UNIGLAS ‘Lawaaibarometer’
®

Hoe hard is ‘hard’ eigenlijk? De UNIGLAS® ‘Lawaaibarometer’geeft aan, welk effect alledaagse geluiden
op ons hebben.
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Gevolgen van lawaai

In het dagelijkse leven neemt het lawaai steeds

Lawaai ruikt niet, smaakt niet en pijn voelen

meer toe. Vooral in de steden worden mensen

we pas als we lawaai direct op onze oren hebben.

gestoord door lawaai in het weg-, trein- en

De sterkte van een geluid kan in een fysische

vliegverkeer, uit kroegen en discotheken.
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de geluidsdruk, gemeten in decibel (dB). Al vanaf
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55 dB wordt geluid al toenemend als geluidsover-

de buurman die bij voorkeur in het weekeinde zijn

last waargenomen die het prestatievermogen en

gras maait of motorrijders die op zondag hun

het welbevinden negatief beïnvloedt. Geluiden van

tochtjes maken.

65 tot 75 dB veroorzaken stress in het lichaam die
kan leiden tot hoge bloeddruk en hart-en vaatziekten.

Lawaai werkt op de zenuwen en veroorzaakt stress.
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Veel mensen worden onvermijdelijk blootgesteld aan geluiden. Zowel overdag
als ’s nachts belast het lawaai hun gezondheid. Het wordt tijd om te handelen!
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Voorbeeld raamopbouw 3-voudig*
1. Gelaagd veiligheidsglas met geluidsisolerende folie

1
2
3
4
5

2. Coating van edelmetaal
3. Glastussenruimte met edelgasvulling
4. Floatglas
5. Glastussenruimte met edelgasvulling

6

6. Coating van edelmetaal

7

7. Floatglas
8. Afstandhouders met droogmiddel

8

9. Dubbele randafdichting

9
Gemütliche Stunden im eigenen Heim

*Vergelijkbare benadering bij raamopbouw 2-voudig

UNIGLAS® | PHON Geluidswerende Beglazing

Meer levenskwaliteit

Toepassingsvoorbeelden

Eigenschappen

Voordelen

Thuis of op het werk:

Voor woon- en werkvertrekken, openbare

• zeer goede geluidsisolerende eigenschappen

• Individueel afgestemde geluidsisolatie

met UNIGLAS | PHON Geluidswerende Beglazing

inrichtingen zoals ziekenhuizen, sanatoriums en

keert de rust weer. Maak ook bij grote raam-

scholen met een hoog extern lawaainiveau door:

oppervlakken gebruik van een rustige atmosfeer

• drukke wegen en spoorlijnen

om te werken of te genieten van gezellige uren

• vliegverkeer en bouwplaatsen

• in 2-voudige opbouw tot Ug = 1,0 W/m² K

met uw familie.

• industrie, handel en landbouw

• in 3-voudige opbouw tot Ug = 0,6 W/m² K

®

• gastronomie en discotheken

met topwaarden
• optimaal op de dienovereenkomstige lawaaibron
afgestemde productkeuze

Desgewenst ook tot Ug = 0,4 W/m² K

• Voelbaar meer welbevinden bij licht
en transparantie
• Volwaardige geluids- en warmte-isolatie
• Vrij combineerbaar met zonwering,
inbraak- en doorvalbeveiliging
• Waardestijging van het object

• gelaagd glas met geluidsisolerende
folie, optioneel ook verkrijgbaar met 			
veiligheidseigenschappen
• desgewenst combineerbaar met multifunctioneel
isolatieglas met warmte-isolatie, zonwering en
objectbeveiliging evenals doorvalbeveiliging

De Rw-waarde (geluidsisolatiewaarde) wordt gemeten in dB. Hoe hoger
de dB-waarde, hoe beter de geluidsisolatie. Een verhoging met 10 dB
wordt door de mens al waargenomen als halvering van het lawaai.
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Voor de technische gegevens verwijzen wij naar het productoverzicht:
UNIGLAS® | ISOLATIEGLAS en het Technische Handboek UNIGLAS® | COLLEGE.
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Voorbeeld raamopbouw 2-voudig*
Meetcurve

Referentiecurve

Geluidscurve:
de dienovereenkomstige isolatiewaarde
wordt bij verschillende frequenties en volgens
bepaalde regels omgerekend tot één waarde:
de geluidsisolatiewaarde Rw.

SWA, gekeurde instantie voor de geluids- en warmtemeting

Rw: de waarde voor het isolatievermogen

Basisprincipe van de geluidsisolatie:
verschillende dikte van de afzonderlijke
glasplaten - eventueel met vergrote
tussenruimte.

3

2

1

Verbeterde geluidsisolatie dankzij
speciale geluidsisolerende folie,
optioneel verkrijgbaar met
veiligheidseigenschappen:
verschillende glastypes met gelaagd
glas of gelaagd veiligheidsglas met
speciale geluidsisolerende folie in
één van beide glasplaten.

Optimale geluidsisolatie dankzij
speciale geluidsisolerende folies,
optioneel verkrijgbaar met
veiligheidseigenschappen:
variërende glasopbouw met gelaagd
glas of gelaagd veiligheidsglas met
speciale geluidsisolerende folie in
beide glasplaten.

*Vergelijkbare benadering bij 3-voudige glasopbouw

Drie categorieën voor de optimale geluidsisolatiewaarde

Geluid wordt geïsoleerd doordat de geluidsgolven

De dienovereenkomstige isolatiewaarde

een weerstand wordt geboden. Deze weerstand

wordt bij verschillende frequenties en volgens

en de binnenzijde vormen de meest eenvoudige vorm van transparante geluidsisolatie. Door het verschil in

wordt exact bepaald aan de hand van een meting

bepaalde regels omgerekend tot één waarde:

trillingsgedrag (coïncidentiefrequenties) worden al zeer goede geluidsisolatiewaarden bereikt. Als de tussenruimte

in het laboratorium.

de geluidsisolatiewaarde Rw. Eenvoudig gezegd

(spouw) vergroot wordt, worden de geluidsisolatiewaarden normaalgesproken beter.

1 Basisprincipe van de geluidsisolatie: verschillende dikte van de afzonderlijke glasplaten aan de buiten-

vormt de Rw een gemiddelde waarde voor
frequentiebereiken die relevant zijn voor
de hoogbouw.

2 Verbeterde geluidsisolatie dankzij speciale geluidsisolerende folie, optioneel verkrijgbaar

met veiligheidseigenschappen: voor strengere vereisten aan de geluidsisolatie wordt één glasplaat van het
isolatieglas van gelaagd glas en / of gelaagd veiligheidsglas voorzien van speciale, geluidsisolerende folie.
Dit glas kan bovendien worden uitgerust met veiligheidseigenschappen zoals bijvoorbeeld slagwering van de
klasse P4A. De speciale folies voor gelaagd veiligheidsglas zijn ook uitstekend geschikt voor moderne luifels
van glas, omdat ze bijv. het geluid van regen goed absorberen.
3 Optimale geluidsisolatie dankzij speciale geluidsisolerende folies, optioneel verkrijgbaar

met veiligheidseigenschappen: Jal naargelang de behoefte worden bij twee glasplaten van het isolatieglas

JeBij
höher
der dB-Wert,isdesto
besser der
Lärmschutz.
Wird eine Scheibe
de geluidsisolatie
het belangrijk
om de
storende frequentiebereiken
bijzonder
mit
einem
um 10 dB
erhöhten
eingebaut, Gelijke
empfindet
das
goed
te isoleren.
Daarbij
is deSchalldämmwert
lawaaibron doorslaggevend.
lawaainiveaus
menschliche
Ohr verschillende
dies bereits als
Lärmhalbierung.
kunnen absoluut
geluidsisolerende
beglazing vereisen.
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speciale geluidsisolerende folies als tussenlaag in de glasopbouw geplaatst. Op deze wijze worden ook de onder
punt 2 genoemde veiligheidseigenschappen gerealiseerd.

Voor de technische gegevens verwijzen wij naar het productoverzicht:
UNIGLAS® | ISOLATIEGLAS en het Technische Handboek UNIGLAS® | COLLEGE.
uniGlas

®

|7

C en Ctr spectrum-aanpassingswaarde 1en 2

Toepassing: C

Toepassing: Ctr

Doelgericht isoleren: twee ruiten kunnen over

C – spectrum-aanpassingswaarde 1 – wordt

C tr – spectrum-aanpassingswaarde 2 – is

ingezet bij lawaai dat zich meer in een breed

doorslaggevend voor de isolatie van lage frequenties.

dezelfde geluidsisolatiewaarde Rw beschikken,
maar in sommige frequentiebereiken van elkaar
verschillen. Voor de effectieve toepassing van
geluidsisolerende ruiten worden de zogenaamde

Rekenvoorbeeld voor de geschatte
waarde van het lawaainiveau achter

spectrum bevindt en gelijkblijvend in frequentie is.

het bouwelement
Situatie: wegverkeer in de stad

spectrum-aanapssingswaarden geïntroduceerd:
C en Ctr informeren over de individuele prestaties
van isolerende beglazingen bij de isolatie van
bepaalde soorten lawaai. C staat voor correctie.
De index ‘tr’ verwijst naar het verkeer (traffic).
C en Ctr zijn algemene correctiewaarden voor
karakteristieke frequentiebereiken van vaak
optredende geluidsemissies. De daadwerkelijke
geluidsisolatie komt overeen met het totaal uit de
geluidsisolatiewaarde Rw en de correctiewaarde Ctr.

Berekende gemiddelde geluidsemissie 			

80 dB

vóór het bouwelement			
Geluidsisolatiewaarde Rw van het bouwelement		

41 dB

Spectrum-aanpassingswaarde Ctr			-5 dB
Berekeningsformule		

80 dB – 41 dB – (-5) = 44 dB

Voorbeeld:

Voorbeeld:

• normale frequentiegeluiden, zoals radio en tv

• wegverkeer in de stad

• autosnelwegverkeer boven 80 km/uur*

• discomuziek

• spoorwegverkeer gemiddelde tot hoge snelheid*

• spoorwegverkeer met lage snelheid

• vliegtuigen met straalaandrijving

• vliegtuigen met straalaandrijving op grotere afstand

op geringe afstand
• bedrijven met een lawaaifrequentie op gemiddeld

• bedrijven met een lawaaifrequentie op laag tot
gemiddeld niveau

tot hoog niveau

Resultaat:
de geschatte waarde voor het lawaainiveau
achter het bouwelement ligt bij 44 dB.
			

Voor de technische gegevens verwijzen wij naar het productoverzicht:
UNIGLAS® | ISOLATIEGLAS en het Technische Handboek UNIGLAS® | COLLEGE.
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1. Internationale bank in Wenen

Praktijkbericht
1 Voor een internationale bank in Wenen

2. Tegen geluid geïsoleerd huis in Bingen

Optimale combinatie
2 Slechts op een steenworp afstand

Iedere lawaaibron heeft een specifieke

Afhankelijk van de lawaaibron, de ligging en het

werd een kantoorcomplex met een elegant

denderen zware goederentreinen door Bingen.

frequentieverdeling. Bij de geluidsisolatie is het

gebruik van het vertrek wordt het individuele concept

gewelfde glasgevel gebouwd. Bij de royale

Voor de plaats in het Rijndal betekent dit een

belangrijk om de storende frequentiebereiken te

voor de geluidsisolatie op u en uw object afgestemd.

raam- en gevelconstructie werd onder andere

geluidsoverlast die vergelijkbaar is met een

isoleren. Gelijke lawaainiveaus kunnen absoluut

Uw UNIGLAS®-partner helpt u graag bij de keuze

UNIGLAS® | PHON Geluidswerende Beglazing

startende straaljager. Voor de bewoners liggen

verschillende geluidsisolerende beglazing vereisen.

van de juiste beglazing.

met multifunctionele eigenschappen ingezet.

de treinen als het ware op een steenworp afstand:

Het isolatieglas schermt de kantoren af tegen

slechts enkele meters liggen tussen het spoor

UNIGLAS® | PHON Geluidswerende Beglazing

het lawaai van het wegverkeer dat over meerdere

en de woon- en slaapkamerramen. Familie Vetter

biedt optimale geluidsisolatie dankzij op maat

rijstroken langs het gebouw raast. Tegelijkertijd

heeft voor de eigen woning de meest optimale

gemaakte oplossingen en kan met tal van nuttige

is het isolatieglas bedoeld als bescherming tegen

geluidsisolatie gekozen:

functies worden uitgerust zoals zonwering,

de intensieve zonnestraling in de namiddag.

UNIGLAS | PHON Geluidswerende Beglazing.

warmte-isolatie en objectbeveiliging.

®

Voor de technische gegevens verwijzen wij naar het productoverzicht:
UNIGLAS® | ISOLATIEGLAS en het Technische Handboek UNIGLAS® | COLLEGE.
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Onze nabijheid - uw voordeel

