bepaJing van een genormaliseerd contactgeluidniveau Ln 

De bepaling van het genormaliseerd contaclgeluidniveau in het laboratorium Ln gebeurt volgens 
NEN ISO 10140-3:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building e/ements
Part 3: Measurement of impact sound insulation ~ 

Een gedetailieerde beschrijving van de meet procedures kan in deze norm teruggevonden worden, 
Het bepalingsprincipe kan als voigt vereenvoudigd geschetst worden: 

Het contaclgeluid wordt opgelNekt door de genormaliseerde klopmachine (met hamers met slalen koppen) 
die achtereenvoigens op verschillende plaatsen op de teslvloer INOrdt gezet. Voor iedere plaats meet men 
in de erondergelegen meetcel het gemiddelde geluiddrukniveauspectrum met behulp van een eontinu 
draaiende microfoon, Metingen gebeuren gedurende minstens een volJedige rotatie in drie verschillende 
vfakken. Men krijgt aldus een integratie in de tijd en in de ruimte van het geluiddrukniveauspeetrum, wat 
resulteert in een gemiddeld geluiddrukniveauspectrum. In de ontvangstruimte VKlrdt eveneens de 
nagalmtijd gemelen wat toelaat de correctielerm te berekenen in de formule van het genormaliseerde 
contaclgeluidniveau: 

waarin : 

It, = Lpm + 10 log (AI A,)---I 

Lpm = het gemiddelde geluiddrukniveau in de ontvangstruimte, in dB (referentie 20 Micro Pal; 
~ = referentieoppervlakte 10 ml; 
A = de equivalente absorptie-oppervlakte van de ontvangstruimte in ml, 

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

De meetdraagvi.oer bestaat uit en massieve, gewapende betonplaat van 14 em dikte (afmetingen, zie 
figuur in annex 1). De bepaling van het genormajiseerde eontactgeluidniveau verloopt volgens 1. 

3. Dc bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau Ln yan de totale vloerconstructie 

5. De van het Ln,r van het geheel van testopbouw 
boven een in de norID gespecificeerde referentiedraagvloer 

In de norm EN ISO 717-2:1996 wordt hel spectrum opgegeven van het genormaliseerd contact
geluidniveau Ln,f,O van een referentiedraagvtoer. Het berekende genormaliseerde conlactgeluidniveau 
van een fictieve !otale vioerconslructie Ln,r bestaande uit deze referentiedraagvtoer en de hoger vermelde 
teslopbouw'NOrdl berekend via: 

Ln•t = Ln•t •o -AL 

6. Eengetalsaanduidingen. 

De bepaling van de eengetalsaanduiding (aanduiding door het loevoegen 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 717-1:1996r 

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

Ais extra informatie 'NOrden eveneens oudere nationale eenge(alsaanduidingen (NL, B, FR) opgegeven. 
Berekeningsmodules en meer informatie over de eengetalsaanduiding (en over bouwakoestische 
normalisatie in het atgemeen) kunnen teruggevonden worden op de vvebs ite van het laboratorium 
Akoestiek. nl. : 

C.S.T.C. 

CJ 
« 

http://wNwbbri.belantenne norm 

~ 
ZWEVENDE DEKVLOER: de zwevende dekvioer wordl boven op de meetdraagvioer Iussen de 1'1 W.T .C.B. I =!r 
opstaande randen van de meetdraagvtoer gerealizeerd. Oit laatste laat toe de randafyJerking mee Ie nemen , dj .. 

in de test. 
SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN: boven op de meetdraagvtoer wordt op meer dan 5 gelijkmatig 
verspreide plaatsen een soepele bovenafv.lerking geplaatst. Een beschrijving van de bovenafwerking en 
zijn eventuele verlijming kan gevonden worden in punt 3 op bladzijde 2. 
De bepallng van het genormaliseerde contactgeluidniveau van de totale vloerconstructie verloopt volgens 
1 hpJ rP.RI illJ'lJ'l1 wnrrll \r\IP.P.rnPOF!\lP.n nn hIRfi7iirip. 4 

4. De bcpaling van de contactgeluidniveaureductie door de testopbouw (AL) 

De conlactgeluidniveaureductie stell het verschil voor van het genormaliseerde eontactgeluidniveau v/d 
meetdraagvfoer en van de totale testopbouw. Oil verschil wordl voorgesteld in de grafiek op bladzijde 3, Oil 
is de aangewezen grootheid om het product Ie karakteriseren. 

/ 
• 

test cells at BBRI, Limelette 
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PRODUCT TESTED: 

insulit 81+5 

I COMPANY: Insuleo 

0 
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Rue Suisson Aux Loups, 1A 
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BELGIUM: NBN 501-400:1977 Crlt&res de 1'150lalion acoustlque· Criteria van de 
akoestlsche lser.tle 

BEPAUNG VAN DE CATEGORIE 
Hat feil dal de vloer tot een bepaalde calegone behoort wordt bepaald door de Jigging van hal 
spectrum van hel door deze V:oer owrgebrachle contaclgeluid to.v. de spectra, die de categorieSn 
begrenzen. Wannest hat gemeten spectrum een of meer grensspectra snijdl, IS hal de Jigging van hel 
ongunsligste deel van het spectrum die de calagorie van de wand bepaall. Nochlans, wanneer de 
overschrijdingen In da ongunstige Zin {boven een grensspeclrum) zodanig Zijn dal hun som in om hal 
even welke groop van 6 opeenvolgende tertsbanden kleiner is dan of gelijk aan 12 dB, dienl hiermee 
geen rekening gehouden te worden, 

DETERMINATION DE LA CATEGORIE 
L'appartenance d'un planchet a une categorie est determinee par la situation du spectre des bruils de 
choc transmis par ce plancher par rapport aux spectres delimitant les categories. Dans Ie cas ou Ie 
spectre mesure chevauche un au plusieurs spectres.Jimiles, dest la situation de la partie la plus 
detavorable du spectre qui est determinants pour Ie classemenl du plancher. Toutelois, lars que les 
depassements dans Ie sens dSfavorable(au-dessus, d'un spectre-limite) sonllels qua laur addition dans I 
n'lmporte quel groupe de 61iE!!rces successlves ast tnfSriaure it 12 dB. II n'an n'est pas lenu compte 
pour Ie classament en categories. 

Basic testfloor: cat. 
Floating floor: cat. JJ a 

NETHERLANDS: NEN 5079: mel 1989 Geluldwer!ng In woongebouwen. Hel weergeven In dn 
getal van de geluldlsolatle van bouweletT'lenten, gemeten In het 

Basic testfloor: 
Floating floor: 

FRANCE 

laboratOfium~isolatie-jndex 'IOOr contactgeluid IcD,lab = ·7 dB 

laboratOfium~isolatie-index lloor conlaclgeluid ICD,lab = 3 dB 

a) NF S 31-052 (Fevrter 1979) AcousHque _ Melure du pouvolr d'isolation acoustlque des 
616ments de construction et de I'isolement des immeubles. Mesure en laboratolre de la 
transmission du bruit de choc par les planchers. 

Basic testfloor: 
Floating floor: 

Niveau Ln exprime en dB(A) = 82.7 dB(A) 

Niveau Ln exprime en dB(A) = 58.6 dB(A) 

b) NF S 31~53 (Flwrier 1979) AcousUque - Mesure du pouvoir d'[solatlon acoustlque des 
616ments de construction et de I'lsolement des Immeubles. Mesure en laboratolre de la 
transmiSSion du bruit de choc par les revl!tements de sol et les dalles nottantes·. 

L'efficacile L\L explimee en dB(A) = 23.3 dB(A) 

°Note measurement method based upon EN ISO 140-6. f99B: no supplementary weights have baan 
used upon the fioor 

GERMANY GREAT BRITAIN: the old national values are the same as the new EN 
ISO-values In this report 

lestfloor (based on spectrum (a)): 

Ln.Q,w = 79.0 dB GI.O = ~12 dB 

+ floating floor (based on spectrum(b)): 
Ln.w = 55.0 dB C, = 1 dB 

IReference floor (data (c) given in EN ISO 717~2) 
Ln."o.w = 78.0 dB G'l,Q = ~11 dB 

+ floating floor (calCUlated (c)-(a)+(b) ) 
Ln,w =55.0dB Cl ,= 1dB 

IRed'~ction of impact sound pr~ssure level 

L\Lw= 78~Ln,r,w = 23.0 dB 
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C.5.T.C. _ 

W.T.C.B. I 
~~ 


