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Gecontacteerde personen: Aanvrager WTCB 
Y. de Baenst M. VanDamme 

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

Productnaam: insulit Bi+ 7 

Referentie norm: 
EN ISO 10140-3:20 I 0 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 ([SO 717-2:1996) 

Datum en referentie van de aanvraag: 12/04/2012 
Ontvangstdatum van de proefstuk(ken): 22/03/2012 
Datum van de proeven: 25/04/2012 
Datum opstelling van het vers[ag: 25/06/2012 

Dil proefYerslag bevat samen met zijn bijlagen 7 pagina's, en mag slecbts in zijn gebeel verveelvoudigd worden. Elk blad 
van het origineel verslag is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in bet rood) en geparafeerd door het 
laboratoriumhoofd. De resultaten en waamemingen zijn slechls geldig voor de beproefde monsters. 
0 Geen monster 
0 Monster(s) onderworpen aan destructieve proef 
[i] Monster(s) 10 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij 

andersluidende schrifteJijke aanvraag 

Technisch verantwoordelijke, Het laboratoriumhoofd, 

~ 
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-M. Van Damme 

W.T.CJ!<:: 
Medewerker : M. Dubois - --- -



WETEN SCHAPPELlJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRJJF 

1. Gebruikte meetapparatuur 
GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR MERK 

2 microfoons 1/2- BrOel & Kjeer type 4190 
2 voorverslerkers voor microfoon SrOet & Kjrer type 2669·L 

Een stroomvoorziening vaor microfoans Bruel & Kjcer type 2829 

Een rolerende microfoonopslelling Norsonic Nor265 

Een real time analyser Norsonic Nor850 Distributed Multichannel System 

Meelsoftware Norsonic Nor850 Building Acoustic Software 

Een ijkbron pistoloon - BrOel en Kjcer BrOel & Kjcer type 4228 

Een genormaliseerde klopmachine SrOel & Kjrer type 3207 

2. Meetnauwkeurigheid 

Nog ler sludie binnen een AHWG van Isorrc 43/SC 2N1G 18 (revisie ISO/PWI140·2) 

3. Beschrijving van het testelement 

DE 631x8063 
ACS438 

IlIz. 2/8 

Deze beschrijving is van de fabr;kant en wordt niet gegarandeerd door he! laboralor/um. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product in dit PVen het 
gecommercialiseerde product valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. 

A LGEMENE BESCHRl,[VING 

Complex zwevende vloer is samengesteld uit, van boven naar beneden: 
1. Een tradilionele chape, 8 cm. 
2. Een membraan Insulit Bi+ 7 • akoestische onderlaag- vrij voorgemonteerde dubbele laag van fysisch vertakt polyolefineschuim met 
gesloten cellen en met piramidale struetuur +/- 3.5 mm op een akoestiseh vilt mellage dynamisehe stijfheid van +/- 4 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermiseh beton van ± 5 em . 

SAMENSTELLlNG 
Enket deten van het kader hieronder kunnen -bvb. indien bepaalde gegevens hleronder vertrouwefijk zijn- in de copies van het PV onfeesbasr gemsskt 
worden. 
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volumemassa 

1800.0 kg/m3 

33.0 kg/m3 

50.0 kg/m3 

360.0 kglml 

oppervlakte-

144.0 kg/m2 

0.12 kg/m2 

0.20 kg/m2 

18.0 kg/m? 

Tolale dikte boven de basisvloer = 137.7 mm (berekende waarde) 

Dekvloer 

Verlakl polyolefineschuim met gelsolen celien met piramidale slructuur 

Akoeslisch viii met lage dynamische slijlheid 

Belopor - slijve Ihermische egalisalie laag 

Tolale oppervlaklemassa boven de basisvloer = 162.5 kg/m 2 (berekende waarde) 

OPMERKlNGEN 



REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

E N ISO 10 140-3:20 1 0 AC(lI I ~tics - Mcasurcll1cnI of sound insulation ill hu ildings .. md of ouilding: cle me nts - Part 3: 
Measurement of impacl sOllnd insu lation 

EN ISO 7 17-2: 1996 Acoustit:s-Rating: of sountl insulat ion in huil dings and of hu ilding: elements - Pari 2: Impact 
sound insu lation (ISO 717-2: 11.)96 ) 

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

area S of test specimen: 
(oppervlakle S proelmonsler I surtace de l'echanlillOn 5) 

receiving room : 

11.50 m2 

B 

DE: DE 631 xB063 
PV: AC5438 

date test: 25/04/2012 
page: 3 18 

T= 19.0·C 
air humidity: 46.0 % 

(ontvang struimte I salle de rElceplion) 62.4 m' n· sample: 2012-17-003/2 
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Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par Ie fabriguant 
Complex zwevende vloer is samengesteld vit , van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 cm. 

~ 
0 0 

8 0 
~ 

N N 

2. Een membraan Insulit Bi+7 - akoestische onderlaag- vrij voorgemonleerde dubbele laag van fysisch vertakl 
polyolefineschuim met gesloten cellen en met piramidale structuur +1- 3.5 mm op een akoestisch vi It met lage 
dynamische stijlheid van +1- 4 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermisch beton 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 betonplaati dalle en beton arme de 14 cm d'epaisseur. 

WETENSCHAPPELlJK EN TECHNISCH 
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REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL 
AFFAIBLISSEMENT ACOUST/QUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 10140-3:20 I 0 Acoustics - Measurement of sound insu lation in huildings and of huillling elements - Part 3: 
Measurement of impact sound insulation 

EN ISO 717-2: 1996 Acoustics-Rating of sound insulation in huildings and ofhuilding elements - Pan 2: Impact 
sound insulation (ISO 717-2: 19(6) 

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

area S of test specimen: 
(oppervlakte S proefmonster I surface de I'echantillon S) 

receiving room: 

11.50 m' 

B 

DE: DE 631xB063 
PV: AC5438 

date test: 25/04/2012 
page: 418 

T= 19.0 °C 
air humidity = 46.0 % 

(ontvangslruimte I sane de reception) 62.4 m' n° sample: 2012-17-003/2 
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EN ISO 717 reference curve 

Description by the producer - 8eschrijving door de fabrikant - Description par Ie fabriquant 
Complex zwevende vleer is samengesteld uit, van boven naar beneden: 
1. Een traditionele chape, 8 em. 
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2. Een membraan Insulit Bi+7 - akoestische oncterlaag- vrij voorgemonteerde dubbele laag van fys isch vertakt polyolefineschuim 
met ge510ten cellen en met piramidale structuur +/- 3.5 mm op een akoestisch vilt met lage dynamische stijfheid van +/- 4 mm. 
3. Een nivelleringslaag in thermisch beton van ± 5 em. 

Characteristics bearing test floor - Beschrijving draagtestvloer - Description de 13 dalle d'essai 
Reinforced concrete slab 14 em thickness 114 em dikke gewapende betonplaat 1 dalle en b,iton arms de 14 em d'spaisseur. 
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van eeo 

De bepaling van he! genormaliseerd contactgeluidniveau in het laboratorium Ln gebeurt volgens 
«EN ISO 10140-3:2010 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: 
Measurement of impact sound insulation" 
Een gedetailleerde beschrijving van de meetprocedures kan in deze norm teruggevonden worden, 
He! bepalingsprincipe kan als voIgt vereenvoudigd geschetst \VOrden: 

Het contactgeluid wordt opgewekt door de genormaliseerde klopmachine (met hamers met stalen 
koppen) die achtereenvolgens op verschillende plaatsen op de testvloer wordt gezet. Voor iedere plaats 
meet men in de erondergelegen meetcel het gemiddelde geluiddrukniveauspectrum met behulp van een 
continu draaiende microfoon. Metingen gebeuren gedurende minstens een volledige rota lie in drie 
verschillende vlakken, Men krijgt aldus een integralie in de tijd en in de ruimte van he! 
geluiddrukniveauspectrum, wat resulteert in een gemiddeld geluiddrukniveauspeclrum, In de 
ontvangstruimle wordl eveneens de nagalmtijd gemeten wat toelaal de correclieterm te berekenen in de 
formule van het genormaliseerde contactgeluidniveau: 

iL, = Lpm + 10 log (AI A,) 

waarin : Lpm :::: het gemiddelde geluiddrukniveau in de ontvangstruimte, in dB (referentie 20 Micro 
AJ:::: referentieoppervlakte 10 m2; 
A :::: de equivalente absorptie-oppervlakte van de ontvangstruimte in m2. 

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

De meetdraagvloer bestaat uit en massieve, gewapende betonplaat van 14 cm dikte (afmetingen, zie 
figuur in annex 1), De bepaling van het genormaliseerde contactgeluidniveau ver100pt volgens 1, 

3, De bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau Ln van de totale vloerconstructie 

ZWEVENDE DEKVLOER: de zwevende dekvloer word! boven op de meetdraagvloer tussen de 
opstaande randen van de meetdraagvloer gerealizeerd, Dit laatste laat toe de randafwerking mee te 
nemen in de test. 
SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN: boven op de meetdraagvloer wordl op meer dan 5 gelijkmatig 
verspreide plaatsen een soepele bovenafwerking geplaatst. Een beschrijving van de bovenafv.lerking en 
zijn eventuele verlijming kan gevonden worden in punt 3 op bladzijde 2, 
De bepaling van het genonnaliseerde contactgeluidniveau van de tolale vloercons!ructie verloopt 
volaens 1,. het resultaat wordt weeroeoeven 00 bladziide 4. 

4, De bepaling van de contactgeloidniveaureductie door de testopbouw (<iL) 

De contactgeluidniveaureduclie stelt het verschil voor van het genormaliseerde contactgeluidniveau v/d 
meetdraagvloer en van de totale testopbouw. Oil veTSchil wordt voorgesteld in de grafiek op bladzijde 3. 
Dit is de aangewezen grootheid am het product te karakteriseren. 

5. De bepaling van bet van 
boven een in de norm gespecificeerde referentiedraag\"Ioer 

In de norm EN ISO 717-2: 1996 mrdt het spectrum opgegeven van het genormaliseerd conlact
geluidniveau Ln,r,O van een referentiedraagvloer. He! berekende genormaliseeTde conlaclgeluidniveau 
van een fictieve totale vloerconstructie Ln ,T beslaande uit deze referentiedraagvloer en de hager 
vermelde testopbouw wordt berekend via: 

Ln,r = Ln,r,o .. AL -I 

6. Eengetalsaanduidingen. 

De bepaling van de eengetalsaanduiding (aanduiding door he! toevoegen van een index "vi) 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 eenge!alsaanduiding kan niet op enkele Iljnen geschetst worden, zie norm. 

Ais extra informatie worden eveneens oudere nationale eengetalsaanduid ingen (NL, B, FR) opgegeven , 
Berekeningsmodules en meer informatie over de eengetalsaanduiding (en over bouwakoestische 
normalisatie in het algemeen) kunnen teruggevonden worden op de website van he! laboratorium 
Akoestiek, nl.: 

C.S.l.C. 
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test cells at BBRI , Umelette 

htlp:II'M"NJ.bbrLbe/an tenne norm 
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IPRODUCT TESTED: 

Bi+7 

COMPANY: Insufco 

Rue Suisson Aux Loups, 1A 

datum PV 
25/0612012 

------t) 

BELGIUM: NBN 501-400:1977 Crlteres de I'lsolation acous!lque. Criteria van de 
akoes!lsche Isolatie 

BEPAL.ING VAN DE CATEGORIE 
Hel feit dal de vloer 101 een bepaalde calegorie behoort, won:tl bepaald door de Ugging van hat spectrum 
van hel door deze vloer overgebrachle conlaclgeluid t.o.v. de spectra, die de categorieen begrenzen. 
Wanneer het gemeten spectrum elln of meer grensspectra smjdt, is hel de ligging van het ongunstigsle 
deal van hel spectrum die de categorie van de wand bepaall. Nochtans, wanneer de overschrijdingen in 
de ongunslige zin (boven een grensspeclrum) zodanig zUn dal hun som in am het even welke groep van 6 
opeenvolgende tertsbanden kleiner is dan of gelijk aan 12 dB, dien! hiermee geen rekening gehouden Ie 
wornen. 

DETERMINATION DE LA CATEGORIE 
L'appartanance d'un plancher a une caUigorie est determinee par Ie situeUon du spectre des bruits de 
Iransmis par ce plancher par rapport aux spectres delimitanlles categories. Dans /8 cas eu Ie spectre 
mesure chevauche un au plusieurs spectres-limiles, c'est Ie situation de la partie la plus diifevorable du 
spectre qui est determinante pour Ie c!assemenl du plancher. Toulefois, lorsque les depassements dans 
sens detavorable(aU--dessus d'un spectre·limite) sont tels que leur add!iion dans n'importe quel groupe de 
6 tierces successives esl inferieure a 12 dB, it n'en n'est pas lenu comple pour Ie c!assement en 
categories. 

Basic testfloor: 
Floating floor: 

cat. 
cat. I a 

NETHERLANDS: NEN 5079: mel 1989 Geluidweting In woongobouwen. Hetweergeven In lIi!In 
getll vln de galuldisolltle van bouweiementen, gemeten In het Ilboratotium. 

Basic testf/oor: 

Floating floor: 

FRANCE 

laboratorium-isolatie-index voor contactgeluid Ico,r.b = ·6 dB 

laboratorium-isolatie-index voor contactgeluid 'co,L.!> = 7 dB 

a) NF 5 31-052 (Fevrtcr 1979) AeoustJque _ Mesure du pouvolr d'isolition IcousUque des lItements 
de construction et de I'lsolement des Immeubles. MC$ura en laboratolre de la transmission du 
bruit de choc par les planchers. 

Basic testfloor: 
Floating floor: 

Niveau Ln exprime en dB(A) ::: 82.5 dB(A} 

Niveau Ln exprime en dB(A) = 55.9 dB(A) 

b) NF 5 31-053 (F6vrler 1979) Acoustlque - Mesure du pouvolr d'isolation acoustlquo des lIIl1mants 
de construction at de I'isolement des Immeubles. Masure en Ilboratoire de la transmission du 
bruit de choe par las rev61ements da 501 at les dalles notlantes· . 

L'efficacite ~L exprimee en dB(A} = 25.8 dB(A} 

"Note: measurement method based upon EN ISO 140-6:1998 no supplementary weights have been used I 
upon the floor 

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

testflaar (based an spectrum (a»: 
Ln,Q,w=79.0dB CLo =·12dB 

+ floating floor (based on spectrum(b)) : 
Ln,w=51 .0dB CI =1dB 

ference floor (data (c) given in EN ISO 717.2) 
Ln.r.o.w = 78.0 dB CI•r.O = ·11 dB 

+ floating floor (calculated (cHa)+(b) ) 
Ln.r.w = 52.0 dB Cl" = 1 dB 

~duction of impact sound pressure level 

~Lw= 7B-Ln,r,w= 26.0 dB 
Cu = Cl.r.o• Clr = -11.9 dB 
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