
Plaka dBreak
Verbeteren van het akoestisch comfort 
van beton- en metselwerkconstructies 



Onder het merk Leviat bundelen we de expertise, 
vaardigheden en middelen van Plaka en haar 
zusterbedrijven om een wereldleider te worden op 
het gebied van de engineering van bevestigings-, 
verbindings- en verankeringstechnologie. 

De producten van Plaka die u kent en vertrouwt, blijven 
een integraal onderdeel van de uitgebreide merken- en 
productportfolio van Leviat. Als Leviat, kunnen we u een 
uitgebreid assortiment van gespecialiseerde producten 
en diensten bieden, alsook meer technische expertise en 
een snellere, betere en flexibelere innovatie.

Door onze familie van construction accessories samen 
te brengen als één wereldwijde organisatie, zullen we 
responsiever zijn naar uw bedrijf en nog beter aan de 
eisen van uw bouwprojecten beantwoorden, op elke 
schaal, overal ter wereld. 

Dit is een interessante verandering. 
Beleef deze samen met ons.
 
Lees meer over Leviat op Leviat.com

Leviat is de nieuwe naam voor alle 
bedrijven wereldwijd in de divisie 
construction accessories van CRH. 

We zijn één team. 
We zijn Leviat.
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Plaka dBreak  Akoestische spouwankers

Geluid en trillingen van buitenaf (te wijten aan verkeer, wind …) werken in op de buiten-
wanden. Deze worden via de spouwhaken overgebracht naar de binnenstructuur. De energie 
die hierdoor in de binnenwanden en vloerplaten komt, verspreidt zich in het gebouw in de 
vorm van luchtgeluid.
Het volstaat om de metalen spouwhaken te vervangen door geluidsdempende haken om een 
akoestische scheiding te verkrijgen. Door het vervangen van de klassieke spouwhaken door 
de akoestische spouwhaken benadert men veel beter het massa-veer-massa principe.
De eigenfrequentie van onze spouwhaken bedraagt ca. 15 Hz. Dit betekent dus dat zij een 
akoestische isolatie bieden voor frequenties vanaf 21 Hz (15Hz x √2), wat overeenkomt met 
de ondergrens van het hoorbare gebied.

Toepassing

n   Ontkoppeling van buitengevels als de hinder van het buitengeluid significant is
n   Wachtgevels van rijwoningen
n   Dubbele wanden in appartementen
n   Ontkoppeling van rumoerige binnenlokalen

Minimale spouwbreedte  = 45 mm voor de L-vormige houder 
= 35 mm voor de U-vormige houder

De akoestische spouwankers zijn ontworpen voor situaties waar 
verbindingen tussen bouwelementen noodzakelijk zijn voor de sterkte van 
de constructie en waar geluidsisolatie en/of trillingsisolatie aan de orde zijn.
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Plaka dBreak  Akoestische spouwankers

Karakteristieken

Het akoestische blokje, de stalen houder en de spouwhaak worden 
afzonderlijk op de werf geleverd.

                    Vervorming (mm)

n   Vervorming t.g.v. een axiale trek- of drukkracht: zie grafiek

Afmetingen akoestische blokje 
30 x 30 x 25 mm.
Materiaal: kurkelastomeer 
verstevigd met kevlar vezels.
Code:  HUCACD 3030254

Stalen L-vormige houder in RVS     
3 mm dikte.
Code:  HUCALI 240403

Stalen U-vormige houder 
Ø 3 mm.
Code:  HUCAUI 2003

                            Belasting (kN)

n   Maximale gebruiksbelasting: 500 N
n   Breukbelasting: 1920 N

Resonantiefrequentie

Montage
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Aan één eind geplooide spouwhaak 
Ø 4 mm in RVS. De lengte van de 
spouw haak wordt aangepast in 
functie van de inbouwsituatie.
Code: HUCACI 2420040 
of HUCACI 2425040

Charge
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Plaka dBreak  Akoestische spouwankers

Montage stap 2 

Bevestig de houder met het akoestische blokje tegen de muur of vloerplaat in geval 
van de L-vormige houder of inmetselen in de metselwerkvoegen in geval van de 
U-vormige houder.

Bevestiging met draadstang M8  
+ chemische verankering

U-vormige houder inwerken in de 
metselwerkvoegen

Bevestiging met houtschroef

Bevestiging met FSA bout M8

Montage stap 3 

Schuif het geplooide uiteinde van de spouwhaak in de opening van het akoestische 
blokje. De spouwhaak wordt tussen de voeg van het metselwerk geplaatst. 

Het uiteinde van de spouwhaak moet langs de onderzijde zichtbaar zijn

Montage stap 1

Schuif het akoestische blokje tot tegen de opstaande lip van de stalen L-vormige 
houder. Of duw het blokje in de U-vormige houder tot het einde.
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Plaka dBreak  Akoestische Titan deuvels

Glijdeuvels voor opname van dwarskracht met akoestische isolatie ∆Lw = 34 tot 36 dB

Deuvel in RVS - Ø 20 mm Akoestische huls in kurk en 
elastomeer, verstevigd met 
kevlar vezels

Kunststof huls. Uitzettingsbus 
in PE Ø 40 mm

Deuvel

Uitzettingsbus

Bevestigingsflens

Bevestigingsflens

Centreerhuls

Versterkingswapening

Versterkingswapening

Akoestische huls

Toepassing

Akoestisch ontkoppelen van trappenhuizen en liftkokers
Trillingen veroorzaakt op trappen en in liftkokers zullen zich - bij gebrek aan een 
elastische ontkoppeling - onvermijdelijk naar de omliggende structuur verspreiden. 
Teneinde deze trillingsoverdracht tegen te gaan, worden trappen en liftkokers van 
de omliggende structuur gescheiden door middel van een voeg opgevuld met een 
geluidsabsorberend materiaal (minerale wol, …)
Om de lastenoverdracht ter hoogte van de voeg mogelijk te maken worden 
akoestische titan deuvels voorzien in de voeg. Zodoende worden de dwarskrachten 
opgenomen en blijft de akoestische ontkoppeling gegarandeerd. In het beton van 
de eerste fase wordt een PE uitzettingsbus geplaatst die toelaat dat er een metalen 
staaf – deuvel genaamd – wordt ingebracht.

In de omhullende uitzettingsbus in PE bevindt zich een akoestische isolatiehuls. Deze huls is vervaardigd uit een 10 mm 
dik trillingsdempend kevlar verstevigd kurkrubber elastomeer materiaal. De geluidsgolven overgebracht via het beton 
van trappenhuizen en liftkokers worden systematisch gedempt. Zo bekomt men een belangrijke vermindering van de 
overdracht van contactgeluiden. De door de deuvel opgevangen krachten worden naar het beton overgebracht via 
de geïntegreerde Titan versterkingswapening. Er kunnen enkel dwarskrachten opgenomen worden.
De vorm van de versterkingswapening wordt aangepast i.f.v. de inbouwsituatie (vloerplaat-wand of 
vloerplaat-vloerplaat; zie brochure Titan deuvels).
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Plaka dBreak  Akoestische Titan deuvels

Andere toepassingen

n   Externe gaanderijen: akoestisch en thermisch ontkoppelen van het gebouw
n   Vloeren: De volledige vloer ontkoppelen voor speciale toepassingen bv. theaters, 

feestzalen …

Dimensionering 

Toelaatbare belasting van de akoestische deuvel
= 20 kN bij een voegopening a ≤ 2 cm
= 10 kN bij 2 < a ≤ 4 cm

Isotrap 
zie p. 11
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Plaka dBreak  Akoestische Titan deuvels

Uitgevoerde testen bij het  WTCB 

1)    Bepaling van de verbetering van de flankerende contactgeluidisolatie ∆Lw

De evaluatie van de contactgeluidverbetering door de deuvels gebeurt door een berekening van het verschil van 
het contactgeluidniveau overgedragen doorheen een stijve referentie verbinding, (L

n,w,o
) en het contactgeluidniveau 

doorheen de deuvels, (L
n,w

):

∆Lw = Ln,w,o- Ln,w

Proefopstelling voor de bepaling van Ln,w

Zendruimte Ontvangstruimte

❶	Vloerplaat in gewapend beton d = 18 cm.
❷	Wand in baksteen d = 19 cm.
❸	Voorzetwand. 
❹	Gestandaardiseerde hamer-klop machine.
❺	Akoestische Titan deuvel.

Proefopstelling voor de bepaling van Ln,w,o

Om een stijve verbinding te krijgen werd de voeg opgevuld met mortel.
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Plaka dBreak  Akoestische Titan deuvels

Frequentie (Hz)

 Eéngetalswaarde: Kij = 42,9 dB

 Eéngetalswaarde: Kij = 8,8 dB

 
 belaste vloerplaat
 
 
 onbelaste vloerplaat

2) Meting van de trillingsverzwakkingsindex Kij

Geteste verbinding 
Een T-verbinding samengesteld uit een horizontale belaste plaat in gewapend beton 
bevestigd aan een verticale wand in baksteen door middel van akoestische Titan deuvels.

In bovenstaande grafiek merken we op dat de contactgeluidniveaureductie in de lage 
frequenties 20 à 30 dB bedraagt, wat zeer uitzonderlijk is. In hoge frequenties worden 
zelfs waarden behaald van meer dan 40 dB. De gewogen contactgeluidniveaureductie ∆L

w
 

bevindt zich tussen 34 à 36 dB. De contactgeluidreductie bij de belaste vloerplaat ligt iets 
hoger omdat het elastomeer in zijn optimale belastingsgebied werkzaam is (daar waar zijn 
eigenfrequentie het laagst ligt).

Referentieverbinding
Een stijve T-verbinding samengesteld uit een horizontale plaat in gewapend beton 
ingeklemd in een verticale baksteenwand.

Resultaat 

De trillingsverzwakking voor een T-verbinding met akoestische Titan deuvels ligt maar 
liefst 34 dB hoger dan voor een stijve T-verbinding.
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Plaka dBreak  Isotrap

Akoestische oplegging voor trappen

Karakteristieken 

n   Dikte: 10, 15 of 23 mm
n   Centrale strook in gerecycleerde rubbergranulaten
n   PE-schuim

Standaard types (op rollen van 10 m lengte):
n   TL-Z-1 - a = 75 mm, b = 475 mm 

 - maximale belasting = 22,5 kN/lm
n   TL-Z-2 - a = 100 mm, b = 500 mm 

 - maximale belasting = 30,0 kN/lm

Op maat:
n   TL-Z
n   TL-L
n   TL-F  

Types
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Plaka dBreak Isotrap met Titan

Montage

De Isotrap kan gemakkelijk op de werf geplooid en versneden 
worden in functie van de inbouwsituatie.

Bijkomende bevestiging bij aanwezigheid van horizontale 
lasten

De akoestische ontkoppeling is gegarandeerd door de huls in 
kurk-rubber.

Type A: deuvel in inox

Type B: deuvel in verzinkt staal

Max. toelaatbare horizontale last:
n 37 kN bij voegdikte 10 mm
n 32 kN bij voegdikte 15 mm
n 28 kN bij voegdikte 23 mm

Ø 20 mm deuvel

Akoestische huls 
(zie akoestische Titan)

Isolatiemat (isotrap TL-F)
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Voorbeeld

Verbinding vloerplaat – vloerplaat

Om een optimale akoestische isolatie te bekomen tussen appartementen of rijwoningen is het noodzakelijk om de wanden 
te ontdubbelen en de vloerplaten te onderbreken.
Dergelijke constructies zijn echter minder stijf dan constructies met doorlopende vloerplaten. De Riba Silent elementen 
zorgen ervoor dat er toch trek- en drukkrachten kunnen worden overgedragen zonder dat de akoestische prestaties in het 
gedrang komen. Zo vermijdt men ook dat de horizontale verplaatsingen te groot zouden worden.

Plaka dBreak Riba Silent

Akoestische verankering voor opname van trek- en drukkrachten: ∆Lw = 39 dB

De Riba Silent elementen zorgen voor de overdracht van uniaxiale trek- en drukkrachten zonder overdracht van de 
geluidsgolven (trillingen). Het product heeft een contactgeluidverbeteringsindex ∆Lw = 39 dB. Ze worden toegepast 
daar waar er een akoestische verankering nodig is tussen 2 betonnen bouwstructuren.

Model A

Andere modellen op aanvraag

Model B Model C
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Plaka dBreak Riba Silent

Andere toepassingen 

Akoestische verankeringen voor gebouwdelen zoals: dubbele wanden, balkons, galerijen  …

Standaardafmetingen

Werkingsprincipe 

Het systeem bestaat uit een stalen doos, voorzien van een beugel en opgevuld met een 
akoestisch isolatiemateriaal. Deze doos wordt vastgenageld tegen de bekisting van de eerste 
fase. Na het betonneren en het ontkisten van de eerste fase wordt de verankeringsstaaf in 
de daartoe voorziene opening geschroefd. Op deze manier is de stalen verankeringsstaaf 
akoestisch ontkoppeld.
De lengte en de vorm van de verankeringsstaaf kan aangepast worden i.f.v. de inbouwsituatie.

Berekening

Trekkracht

Nd ≤ NRd,t

N
d
 = Rekenwaarde van de kracht

N
Rd,t

 =  Rekenwaarde van de trekweerstand  
van de verankering

Drukkracht

Nd ≤ NRd,c

N
d
 = Rekenwaarde van de kracht

N
Rd,c

 =  Rekenwaarde van de  
drukweerstand van de verankering 
(rekening houdend met de  
knikweerstand)

Voor de isolatie in 
de voeg raden wij 
minerale wol 
(max 100 kg/m3) aan.

Voeg = vrije lengte van 
de staaf, bepalend bij 
drukkrachten.
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Plaka dBreak Riba Silent

Drukweerstand

a) De volgende waarden zijn geldig voor constructies die zijdelings gestabiliseerd zijn

Type Vrije lengte
e = 40 mm e = 80 mm e = 120 mm e = 160 mm e = 200 mm

NRd,c NRd,c NRd,c NRd,c NRd,c

RIBA-912 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN
RIBA-914 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN

b) De volgende waarden zijn voor constructies die niet zijdelings gestabiliseerd zijn

Type Vrije lengte
e = 40 mm e = 80 mm e = 120 mm e = 160 mm e = 200 mm

NRd,c NRd,c NRd,c NRd,c NRd,c 

RIBA-912 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 14,3 kN 9,7 kN
RIBA-914 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 21,8 kN 17,0 kN

Trekweerstand

Riba Silent-912 Riba Silent-914

Nrd,t 21,8 kN 21,8 kN

Uitgevoerde testen 

Contactgeluidverzwakkingsindex ∆Lw

De contactgeluidverzwakkingsindex werd getest op een analoge manier zoals de akoestische titan deuvels (bladzijde 9).
Op deze manier is in de ontvangstkamer het geluidniveau in elke derde octaafband opgemeten bij:
n een continue vloerplaat (referentiemeting L

n,w,0
 )

n een onderbroken vloerplaat met de akoestische verankering Riba Silent (L
n,w

 )

De geluidsisolatie voor elke derde octaafband wordt dus gegeven door:

∆Lw = Ln,w,0 - Ln,w

In de grafiek merken we op dat de 
geluidverzwakking van contactgeluiden 
bij lage frequenties 20 tot 30 dB 
bedraagt. Dit in tegenstelling tot 
traditionele verankeringen. Bij hoge 
frequenties worden zelfs waarden van 
50 dB gehaald.
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De gewogen 
geluidverbeteringsindex:

∆Lw = 39 dB
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Plaka dBreak Isomur

Akoestische oplegging voor wanden 

Met akoestisch isolerende opleggingen onder baksteen wanden of kalkzandsteen wanden 
vermijdt men flankerende geluidsoverdracht via de wanden. De opleggingen zijn een 
hulpmiddel om te voldoen aan de norm voor verhoogd akoestisch comfort (NBN S 01-400-
1: 2008) zonder dat men hoeft over te schakelen naar zwaardere en/of dikkere wanden. 
Met soepele opleggingen onder de wanden wordt het flankerend geluid immers sterk 
gereduceerd.

❶ Bakstenen wand
❷ Welfsel
❸ Druklaag

Te vermijden: wand zonder akoestische 
oplegging
Zeker te vermijden: doorlopende vrije 
wand
Geluidstrillingen planten zich zonder enige 
belemmering voort over de volledige hoogte 
van de wand.

Toepassingen 

1) Appartementen of rijwoningen met onderbroken vloerplaten

Uitvoeringsdetail voor verhoogd akoestisch comfort
Om verhoogd akoestisch comfort te bereiken is het noodzakelijk om de wanden onderaan te 
ontkoppelen d.m.v. een soepele oplegging Isomur.
De dikte van de betonvloer en het type zwevende vloer zijn te bepalen door de architect of 
door het akoestisch studiebureau.

Flankerend geluid wand-wand
Flankerend geluid wand-vloer

2) Appartementen met doorlopende vloerplaten 

Uitvoeringsdetail voor verhoogd akoestisch comfort
Om verhoogd akoestisch comfort te behalen bij doorlopende vloerplaten is het noodzakelijk 
om de wanden onderaan en bovenaan te ontkoppelen d.m.v. een soepele oplegging Isomur. 
De dikte van de betonvloer en het type zwevende vloer zijn te bepalen door de architect of 
door het akoestisch studiebureau.

Flankerend geluid wand-wand
Flankerend geluid wand-vloer
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ISOMUR

Plaka dBreak Isomur

Keuze type Isomur 

Het type Isomur is afhankelijk van de op te vangen belastingen en van de gewenste akoestische performantie.
Het standaard type is Isomur PK en is geschikt voor toepassing onder zowel dragende als niet dragende wanden.
Isomur PK bestaat uit hoogwaardige gerecycleerde rubbergranulaten gebonden met een PU-lijm.

Dimensies oplegging

Standaarddikte  = 10 mm
Standaard breedte = 100, 150 en 200 mm, op rollen van 6 m
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.
Van al onze materialen zijn grafieken beschikbaar die de resonantiefrequentie geven i.f.v. de optredende belasting.

Plaatsingsvoorschriften 

De stroken kunnen onderaan en/of bovenaan de wand worden geplaatst. Om akoestische 
lekken te vermijden worden de opeenvolgende stroken naadloos geplaatst.
Wanneer de stroken onderaan de wand worden geplaatst worden ze rechtstreeks op de 
vloerplaat gelegd. Op de strook Isomur wordt vervolgens de mortel aangebracht. Het is zeer 
belangrijk om erop te letten dat de mortel geen contact maakt met de onderliggende vloer 
(vermijden van akoestische lekken!). Daarom worden de stroken steeds minstens 1 cm breder 
genomen dan de wanddikte.
Wanneer de stroken bovenaan de wand geplaatst worden dient er geen mortel te worden 
aangebracht tussen de wand en de vloerplaat, indien de wand vlak en horizontaal werd 
opgemetst. Opdat de wand volledig vrij zou staan van het plafond dient het pleisterwerk 
tussen plafond en wand te worden ingesneden (eventueel nadien opvullen met elastische kit).
Om zettingsverschillen te vermijden is het aan te raden om alle wanden van éénzelfde 
verdieping te voorzien van stroken Isomur en niet slechts enkele wanden. Indien in de 
vloerplaat geen bovenwapening aanwezig is, dient men onder de stroken in het beton 2 
wapeningsstaven van diameter 8 mm te voorzien, om de krachten te verdelen die in het 
rubber optreden (vloeigedrag).

Isomur-P 
Isomur met laterale randstroken. Om elk risico op akoestische lekken te vermijden tengevolge van eventuele mortel-
bruggen, werd de isomur-P ontwikkeld. Dit element bestaat uit de rubberen Isomur-strook, aan één of twee zijden voorzien 
van een PE-randstrook. Dit systeem is een gepatenteerd concept.

Voordelen 

n Geen mortelbruggen
n 2-in-1: akoestische oplegging + perimeterstrook vloer
n Eenvoudige plaatsing

PE-randstroken 

ISOMUR op maat

PE-randstrook 
     van 15 tot 20 cm

Geen akoestisch 
lek door eventuele 
mortelbrug
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Akoestisch isoleren van gebouwstructuren 

Plaka dBreak Isostruct betreft het akoestisch ontkoppelen en isoleren van beton- en staal-
constructies, vaak ter hoogte van het gebouwfundament. Deze Isostruct oplossing wordt 
toegepast om het gebouw te isoleren van geluid en trillingen van buitenaf en om te vermijden 
dat geluid en trillingen zich doorheen de structuur van het gebouw voortplanten.

Toepassing 

Gebouwen in de buurt van spoorwegen of drukke autowegen, concertzalen, discotheken, 
theaters, bioscopen,...

Karakteristieken

Het type Isostruct oplossing is functie van de situatie en wordt specifiek berekend voor elk 
project. De factoren die de oplossing beïnvloeden zijn:
n vereiste resonantiefrequentie
n aanwezige belastingen
n toelaatbare zakkingen
n eventueel aanwezige horizontale belastingen
n bereikbaarheid van het te isoleren bouwdeel
Er kan geopteerd worden voor een Isostruct oplossing met rubberen pads (al dan niet 
gewapend) of voor een Isostruct-Box oplossing met voorgespannen veerdozen (eventueel in 
combinatie met visceuze dempers). 

Resonantiefrequenties tot 3Hz zijn mogelijk, naargelang het type oplossing.
Lange levensduur van de materialen met behoud van de akoestische eigenschappen. 

Dimensionering

Voor elk project wordt een oplossing op maat berekend en voorgesteld. Benodigde gegevens 
voor de berekening:
n  aanwezige permanente en variabele belastingen (lastendaling – zonder veiligheids-

coëfficienten op de belastingen)
n vereiste resonantiefrequentie
n maximaal toelaatbare vervormingen
n opbouw van de structuur (betonstructuur, staalstructuur,...)
n plannen en doorsneden van de draagstructuur
n laterale stabiliteitseisen

Plaka dBreak Isostruct
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Plaka dBreak Isofloat

Hoogperformante akoestische zwevende vloeren 

De Plaka dBreak Isofloat is een zwevende ondervloer met hoogwaardige rubberen pads voor toepassing in situaties waar 
hoge eisen gesteld worden aan de akoestische isolatie van lucht- en contactgeluiden, teneinde de overdracht van trillingen 
doorheen de structuur te vermijden.

Toepassing 

Wordt voornamelijk toegepast in ruimten waar een zekere ‘stilte’ vereist is, en die gelegen zijn naast een bron van geluid 
of trillingen. De voornaamste toepassingen zijn: bioscopen, theaters, discotheken, opnamestudio’s, sportzalen, bowling 
centra, technische ruimten, ...

Opbouw Isofloat

Karakteristieken 

Het type Isofloat (type materiaal en afmetingen pads) is functie van de situatie en wordt aldus voor elk specifiek project 
berekend.
Resonantiefrequenties tot 6 Hz zijn mogelijk.
Akoestische luchtspouw aan te passen naargelang de projectvereisten. Zwevende betonvloer mogelijk tussen 50 en 
2000 mm.
Eenvoudig, snel en flexibel naar plaatsing toe.
Lange levensduur van de materialen met behoud van de akoestische eigenschappen.
 

Dimensionering 

Voor elk project wordt een oplossing op maat berekend en voorgesteld. Benodigde gegevens voor de berekening:
n aanwezige permanente en variabele belastingen
n opbouw van de vloer (betondikte, eventuele afwerking,...)
n vereiste resonantiefrequentie
n toegelaten hoogte van de spouw
n eventuele puntbelastingen op de vloer
n eventuele lijnbelastingen (door wanden) op de vloer
n plan (en doorsnede) van de ruimte

❶ Randisolatie
❷ Verloren bekisting
❸ PE-folie
❹ Rubberen pads
❺ Minerale wol
❻ Zwevende betonvloer
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Plaka dBreak Isoblok

Geluids- en trillingsdempende opstelling van machines 

Plaka dBreak Isoblok is een oplossing voor de trillingsvrije opstelling van machines die 
hinderlijk zijn tengevolge van de trillingen en contactgeluiden die ze veroorzaken. Door 
het akoestisch ontkoppelen van deze trillingsbronnen wordt het comfort in een gebouw 
aanzienlijk verhoogd.

Toepassing 

Koelinstallaties, compressoren, ventilatoren, pompen, elektrogene groepen en vele andere 
machines.

Karakteristieken 

Voor elk specifiek project wordt de beste oplossing 
berekend en voorgesteld, in functie van de aanwezige 
randfactoren en de vereisten qua performantie.
Wanneer door deze machines grote trillingsniveau’s 
worden gegenereerd en/of lage resonantiefrequenties 
worden nagestreefd, kan best geopteerd worden voor 
een opstelling op rubberen blokjes of op strips. Ook een 

opstelling op veerdozen kan soms noodzakelijk zijn.
Voor machines die minder grote trillingsniveau’s genereren en waarbij de vereiste 
resonantiefrequentie minder kritisch is, kan een oplegging op  rubberen matten volstaan.
Indien de horizontale krachten gegenereerd door de machine eerder beperkt blijven, kan de  
akoestische ontkoppeling gebeuren door de machine rechtstreeks op blokjes of op strips te 
plaatsen.
Bij grote horizontale bewegingen is het aan te raden de machine te bevestigen op een 
akoestische inertiemassa, zijnde een gewapende betonsokkel. Deze inertiemassa kan ook 
verzonken zijn in de vloer.

Dimensionering 

Om een goede oplossing te kunnen aanbieden, zijn volgende gegevens nodig voor de 
berekening:
n aanwezige permanente en variabele belastingen (gewicht machine,...)
n dimensies machine en/of draagstructuur machine (eventueel een plan)
n toerental van de machine of de vereiste resonantiefrequentie
n met of zonder betonsokkel
n aanwezigheid van horizontale krachten
n  speciale factoren zoals buitengewone temperaturen, aanwezigheid van chemicaliën, 

zuren, oliën,...

Trillingsvrije opstelling op rubberen matten (Isomat), rubberen blokjes (Isoblok) of veerdozen
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Plaka dBreak Isoblok-fix

Geluids- en trillingsdempende opstelling van machines die relatief kleine horizontale 
krachten genereren 

Deze opstelling kan gebruikt worden bij bevestiging in de grond, maar ook tegen wand of plafond. Het systeem bestaat uit 
3 elementen: een isolator, een stabilisator en een sluitring. De gebruikte materialen en de afmetingen van de verschillende 
elementen zijn specifiek voor elke toepassing.

Isolator

Structuur

Stalen verdeelplaat te 
voorzien door derden

Stabilisator Stalen verdeelplaat

Stabilisator

Sluitring in kurkrubber

Isolator

Plaka dBreak Isomat

Doorlopende akoestische ondervloer

Plaka dBreak Isomat is een doorlopende rubberen mat voor de realisatie van akoestische zwevende vloeren.

Toepassing

Appartementen, supermarkten, laadzones, sportzalen, ...

Karakteristieken

Afhankelijk van de toepassing zal gebruik gemaakt worden van volle matten of 
gegolfde matten. Om de gewenste resonantiefrequentie te verkrijgen kunnen 
meerdere lagen Isomat op elkaar worden gelegd.
De matten bestaan uit gerecycleerde rubbergranulaten gebonden met een PU-lijm 
en zijn volledig rotvrij en vochtbestendig.

Dimensionering

De dikte van de mat hangt af van de gewenste resonantiefrequentie, van de dikte van de betonvloer of chape en van het op 
te nemen gewicht.
De matten zijn verkrijgbaar op rol, lengte afhankelijk van het gekozen type. 
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Voor meer informatie over onze oplossingen,  
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