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INZICHT IN AKOESTIEK
AKOESTIEK

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid,
alsmede met de emissie, de voortplanting en de ontvangst
hiervan. Bij uitbreiding is het ook het geheel van de technieken
die erop gericht zijn de kwaliteit van de verspreiding van geluid
in alle ruimten te verbeteren.

GELUID

Geluid is een trillingsverschijnsel dat gekenmerkt wordt door een
frequentie, hoog of laag, uitgedrukt in hertz (Hz) en een niveau,
sterk of zwak, uitgedrukt in decibel (dB).

NAGALMTIJD
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In een ruimte galmt geluid op natuurlijke wijze na op alle wanden.
Aan de hand van de nagalmtijd kan de akoestische kwaliteit van
die ruimte worden bepaald. Het is de tijd (uitgedrukt in seconden)
waarin het geluid met 60 dB afneemt nadat de geluidsbron
is gestopt. De nagalmtijd hangt af van verschillende factoren:
grootte en inrichting van de ruimte, hoeveelheid, kwaliteit en
grootte van de gebruikte materialen voor geluidsabsorptie. Hoe
langer de nagalmtijd, hoe rumoeriger de ruimte. (Zie schema
hiernaast)

GELUIDSABSORPTIE

Overgedragen
geluidsenergie
Geabsorbeerde
geluidsenergie

Geëmitteerde
geluidsenergie

Gereflecteerde
geluidsenergie

Geluid kan door een wand volledig of gedeeltelijk worden
gereflecteerd. Door het type wand kan de hoeveelheid geabsorbeerde en dus ook gereflecteerde energie worden beïnvloed.
Door een hoge absorptie kan zo de nagalm worden beperkt.
Het vermogen van een materiaal om geluid te absorberen wordt
uitgedrukt met de gewogen geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
per frequentie, op een schaal van 0 tot 1 (maximale absorptie).
Door het gebruik van materialen met een sterke geluidsabsorptie kan de nagalmtijd worden gereduceerd en beheerst, voor een
optimaal akoestisch comfort voor de personen in de ruimte. (Zie
schema hiernaast)

AKOESTISCHE CORRECTIE

De akoestische correctie heeft tot doel de akoestische kwaliteit
van een ruimte aan te passen aan het gebruik van de ruimte.
De akoestische correctie vindt plaats door een slimme keuze van
de materialen, rekening houdend met de absorptiecoëfficiënt, het
volume, de oppervlakte van de ruimte en de gewenste nagalmtijd.
Door middel van akoestische correctie kan:
•h
 et geluidsniveau van een rumoerige ruimte worden verlaagd
(om deze comfortabel te maken).
•d
 e akoestiek van een ruimte (bioscoop, auditorium…) worden
verbeterd voor een goede communicatie.
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BEPALEN VAN
DE BEHOEFTEN
DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN

• Het geluidsbericht verstaanbaar maken.
• De nauwkeurigheid van de geluidseffecten
zo getrouw mogelijk weergeven.

• Combineren van verstaanbaarheid met een
aangenaam geluid voor alle soorten theater.
• Optimaliseren van de nagalmtijd voor een
optimale verstaanbaarheid, ongeacht de
positie van de toeschouwer in de zaal, voor
zowel een hoog als lage capaciteit.

AANBEVELINGEN
De CST (Commission Supérieure et Technique
de l’image et du son) adviseert om een
relatief korte nagalmtijd te kiezen afhankelijk
van de inhoud van de zaal. Een waarde die
in2 de buurt ligt van de onderstaande curve
1.8
heeft
dus de voorkeur.

THEATER

BIOSCOOP

BEHEERSING VAN DE AKOESTIEK

1.6

Nagalmtijd
afhankelijk van de inhoud van de projectiezaal
1.4
1.2

Doorgaans wordt een akoestische studie
gemaakt op basis van de grootte en de configuratie van de zaal. De verdeling van de geluidsabsorptie wordt behandeld afhankelijk
van de verschillende plaatsen van de zaal en
van de te behandelen frequenties.
Voorbeeld: sterke absorptie achterin, geringe
absorptie op het toneel.
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Nt in seconden

AANBEVELINGEN

0.8
0.6
0.4
0.2
0

250

Volume in m3

20 000

DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN

• Zo discreet mogelijke wanden, zowel vóór
als tijdens de projectie.
•
De kwaliteit van de projectie garanderen,
met name door visuele vervuiling zoveel
mogelijk te beperken.

•W
 anden die voldoen aan de gewenste
esthetische keuzen in de zaal.
•
Waarborgen van het visuele comfort van
de toeschouwer, met name door visuele
vervuiling tijdens de voorstelling zoveel
mogelijk te beperken.

AANBEVELINGEN
Voor het visuele comfort van de toeschouwers
dienen materialen in donkere kleuren en met
een matte afwerking te worden gebruikt,
om reflectie uit te sluiten en een optimale
projectiekwaliteit te garanderen.

THEATER

BIOSCOOP

ESTHETIEK EN VISUELE UITSTRALING

AANBEVELINGEN
Voor het visuele comfort van de toeschouwers
dienen materialen in donkere kleuren en met
een matte afwerking te worden gebruikt om
reflectie te voorkomen.
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PRIMAIRE PROFIELEN

SYSTEEM MET
LANGE-AFSTANDSPROFIELEN
(PLP)
Een mechanisch hoogwaardig systeem
voor ruimten met hoge architecturale eisen.
pag. 13

BEVESTIGINGS
EN AFWERKINGSELEMENTEN
VOOR WANDEN

WANDPLAATSINGSSYSTEEM
Een volledig gamma voor het monteren
van de akoestische panelen op wanden.
pag. 11

AANVULLENDE ISOLATIE VOOR
WANDEN EN PLAFONDS

PROTISOL® & EUROLENE®
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*P
 rotisol® is bestemd voor montage op wanden en Eurolene® op
plafonds. Meer informatie over onze producten kunt u vinden
op www.eurocoustic.com

Versterkingsoplossingen voor isolatie
of geluidsabsorptie.*

AKOESTISCHE PLAFONDPANELEN

TONGA® GAMMA
De ideale panelen voor het op eenvoudige wijze realiseren
van uitstekende akoestische plafonds.
pag. 7

SECUNDAIRE PROFIELEN
®

QUICK-LOCK ULTRAMAT
&
STANDAARD ZWART

In combinatie met de panelen in de kleur
EuroZwart EC43 uit het Eurocolors-gamma
zijn dit de ideale profielen voor een absoluut
discreet plafond.

pag. 14

AKOESTISCHE PANELEN VOOR WANDEN
EN PLAFONDS

ACOUSTISHED® GAMMA
De ideale panelen voor grote ruimten.

pag. 9
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AKOESTISCHE PANELEN
VOOR PLAFONDS

TONGA®
GAMMA
DE REFERENTIE VAN EEN EENVOUDIG EN HOOGWAARDIG AKOESTISCH PLAFOND
Het Tonga® gamma is bijzonder geschikt voor bioscopen en theaterzalen, die zowel een uitstekende
geluidsabsorptie vereisen als esthetiek, brandveiligheid en gebruiksgemak.

BESCHRIJVING

Steenwolpaneel
met een hoge dichtheid

PRODUCTEN
MEER COMFORT

Decoratief glasvlies

Natuurlijk glasvlies
op de
rugzijde

AKOESTISCH
COMFORT

Kant A: αw = 1
Kant E: αw = 0,95

VISUEEL
COMFORT

Matte afwerking*

Kant A of E

* Volgens de norm NF EN ISO 2813.

MEER VEILIGHEID

GAMMA

BRANDREACTIE
Kant A

KANTEN
DIKTEN

22 mm

MODULES
(mm x mm)

600 x 600
600 x 1200
1200 x 1200
600 x 1500
600 x 1720
600 x 1800
600 x 2000
600 x 2400

DECORATIEVE
VLIEZEN

Kant E

EC43

40 mm
600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
600 x 1800
600 x 2000
600 x 2400

09

082

EC07

EC14

EC01

EC02

EC03

EC06

EC12

EC13

EC17

EC18

EC19

EC20

EC24

EC25

EC26

EC27

EC30

EC32

EC33

EC37

EC38

EC39

EC40

EC44

EC45

EC46

EC47

EC35

EC36

EC42

EC43

EC11

EC05

EC09

EC16

EC22

EC29

EC34

EC10

EC04

EC08

EC15

EC21

EC28

BRANDBESTENDIGHEID

met QUICK-LOCK®
profielen
REI 30

EuroZwart 09 Wit 09
Eurocolors
EC41

20 mm

Wit: A1
Kleur: A2-s1, d0

QAI

Kant A: A+
Kant E: A

VOCHTBESTENDIGHEID

100 % vlak

600 x 600
600 x 1200

09

SF 30

Wit 09

MEER KEUZE

PROFIELEN EN ACCESSOIRES QUICK-LOCK®

MATEN

8 modulematen

De QUICK-LOCK®-profielen en accessoires worden aanbevolen
voor de plaatsing van het Tonga®-gamma omdat ze voldoen
aan alle bouwsituaties. (cf. pag.14)

VISUELE GARANTIE

Bovenste
bevestigingen

TONGA® ZWART + QUICK-LOCK® ULTRAMAT ZWART
Snelhanger

Onderste
bevestigingen
voor ophangers

Opwaaibeveiliging

Visuele homogeniteit tussen het paneel en het
profiel goedgekeurd door een kleurenexpert
(cf. pag. 15)
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AKOESTISCHE PANELEN
VOOR WANDEN EN PLAFONDS

GAMMA
ACOUSTISHED®
HET PLAFOND VOOR GROTE RUIMTEN
Het gamma Acoustished® is bijzonder geschikt voor bioscopen en theaterzalen, waar behoefte
is aan grote afmetingen, sterke geluidsabsorptie, thermische isolatie en esthetiek.

BESCHRIJVING

Steenwolpaneel met
hoge densiteit van 38 of
77 mm

Decoratief glasvlies

PRODUCTEN
MEER COMFORT
AKOESTISCH
COMFORT

αw = 1

Natuurlijk glasvlies op de rugzijde

THERMISCH
COMFORT

Kant A

38 mm: R = 1,10 m2.K/W
77 mm: R = 2,20 m2.K/W

VISUEEL
COMFORT

MEER VEILIGHEID

GAMMA

MODULES
(mm x mm)
DECORATIEVE
VLIEZEN

BRANDBEVEILIGING

Wit: A1
Kleur: A2-s1, d0

QAI

A+

VOCHTBESTENDIGHEID

100 % vlak

Kant A

KANTEN
DIKTEN

Matte afwerking*

38 mm

77 mm

Onder hellend dak: 1500 x 1000
Tussen panlatten: 1310 x 990
1370 x 990
1985 x 990
EC43

EuroZwart 09 Wit 09
7 Eurocolors naar keuze

Kg

MECHANISCHE
WEERSTAND

38 mm: C/130 N/m²**
ofwel tot 13,0 kg/m²**
77 mm: C/195 N/m²**
ofwel tot 19,5 kg/m²**

PROFIELEN EN ACCESSOIRES QUICK-LOCK®
De QUICK-LOCK®-profielen en accessoires worden aanbevolen voor de plaatsing van het Acoustished®-gamma omdat ze voldoen
aan alle bouwsituaties. (cf. pag. 11 en pag. 14)

PLAFONDS

WANDEN
Bovenste
bevestigingen

Onderste
bevestigingen
voor ophangers

Opwaaibeveiliging

Snelhanger

Clip voor wand
en randprofiel voor
wand

* Volgens de norm NF EN ISO 2813.
** Weerstand tegen een verdeelde belasting zonder vervorming noch beschadiging, voor blootstellingsklasse C, wat overeenkomt
met een relatieve vochtigheid ≤ 95% (+/- 5%) en met temperaturen tot 30 ° (+/- 2 °).
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Bekijk de video voor
wandmontage
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BEVESTIGINGS- EN AFWERKINGSELEMENTEN
VOOR WANDEN

SYSTEEM VOOR
WANDMONTAGE
Acoustished®-panelen kunnen op wanden worden gemonteerd, op een hoogte van meer dan 2,0 m*.
Het nieuwe systeem van Eurocoustic-accessoires voor wandmontage, in combinatie met de QUICK-LOCK®
T35-profielen, is uitermate geschikt voor het gebruik van deze panelen.

BEVESTIGINGSCLIPS

RANDPROFIELEN ALS AFWERKING
40 mm

•C
 ompleet gamma, aangepast

aan de dikten van de panelen
•D
 esign aangepast aan
de QUICK-LOCK®-profielen
•E
 envoudig te plaatsen

80 mm

•C
 ompleet gamma, aangepast

aan de dikten van de panelen
•W
 itte voorgelakte afwerking
aangepast aan de QUICK-LOCK®profielen
•U
 -profielen voor gemakkelijk
vastschroeven aan de wand

40 mm

35 mm
20 mm
80 mm

35 mm

20 mm

DE PLAATSING IN 4 STAPPEN

1

BEVESTIGING VAN DE RANDPROFIELEN
RONDOM DE WERKRUIMTE

2

PLAATSING VAN DE PANELEN EN
DWARSPROFIELEN OP EEN EERSTE RIJ,
VAN ONDER NAAR BOVEN

1ste paneel

3

1ste dwarsprofiel

2de paneel

ADVIES

ADVIES

Het vastschroeven aan de wand gebeurt
met een bevestiging aangepast aan de
ondergrond, met een tussenafstand van
30 cm.

In tegenstelling tot de montage op
het plafond worden de panelen en de
profielen bij wandbevestiging gemonteerd
"aan het vooruitspringende deel".

BEVESTIGING VAN DE CLIPS
EN DE HOOFDPROFIELEN

4

PLAATSING VAN DE ANDERE RIJEN PANELEN
VAN ONDER NAAR BOVEN, AAN HET
VOORUITSPRINGENDE DEEL

><
Klik

ADVIES

De clips worden om de 1,0 m aangebracht,
waarbij het rechte deel van de
dwarsprofielen wordt vermeden.
De gaten in de hoofdprofielen worden
loodrecht op de dwarsprofielen geplaatst.

*B
 ij montage op minder dan 2,0 m hoogte dient een mechanische bescherming aan de onderzijde te worden gerealiseerd.
Plaatsing op wanden die onderworpen kunnen worden aan herhaaldelijke schokken wordt afgeraden (bijv. achter handbaldoelen).
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PRIMAIRE PROFIELEN

SYSTEEM MET LANGEAFSTANDSPROFIELEN (PLP)
HET HOOGWAARDIGE PRIMAIRE PROFIEL
Het systeem met lange-afstandsprofielen (PLP) van Eurocoustic is een pasklare oplossing voor het
monteren van akoestische plafonds in complexe bouwsituaties (plenums van meer dan 2,0 m*, grote
afstanden tussen ophangpunten). Zo wordt het vaak gebruikt in bioscopen of theaterzalen, ruimten
waaraan soms hoge architecturale eisen worden gesteld.

Dwarsstaven

BESCHRIJVING
Bovenste
bevestigingen
voor ophangers

Wandaansluithoeken

Onderste
bevestigingen
voor ophangers

Beugels
(verbindingsstukken)
Lijsten (verbindingsstukken)
PLP-profielen

PRODUCTEN

GAMMA
PLP-PROFIELEN
HOOGTE
(mm)

120

120

85

85

70

54

DIKTE
(cm)

1,2

1,0

1,0

0,6

0,6

0,6

MAXIMALE
AFSTAND (m)

6,5

5,5

5,0

4,25

3,75

3,5

Wandaansluithoeken

UITSTEKENDE
MECHANISCHE
EIGENSCHAPPEN

MAATSYSTEEM

•G
 eschikt voor grote
afstanden tussen de
ophangpunten: tot 6,50 m
• Ondersteunt zeer zware
verdeelde belastingen: tot
50 kg/m²

•K
 euze volgens de
schema's afhankelijk van
de siteconfiguratie

Bovenste bevestigingen
voor ophangers
Onderste bevestigingen
voor ophangers
Verbindingsstukken
Dwarsstaven

* Volgens DTU 58.1.

VOLLEDIG
SYSTEEM

•P
 asklaar volledig systeem
•C
 ompatibel met alle
soorten draagconstructies
•C
 ompatibel met de
akoestische plafonds van
Eurocoustic
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SECUNDAIRE PROFIELEN

QUICK-LOCK ULTRAMAT
&
STANDAARD ZWART
®

HARMONIE EN VISUEEL COMFORT

Het gamma QUICK-LOCK® Zwart-profielen is uitermate geschikt voor bioscopen en theaterzalen.
Het is beschikbaar in de optie Ultramat Zwart en biedt zowel een reflectievrij mat uiterlijk,
voor het comfort van de toeschouwers, als een perfecte visuele homogeniteit met de tegels,
voor een absoluut discreet plafond.

PRODUCTEN

BESCHRIJVING

MEER COMFORT

STANDAARD ZWART

QUICK-LOCK®
STANDAARD ZWART

QUICK-LOCK®
ULTRAMAT ZWART

Halfglanzende
afwerking*

Matte
afwerking*

VISUEEL
COMFORT

Beperkte reflectie

Geen reflectie
ongeacht de
plaats in de
ruimte

VISUELE
HOMOGENITEIT

Goed evenwicht
tussen het paneel
en het profiel:
discreet plafond

MEER COMFORT

ULTRAMAT
ZWART

GLANS

Producten die verkocht worden door
Saint-Gobain Eurocoustic en Saint-Gobain API

GAMMA
AFWERKING

Standaard zwart

Ultramat zwart

GLANS

15%

< 5%

1

2

CLICK

Stable

Beter evenwicht
mogelijk tussen
en het profiel:
absoluut
discreet plafond

System

Hoekprofielen Dwarsprofielen Hoofdprofielen
1

REFERENTIES

Fire

B r eak

2

MEER VEILIGHEID

CLICK

Stable
System

Gegarandeerde verbindingen door hoorbare klik
CLICK

Fire
Stabiliteit
B r eakvan de dwarsprofielen vanaf
de eerste verbinding

AFMETINGEN
T15

T24
T15

T24LP
T24

T24LP
T35

T15
T35LP
T35

T24
T35LP

T24LP

T35

T35LP

1

Betere brandbestendigheid van de plafonds
2

CLICK

CLICK

Stable

PLAATSINGSTECHNIEK

MEER EENVOUD

System

Snel Fire
en gemakkelijk te monteren
B r eak
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* Volgens de norm NF EN ISO 2813.
CLICK

VISUELE GARANTIE

QUICK-LOCK®-PROFIEL
ULTRAMAT ZWART
GLANS < 5%

VLIES EUROZWART EC43
TONGA® EN ACOUSTISHED®

Visuele
homogeniteit
tussen de paneel
en het profiel
goedgekeurd
door een
kleurenexpert.

QUICK-LOCK®-PROFIEL
STANDAARD ZWART
GLANS 15%

De twee bijgevoegde stroken zijn representatieve stalen van de afwerking van onze QUICK-LOCK®-profielen Ultramat en Standaardzwart.
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