
Technisch specificatieblad  
Akoestikon SilentSystem MD60 

OMSCHRIJVING 
 

Het Akoestikon SilentSystem MD 60 is een akoestische voorzetwand- en plafondsysteem. Het wordt 

gebruikt daar waar geluid binnen moet blijven, maar ook daar waar geluid buiten moet blijven. Ook 

binnen hetzelfde gebouw, waar verschillende ruimtes onderling elkaar niet mogen storen, is dit 

systeem uiterst geschikt. 

Het is een flexibel inzetbaar profielsysteem dat mechanisch bevestigd kan worden tegen een gesloten 

constructie. Deze constructie dient te zijn berekend op de gewichtsbelasting door het systeem. 

 

SAMENSTELLING 

Het gehele SilentSystem werkt volgens het 

massa-veer-massa principe. Dit is een 

compleet systeem waarbij elk onderdeel 

nodig is om de akoestische en thermische 

isolatie te behalen. 

1. Akoestikon Veerregels 

De veerregels bestaan uit 2 waterwerende 

MDF lijsten waartussen een veerkern 

gelijmd wordt. Deze regels zijn voorzien van 

voorgeboorde gaten zodat ze eenvoudig en 

snel gemonteerd kunnen worden. De 

profielen zijn 2400 mm lang, 60 mm breed 

en 60 mm dik. 

 
 

2. STS Akopol type D40/50 

STS Akopol polyesterwol  is een duurzaam 

uitgevoerd, geluidsabsorberend materiaal, 

vervaardigd uit polyestervezels. Het 

materiaal is 50 mm dik en heeft een densiteit 

van 40 kg/m³. Naast het dempen van 

storende geluidsresonanties zorgt Akopol 

ook voor een goede thermische isolatie.   

 

 

 

 

3. Akodemp SY+ 70 

In combinatie met geluidsisolerende 

massaplaat (Gyproc/Multiplex/MDF) kan, 

om nog hogere geluidsisolatiewaarden te 

bereiken, een  Akodemp SY+ 70 

ontdreunings- en isolatieplaat met hoge 

densiteit als extra laag worden toegepast. 

Deze plaat voegt massa toe en dempt 

mechanische energie waardoor het geluid 

tegengehouden wordt. Dit materiaal is 

voorzien van een zelfklevende laag.  
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EIGENSCHAPPEN 

• Geluidsisolerend 

• Thermisch isolerend  

• Flexibel inzetbaar systeem 

• Eenvoudige montage. 

 

TOEPASSINGEN  

• Plafond 

• (Tussen)Wand 

 

AFMETINGEN 

•      Veerregels MD 60: 2.750 x 60 x 60 mm 

•      Akopol: 1.000 x 544 (244) x 60 mm 

•      Akodemp: 5.000 x 1.220 mm 

 

AKOESTISCH RESULTAAT 

http://www.akoestikon.com/nl/#!Technical

_info/Datasheets/md 

Hierin is de geluidsisolatiewaarde af te 

lezen van het Silentsystem gecombineerd 

met een bestaande wandconstructie. 

THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN 
Volgens DIN 52612 

Akopol D40/50: λ = 0,034 W / m·K 

VERWERKING 

1. Eerst moet er bij alle vlakke 

aansluitingen van wanden en 

plafonds een randstrook 

Akoestifoam met een dikte van 10 

mm aangebracht worden.  

2. Daarna moeten op het te isoleren 

oppervlak, rond om rond, de 

veerregels gemonteerd worden.  

Monteer vervolgens de veerregels 

voor de wanden met een h.o.h. 

afstand van 600 mm en voor de 

plafonds met een h.o.h. afstand van 

300 mm.  

 

In de ruimte tussen de veerregels 

wordt de STS -Akopol polyesterwol 

nauwsluitend aangebracht. 

3. Op de regels dienen 1 of 2 

gipskartonplaten gemonteerd te 

worden met eventueel als extra 

geluidsisolatie daartussen Akodemp 

SY+ 70. 

Een van de gipskartonplaten kan 

vervangen worden door 

bijvoorbeeld een OSB-plaat. 

 

 
 

Het benodigde aantal regels en 

hulpmateriaal kan eenvoudig 

berekend worden op: 

http://www.akoestikon.com/nl/#!T

echnical_info/Calculation
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