
Informatie voor de gebruiker van deze bestektekst:  
- is de tekst rood dan kan men dit verwijderen om een neutrale tekst te krijgen 

- is de tekst blauw dan kan men een keuze maken uit een of meer verschillende keuzemogelijkheden. 

- Is de tekst groen dan kan men één keuze maken uit de verschillende keuzemogelijkheden. 

 

 

Bestekbeschrijving: RockSono Base / RockSono Solid / RockSono Extra - houten 

scheidingswand 

 

00.00.00 Isolatie van houten scheidingswand  VH  m² ++-++-++  Rockwool  RockSono Base / RockSono Solid / RockSono Extra  

 

 

Omschrijving: 

De isolatie van de scheidingswand met een houten raamwerk wordt uitgevoerd met rotswol onder 

vorm van lichte, veerkrachige rotswolplaten  # # Rockwool RockSono Base # # Rockwool RockSono 

Solid # # Rockwool RockSono Extra.  

 

# De scheidingswand zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De 

warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946. De 

thermische invloed van het hout in de isolatielaag is hierin meegerekend. 

 

# De scheidingswand heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de 

meetmethode van NBN EN ISO 140-3 en bepalingsmethode volgens NBN EN ISO 717-1. 

# De scheidingswand zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w halen van minstens … 

dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1 en alzo voldoen aan de vereiste 

# voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 

voor woongebouwen tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning. 

# De scheidingswand heeft een brandweerstand # EI  # REI van minstens … minuten in labo 

overeenkomstig NBN EN 13501-2, of berekend volgens NBN EN 1995-1-2. 

 

 

Materiaal: 

Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en 

gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen 

aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig 

recycleerbaar. 

 

# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Base hebben een volumemassa van circa 35 kg/m³. De 

plaatafmeting is 1200 x 600 mm.  

# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid hebben een volumemassa van circa 45 kg/m³. De 

plaatafmeting is 1000 x 600 mm.  

# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra hebben een volumemassa van circa 55 kg/m³. De 

plaatafmeting is 1000 x 600 mm.  

 

De toegepaste dikte bedraagt 

# 40 mm # 50 mm # 60 mm # 75 mm # 80 mm # 90 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 

mm # 170 mm # 190 mm 

# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen 

# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Base 

bedraagt 0,037 W/m.K volgens NBN-EN 12667. 

# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid 

bedraagt 0,035 W/m.K volgens NBN-EN 12667. 

# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra 



 

bedraagt 0,034 W/m.K volgens NBN-EN 12667. 

 

De isolatie kent geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 

J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456. 

 

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-

weerstandsgetal μ bedraagt circa 1,0. 

 

De rotswolisolatie is niet brandbaar. Het product heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 

13501-1. 

 

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. Op de werf worden ze vrij 

van de grond opgeslagen. 

 

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke 

verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die 

geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector. 

 

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd : 

# een monster 

# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring 

 

 

 

Uitvoering: 

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.  

 

De isolatieplaten worden enkele millimeters breder gesneden dan de afstand tussen de houten stijlen, 

zodat ze zelfklemmend en zonder verdere bevestigingen kunnen worden geplaatst. Ook wanneer 

inkorten van de strook in de andere richting nodig is, wordt een kleine overmaat gerespecteerd. 

Snijden gebeurt met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat. 

 

# Bij het later aanbrengen van wandbekleding en eventuele plinten, wordt om geluidtechnische reden 

een restvoeg gerespecteerd tussen voorzetwand en vloer, muur of zoldering. Deze wordt opgevuld 

met soepel voegmateriaal. 

 

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de 

rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, 

geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf. 

 

 

Toepassing: 

……………………………….. 

 

 

Aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

 

 

Meetwijze: 

Meeteenheid:   m² 

Meetcode:  


