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Toepassing en functie

Schlüter-DITRA-SOUND is een hech
tende contactgeluidsisolatie voor tegelbe
kledingen, die bestaat uit een zware mat 
op basis van polyethyleen, waarop aan de 
voor en achterzijde een vlies aangebracht 
is voor de verankering in de tegellijm. 
Dit systeem is onafhankelijk van de fabri
kant getest door het bevoegde keuringsin
stituut volgens DIN EN ISO 1408.
Voor SchluterDITRASOUND werd in inge
bouwde situatie een verbetering van het 
contactgeluid (ΔLW) van 13 dB gemeten.
De daadwerkelijke mate van verbetering 
bij de desbetreffende constructie is afhan
kelijk van de plaatselijke omstandigheden 
(constructieopbouw) en kan afwijken van 
deze waarde. Daarom zijn de gemeten 
testwaarden niet éénopéén van toepas
sing op elke bouwplaatssituatie.

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig 
zijn. Voor de verlijming van SchlüterDITRA
SOUND wordt een op de ondergrond 
afgestemde dunbedmortel aangebracht met 
een lijmkam (bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 
mm). Daarin wordt DITRASOUND met het 
vliesweefsel aan de achterzijde (zijde met 
opdruk) over het volledige oppervlak gelijmd, 
waarbij het weefsel zich mechanisch veran
kert in de lijm. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de open tijd van de lijm.

De tegelbekleding wordt volgens de regels 
van de kunst in het dunbedprocédé direct 
op SchlüterDITRASOUND geplaatst, 
waarbij de dunbedmortel zich verankert in 
het vliesweefsel aan de bovenzijde van de 
mat. Op deze manier is een verbinding van 
het volledige systeem gerealiseerd.

Contactgeluiden / omgevingsgeluiden
De overdracht van geluiden, bijvoorbeeld 
door stappen of door vallende voorwer
pen, naar naast of onderliggende ruimten, 
wordt contactgeluidsoverdracht genoemd. 
De geluidsgolven die door belasting op de 
vloer/plafondconstructie ontstaan, geven 
het geproduceerde contactgeluid door als 
lawaai.
Een met 10 dB verminderd contactgeluid 
wordt door het oor ervaren als een met 50% 
verminderd geluid.
Stapgeluid, bijv. veroorzaakt door hard 
schoeisel, wordt bovendien weerkaatst in 
de kamer. Bij lichte constructies en harde 
oppervlakken wordt dit ongunstig beïnvloed 
en leidt dit tot het zogenaamde trommelef
fect. Door de grote massa van de zware mat 
wordt dit doeltreffend verhinderd.A
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Productoverzicht

Schlüter®-DITRA-SOUND
 Hechtende contactgeluidsisolatie 

Basis Zware mat uit polyethyleen
Leveringsformaat 550 x 750 mm = 0,41 m2 / stuk.
Materiaaldikte ca. 3,5 mm
Gewicht ca. 5,5 kg/m2

Warmtegeleidingsvermogen 0,40 W/(m•K)
Warmtedoorlaatweerstand 0,007 m2•K/W
Waterdampdiffusieweerstand μ = 86000
Equivalente luchtlaagdikte sd = 250 m
Bouwmateriaal-klasse B2 volgens DIN 4102

   Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 
Zelfklevende randisolatiestrook 

Rol Hoogte Dikte
10 m 30 mm 6 mm

   Schlüter®-DITRA-SOUND-KB 
Kleefband voor naadafdekking 

Rol Breedte
50 m 38 mm
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Tekstmodule:

 ______m2 SchlüterDITRASOUND als hech
tende contactgeluidsisolatie uit een zware 
mat in polyethyleen met aan beide zijden een 
vliesweefsel voor het verankeren van de mat in 
de tegellijm, leveren en volgens de voorschrif
ten van de fabrikant vakkundig op een vlakke 
en draagkrachtige ondergrond plaatsen met 
daarvoor geschikte
■ tegellijm naar keuze van de lijmfabrikant
■ tegellijm, type ________________________
over het hele oppervlak verlijmen, inclusief de 
nodige naadafdekkingen en randstroken.
Materiaal: _________________________ €/m2 
Loon: _____________________________ €/m2 
Totale prijs: ________________________ €/m2

Schlüter®-DITRA-SOUND
Plaatsingsmat

Hechtende contactgeluidsisolatie 6.3
Productdatablad



Samenvatting van de functies:

a) Contactgeluidsisolatie / omgevings- 
geluidsisolatie
Verder absorbeert het uit zware folie 
bestaande materiaal het omgevingsgeluid 
dat bijv. wordt veroorzaakt door te stappen, 
in hoge mate en vermindert daardoor het 
trommeleffect. De isolatiemat is dus ideaal 
bij renovatie en sanering van gebouwen, 
maar ook in nieuwbouw.
Door de geringe opbouwhoogte van ca.  
3,5 mm en de goede contact/omgevings
geluidsisolatie is SchlüterDITRASOUND 
ideaal voor de renovatie en sanering van 
gebouwen.

b) Barstoverbrugging
Barsten die nog slechts geringe wijzigingen 
in de barstbreedte en geen hoogtever
schuiving doen verwachten, kunnen met 
SchlüterDITRASOUND worden overbrugd, 
zodat barsten niet vanuit de ondergrond 
worden overgedragen naar de tegelbe
kleding. Eventueel moet een bescherming 
tegen hoogteverschuiving worden inge
bouwd.

c) Lastverdeling
SchlüterDITRASOUND is een nietcom
primeerbare zware folie. Tegelbekledingen 
die op DITRASOUND worden aange
bracht, zijn dus hoog belastbaar. Bij 
een grote verkeersbelasting (maximaal  
5 kN/m2 bijv. in commerciële omgevingen) 
moeten de tegels voor het toepassings
gebied in kwestie de vereiste tegeldikte 
en drukstabiliteit hebben. De instructies 
en tegeldiktes vermeld in de in Duitsland 
geldende ZDBfiche “Mechanisch sterk 
belastbare keramische vloerbekledingen” 
moeten worden opgevolgd.
In sterk belastbare omgevingen dient men 
er goed op te letten dat de tegels over het 
volledige oppervlak worden ingebed.
Bij keramische bekledingen moeten slag
belastingen met harde voorwerpen worden 
vermeden.
De tegels moeten minstens 5 x 5 cm groot zijn.

Materiaal

SchlüterDITRASOUND is een ca.  
3,5 mm dikke, zware mat uit polyethyleen. 
De voor en achterzijde is voorzien van een 
vliesweefsel. Polyethyleen is op lange termijn 
niet UVbestendig, zodat bij de opslag lang
durige en intensieve zonnestralen moeten 
worden vermeden.

Materiaaleigenschappen en 
toepassings gebieden:
SchlüterDITRASOUND is onrotbaar, water
dicht en barstoverbruggend. Bovendien 
is het product grotendeels bestand tegen 
inwerkingen van waterhoudende oplossin
gen, zouten, zuren, logen, vele organische 
oplosmiddelen, alcoholen en oliën.
Rekening houdend met de te verwachten 
concentratie, temperatuur en inwerkings
duur moet de bestendigheid tegen speciale, 
gebouw specifieke belastingen afzonderlijk 
worden gecontroleerd. De waterdampdif
fusiedichtheid is relatief hoog. Het materiaal 
is fysiologisch zonder bezwaar.
DITRASOUND kan in diverse toepassings
gebieden worden gebruikt.
De bruikbaarheid bij chemische of mecha
nische belastingen moet voor de specifieke 
toepassing worden onderzocht. Hierna 
kunnen slechts enkele algemene richtlijnen 
worden gegeven.

Opmerking

De in combinatie met SchlüterDITRA
SOUND verwerkte dunbedmortel en het 
bekledingsmateriaal moeten geschikt zijn 
voor het specifieke toepassingsgebied 
en voldoen aan de dienovereenkomstige 
vereisten.
Het gebruik van snelhardende dunbedmor
tels kan voor bepaalde werken interessant 
zijn. In de loopzones bijv. voor het materi
aaltransport over geplaatste DITRASOUND 
oppervlakken, moeten loop planken of 
andere beschermende afdekkin gen worden 
gebruikt.

Opmerkingen voor bewegingsvoegen:
SchlüterDITRASOUND moet worden 
onderbroken boven de in de ondergrond 
aanwezige bewegingsvoegen.
Volgens de regels van de kunst moeten 
bewegingsvoegen in de tegelbekleding 
worden overgenomen. In alle andere 
gevallen moeten grote bekledingen op 
DITRASOUND volgens de geldende voor
schriften met bewe gings voegen in velden 
worden ingedeeld. We verwijzen hier naar 
het gebruik van de ver schillende profiel
types SchlüterDILEX. Afhankelijk van de 
bouwscheidingsvoegen moeten profielen 
wor den gebruikt zoals SchlüterDILEXBT 
of SchlüterDILEXKSBT.

Opmerkingen voor randvoegen:
Aan de randen van de bekleding, bijv. aan 
opgaande constructies of wanden, moet 
randinsluiting worden voorkomen. Rand
voegen en aansluitvoegen moeten voldoen 
aan de daarvoor geldende regels van de 
techniek en voldoende breed zijn om span
ningen uit te sluiten. Dienovereenkomstig 
moet hier SchlüterDITRASOUND RSK 630 
als randstrook worden aangebracht. Voor de 
rand of aansluitvoegen van de vloer naar 
de wand of plinttegels verwijzen we naar 
het gebruik van de verschillende profieltypes 
uit de SchlüterDILEX serie.

Ondergronden voor Schlüter®- 
DITRA-SOUND:

Ondergronden waarop SchlüterDITRA
SOUND moet worden geplaatst, moeten 
altijd worden gecontroleerd op effenheid, 
draagvermogen, netheid en compatibiliteit. 
Bestanddelen die de hechting verhinde
ren, moeten van het oppervlak worden 
ver wijderd. Oneffenheden of een hoogte
verschil moeten worden genivelleerd vóór 
DITRASOUND wordt geplaatst.

Beton
Beton is onderhevig aan een langdurige 
vormverandering ten gevolge van krimp. 
Door het gebruik van SchlüterDITRA
SOUND kunnen de tegels na een periode 
van 3 maanden worden geplaatst. 

Cementdekvloeren
Bij gebruik van SchlüterDITRASOUND 
kunnen de tegels na 28 dagen op een 
cementdekvloer worden geplaatst zonder 
de restvochtigheid te meten.

Calciumsulfaat dekvloeren
Calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet 
dekvloeren) mogen bij de tegelplaatsing 
overeenkomstig de geldende voorschriften 
slechts max. 0,5 CM% restvochtigheid 
vertonen. Door het gebruik van Schlüter
DITRASOUND kan reeds bij een rest
vochtigheid van minder dan 1 CM% een 
tegelbekleding worden aangebracht. Cal
ciumsulfaat dekvloeren zijn vochtgevoelig, 
zodat de dekvloer moet worden beschermd 
tegen bijkomende vochtbelasting, onder 
andere uit de ondergrond.

Verwarmde dekvloeren
SchlüterDITRASOUND kan ook op ver
warmde dekvloeren worden aan gebracht. 
Hier moet men rekening houden met de 
geldende voorschriften voor klassieke vloer
verwarming voor tegelbekledingen.

Spaan- en multiplexplaten
Deze materialen kunnen zeer sterk van 
vorm veranderen door inwerking van vocht 
(of sterk schommelende luchtvochtigheid). 
Bijgevolg moeten spaan of multiplexpla
ten worden gebruikt die geïmpregneerd 
zijn tegen de opname van vocht. De dikte 
van de platen moet zo worden gekozen, 
dat ze in combinatie met een geschikte 
draagconstructie voldoende vormstabiel 
zijn. De bevestiging moet worden verzekerd 
door ze op voldoende korte afstanden vast 
te schroeven. De naden moeten van het 
mes/groeftype en verlijmd zijn. Ten opzichte 
van aangrenzende constructieelementen 
moeten randvoegen van ca. 10 mm worden 
voorzien. SchlüterDITRASOUND neutra
liseert de daarna nog optredende kleine 
spanningen.

Plankenvloeren
Bij voldoende draagkrachtige, vastge
schroefde houten planken van het mes/
groeftype kan de keramische bekleding in 
combinatie met SchlüterDITRASOUND 
rechtstreeks worden geplaatst. Voor de 
plaatsing van DITRASOUND moet de 
houten ondergrond wel overal dezelfde 
vochtigheid vertonen. Het is echter nuttig 
gebleken hier een extra laag spaan of mul
tiplexplaten aan te brengen. Oneffen vloeren 
moeten voordien worden genivelleerd door 
geschikte maatregelen.

Kunststofbekledingen en coatings 
De oppervlakken moeten altijd draagkrach
tig zijn en zo uitgevoerd of voor behandeld 
zijn, dat een geschikte lijm erop hecht, en 
waarin het draagvlies van SchlüterDITRA
SOUND zich kan verankeren. De com
patibiliteit van de lijm met de ondergrond 
en DITRASOUND moet vooraf worden 
gecontroleerd.

Traptreden
Met SchlüterDITRASOUND kan ook een 
contactgeluidsisolatie worden aangebracht 
op trappen. De toepassing gebeurt zoals bij 
de hierboven beschreven ondergronden.

Verwerking

1. De ondergrond moet vrij zijn van bestand
delen die de hechting verhinderen, hij 
moet draagkrachtig en effen zijn. Even
tuele nivelleringswerken moeten worden 
uitgevoerd vóór SchlüterDITRASOUND 
wordt geplaatst.

2. Om randinsluitingen en geluidsbruggen 
te vermijden, moeten bekledingsranden 
aan opgaande constructies of wanden 
worden voorzien van de zelfklevende 
randstrook SchlüterDITRASOUND 
RSK.

3. De selectie van de dunbedmortel waar
mee SchlüterDITRASOUND wordt 
verlijmd, is afhankelijk van het soort onder
grond. De lijm moet op de ondergrond 
hechten, zich mechanisch verankeren in 
het draagvlies van DITRASOUND en uit
harden. Bij de meeste ondergronden kan 
een hydraulisch hardende dunbedmortel 
worden gebruikt. Eventuele onderlinge 
materiaalincompa tibiliteit moet worden 
gecontroleerd.

4. De dunbedmortel wordt met een lijmkam 
(bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 mm) aan
gebracht op de ondergrond.

5. De voordien op maat gesneden matten 
SchlüterDITRASOUND worden over 
het volledige oppervlak met het draag
vlies in de aangebrachte lijm ingebed en 
onmiddellijk met behulp van een vlak
spaan of een aandrukrol in één richting 
in de lijm gedrukt. Schenk aandacht 
aan de open tijd van de lijm. Het is aan 
te bevelen DITRASOUND reeds bij het 
plaatsen nauwkeurig uit te lijnen. De 
matten worden aanliggend tegen elkaar 
geplaatst. Eventueel naar buiten komende 
mortel moet worden uitgekrast.

6. Om geluidsbruggen te vermijden, moeten 
alle naden worden behandeld met de 
zelfklevende naadafdekking Schlüter
DITRASOUNDKB

7. Om beschadigingen van de geplaatste 
SchlüterDITRASOUND of loskomen van 
de ondergrond te vermijden, is het aan 
te bevelen deze te beschermen tegen 
mechanische belastingen met bijv. loop
planken (vooral in de loopzones voor het 
materiaaltransport)

8. Onmiddellijk na het verlijmen van de 
SchlüterDITRASOUNDmat kunnen de 
tegels in het dunbedprocédé, met een 
voor de tegels geschikte dunbedmortel, 
worden geplaatst. Daartoe wordt de dun
bedmortel met een voor het bekledings
formaat geschikte vertanding uitgespreid. 
Daarin worden de tegels zo veel mogelijk 
over het volledige oppervlak ingebed. 
Met name bij mechanisch sterk belaste 
vloeren is een volle verlijming over het 
volledige oppervlak volgens de regels van 
de kunst noodzakelijk. Let op de open tijd 
van de dunbedmortel.

 De gebruikte lijm moet met uitsluiting van 
lucht zonder waterafgifte hydraulisch of 
door een andere chemische reactie uit
harden.

9. Voor bewegingsvoegen als veldbegren
zings, rand en aansluitvoegen dient men 
rekening te houden met de overeenkom
stige instructies in deze technische fiche 
en met de overige regels van de techniek.
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Barstoverbrugging

Lastspreiding
direct in de ondergrond

Contactgeluid
tot 13 dB geluidsvermindering



Samenvatting van de functies:

a) Contactgeluidsisolatie / omgevings- 
geluidsisolatie
Verder absorbeert het uit zware folie 
bestaande materiaal het omgevingsgeluid 
dat bijv. wordt veroorzaakt door te stappen, 
in hoge mate en vermindert daardoor het 
trommeleffect. De isolatiemat is dus ideaal 
bij renovatie en sanering van gebouwen, 
maar ook in nieuwbouw.
Door de geringe opbouwhoogte van ca.  
3,5 mm en de goede contact/omgevings
geluidsisolatie is SchlüterDITRASOUND 
ideaal voor de renovatie en sanering van 
gebouwen.

b) Barstoverbrugging
Barsten die nog slechts geringe wijzigingen 
in de barstbreedte en geen hoogtever
schuiving doen verwachten, kunnen met 
SchlüterDITRASOUND worden overbrugd, 
zodat barsten niet vanuit de ondergrond 
worden overgedragen naar de tegelbe
kleding. Eventueel moet een bescherming 
tegen hoogteverschuiving worden inge
bouwd.

c) Lastverdeling
SchlüterDITRASOUND is een nietcom
primeerbare zware folie. Tegelbekledingen 
die op DITRASOUND worden aange
bracht, zijn dus hoog belastbaar. Bij 
een grote verkeersbelasting (maximaal  
5 kN/m2 bijv. in commerciële omgevingen) 
moeten de tegels voor het toepassings
gebied in kwestie de vereiste tegeldikte 
en drukstabiliteit hebben. De instructies 
en tegeldiktes vermeld in de in Duitsland 
geldende ZDBfiche “Mechanisch sterk 
belastbare keramische vloerbekledingen” 
moeten worden opgevolgd.
In sterk belastbare omgevingen dient men 
er goed op te letten dat de tegels over het 
volledige oppervlak worden ingebed.
Bij keramische bekledingen moeten slag
belastingen met harde voorwerpen worden 
vermeden.
De tegels moeten minstens 5 x 5 cm groot zijn.

Materiaal

SchlüterDITRASOUND is een ca.  
3,5 mm dikke, zware mat uit polyethyleen. 
De voor en achterzijde is voorzien van een 
vliesweefsel. Polyethyleen is op lange termijn 
niet UVbestendig, zodat bij de opslag lang
durige en intensieve zonnestralen moeten 
worden vermeden.

Materiaaleigenschappen en 
toepassings gebieden:
SchlüterDITRASOUND is onrotbaar, water
dicht en barstoverbruggend. Bovendien 
is het product grotendeels bestand tegen 
inwerkingen van waterhoudende oplossin
gen, zouten, zuren, logen, vele organische 
oplosmiddelen, alcoholen en oliën.
Rekening houdend met de te verwachten 
concentratie, temperatuur en inwerkings
duur moet de bestendigheid tegen speciale, 
gebouw specifieke belastingen afzonderlijk 
worden gecontroleerd. De waterdampdif
fusiedichtheid is relatief hoog. Het materiaal 
is fysiologisch zonder bezwaar.
DITRASOUND kan in diverse toepassings
gebieden worden gebruikt.
De bruikbaarheid bij chemische of mecha
nische belastingen moet voor de specifieke 
toepassing worden onderzocht. Hierna 
kunnen slechts enkele algemene richtlijnen 
worden gegeven.

Opmerking

De in combinatie met SchlüterDITRA
SOUND verwerkte dunbedmortel en het 
bekledingsmateriaal moeten geschikt zijn 
voor het specifieke toepassingsgebied 
en voldoen aan de dienovereenkomstige 
vereisten.
Het gebruik van snelhardende dunbedmor
tels kan voor bepaalde werken interessant 
zijn. In de loopzones bijv. voor het materi
aaltransport over geplaatste DITRASOUND 
oppervlakken, moeten loop planken of 
andere beschermende afdekkin gen worden 
gebruikt.

Opmerkingen voor bewegingsvoegen:
SchlüterDITRASOUND moet worden 
onderbroken boven de in de ondergrond 
aanwezige bewegingsvoegen.
Volgens de regels van de kunst moeten 
bewegingsvoegen in de tegelbekleding 
worden overgenomen. In alle andere 
gevallen moeten grote bekledingen op 
DITRASOUND volgens de geldende voor
schriften met bewe gings voegen in velden 
worden ingedeeld. We verwijzen hier naar 
het gebruik van de ver schillende profiel
types SchlüterDILEX. Afhankelijk van de 
bouwscheidingsvoegen moeten profielen 
wor den gebruikt zoals SchlüterDILEXBT 
of SchlüterDILEXKSBT.

Opmerkingen voor randvoegen:
Aan de randen van de bekleding, bijv. aan 
opgaande constructies of wanden, moet 
randinsluiting worden voorkomen. Rand
voegen en aansluitvoegen moeten voldoen 
aan de daarvoor geldende regels van de 
techniek en voldoende breed zijn om span
ningen uit te sluiten. Dienovereenkomstig 
moet hier SchlüterDITRASOUND RSK 630 
als randstrook worden aangebracht. Voor de 
rand of aansluitvoegen van de vloer naar 
de wand of plinttegels verwijzen we naar 
het gebruik van de verschillende profieltypes 
uit de SchlüterDILEX serie.

Ondergronden voor Schlüter®- 
DITRA-SOUND:

Ondergronden waarop SchlüterDITRA
SOUND moet worden geplaatst, moeten 
altijd worden gecontroleerd op effenheid, 
draagvermogen, netheid en compatibiliteit. 
Bestanddelen die de hechting verhinde
ren, moeten van het oppervlak worden 
ver wijderd. Oneffenheden of een hoogte
verschil moeten worden genivelleerd vóór 
DITRASOUND wordt geplaatst.

Beton
Beton is onderhevig aan een langdurige 
vormverandering ten gevolge van krimp. 
Door het gebruik van SchlüterDITRA
SOUND kunnen de tegels na een periode 
van 3 maanden worden geplaatst. 

Cementdekvloeren
Bij gebruik van SchlüterDITRASOUND 
kunnen de tegels na 28 dagen op een 
cementdekvloer worden geplaatst zonder 
de restvochtigheid te meten.

Calciumsulfaat dekvloeren
Calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet 
dekvloeren) mogen bij de tegelplaatsing 
overeenkomstig de geldende voorschriften 
slechts max. 0,5 CM% restvochtigheid 
vertonen. Door het gebruik van Schlüter
DITRASOUND kan reeds bij een rest
vochtigheid van minder dan 1 CM% een 
tegelbekleding worden aangebracht. Cal
ciumsulfaat dekvloeren zijn vochtgevoelig, 
zodat de dekvloer moet worden beschermd 
tegen bijkomende vochtbelasting, onder 
andere uit de ondergrond.

Verwarmde dekvloeren
SchlüterDITRASOUND kan ook op ver
warmde dekvloeren worden aan gebracht. 
Hier moet men rekening houden met de 
geldende voorschriften voor klassieke vloer
verwarming voor tegelbekledingen.

Spaan- en multiplexplaten
Deze materialen kunnen zeer sterk van 
vorm veranderen door inwerking van vocht 
(of sterk schommelende luchtvochtigheid). 
Bijgevolg moeten spaan of multiplexpla
ten worden gebruikt die geïmpregneerd 
zijn tegen de opname van vocht. De dikte 
van de platen moet zo worden gekozen, 
dat ze in combinatie met een geschikte 
draagconstructie voldoende vormstabiel 
zijn. De bevestiging moet worden verzekerd 
door ze op voldoende korte afstanden vast 
te schroeven. De naden moeten van het 
mes/groeftype en verlijmd zijn. Ten opzichte 
van aangrenzende constructieelementen 
moeten randvoegen van ca. 10 mm worden 
voorzien. SchlüterDITRASOUND neutra
liseert de daarna nog optredende kleine 
spanningen.

Plankenvloeren
Bij voldoende draagkrachtige, vastge
schroefde houten planken van het mes/
groeftype kan de keramische bekleding in 
combinatie met SchlüterDITRASOUND 
rechtstreeks worden geplaatst. Voor de 
plaatsing van DITRASOUND moet de 
houten ondergrond wel overal dezelfde 
vochtigheid vertonen. Het is echter nuttig 
gebleken hier een extra laag spaan of mul
tiplexplaten aan te brengen. Oneffen vloeren 
moeten voordien worden genivelleerd door 
geschikte maatregelen.

Kunststofbekledingen en coatings 
De oppervlakken moeten altijd draagkrach
tig zijn en zo uitgevoerd of voor behandeld 
zijn, dat een geschikte lijm erop hecht, en 
waarin het draagvlies van SchlüterDITRA
SOUND zich kan verankeren. De com
patibiliteit van de lijm met de ondergrond 
en DITRASOUND moet vooraf worden 
gecontroleerd.

Traptreden
Met SchlüterDITRASOUND kan ook een 
contactgeluidsisolatie worden aangebracht 
op trappen. De toepassing gebeurt zoals bij 
de hierboven beschreven ondergronden.

Verwerking

1. De ondergrond moet vrij zijn van bestand
delen die de hechting verhinderen, hij 
moet draagkrachtig en effen zijn. Even
tuele nivelleringswerken moeten worden 
uitgevoerd vóór SchlüterDITRASOUND 
wordt geplaatst.

2. Om randinsluitingen en geluidsbruggen 
te vermijden, moeten bekledingsranden 
aan opgaande constructies of wanden 
worden voorzien van de zelfklevende 
randstrook SchlüterDITRASOUND 
RSK.

3. De selectie van de dunbedmortel waar
mee SchlüterDITRASOUND wordt 
verlijmd, is afhankelijk van het soort onder
grond. De lijm moet op de ondergrond 
hechten, zich mechanisch verankeren in 
het draagvlies van DITRASOUND en uit
harden. Bij de meeste ondergronden kan 
een hydraulisch hardende dunbedmortel 
worden gebruikt. Eventuele onderlinge 
materiaalincompa tibiliteit moet worden 
gecontroleerd.

4. De dunbedmortel wordt met een lijmkam 
(bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 mm) aan
gebracht op de ondergrond.

5. De voordien op maat gesneden matten 
SchlüterDITRASOUND worden over 
het volledige oppervlak met het draag
vlies in de aangebrachte lijm ingebed en 
onmiddellijk met behulp van een vlak
spaan of een aandrukrol in één richting 
in de lijm gedrukt. Schenk aandacht 
aan de open tijd van de lijm. Het is aan 
te bevelen DITRASOUND reeds bij het 
plaatsen nauwkeurig uit te lijnen. De 
matten worden aanliggend tegen elkaar 
geplaatst. Eventueel naar buiten komende 
mortel moet worden uitgekrast.

6. Om geluidsbruggen te vermijden, moeten 
alle naden worden behandeld met de 
zelfklevende naadafdekking Schlüter
DITRASOUNDKB

7. Om beschadigingen van de geplaatste 
SchlüterDITRASOUND of loskomen van 
de ondergrond te vermijden, is het aan 
te bevelen deze te beschermen tegen 
mechanische belastingen met bijv. loop
planken (vooral in de loopzones voor het 
materiaaltransport)

8. Onmiddellijk na het verlijmen van de 
SchlüterDITRASOUNDmat kunnen de 
tegels in het dunbedprocédé, met een 
voor de tegels geschikte dunbedmortel, 
worden geplaatst. Daartoe wordt de dun
bedmortel met een voor het bekledings
formaat geschikte vertanding uitgespreid. 
Daarin worden de tegels zo veel mogelijk 
over het volledige oppervlak ingebed. 
Met name bij mechanisch sterk belaste 
vloeren is een volle verlijming over het 
volledige oppervlak volgens de regels van 
de kunst noodzakelijk. Let op de open tijd 
van de dunbedmortel.

 De gebruikte lijm moet met uitsluiting van 
lucht zonder waterafgifte hydraulisch of 
door een andere chemische reactie uit
harden.

9. Voor bewegingsvoegen als veldbegren
zings, rand en aansluitvoegen dient men 
rekening te houden met de overeenkom
stige instructies in deze technische fiche 
en met de overige regels van de techniek.
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Samenvatting van de functies:

a) Contactgeluidsisolatie / omgevings- 
geluidsisolatie
Verder absorbeert het uit zware folie 
bestaande materiaal het omgevingsgeluid 
dat bijv. wordt veroorzaakt door te stappen, 
in hoge mate en vermindert daardoor het 
trommeleffect. De isolatiemat is dus ideaal 
bij renovatie en sanering van gebouwen, 
maar ook in nieuwbouw.
Door de geringe opbouwhoogte van ca.  
3,5 mm en de goede contact/omgevings
geluidsisolatie is SchlüterDITRASOUND 
ideaal voor de renovatie en sanering van 
gebouwen.

b) Barstoverbrugging
Barsten die nog slechts geringe wijzigingen 
in de barstbreedte en geen hoogtever
schuiving doen verwachten, kunnen met 
SchlüterDITRASOUND worden overbrugd, 
zodat barsten niet vanuit de ondergrond 
worden overgedragen naar de tegelbe
kleding. Eventueel moet een bescherming 
tegen hoogteverschuiving worden inge
bouwd.

c) Lastverdeling
SchlüterDITRASOUND is een nietcom
primeerbare zware folie. Tegelbekledingen 
die op DITRASOUND worden aange
bracht, zijn dus hoog belastbaar. Bij 
een grote verkeersbelasting (maximaal  
5 kN/m2 bijv. in commerciële omgevingen) 
moeten de tegels voor het toepassings
gebied in kwestie de vereiste tegeldikte 
en drukstabiliteit hebben. De instructies 
en tegeldiktes vermeld in de in Duitsland 
geldende ZDBfiche “Mechanisch sterk 
belastbare keramische vloerbekledingen” 
moeten worden opgevolgd.
In sterk belastbare omgevingen dient men 
er goed op te letten dat de tegels over het 
volledige oppervlak worden ingebed.
Bij keramische bekledingen moeten slag
belastingen met harde voorwerpen worden 
vermeden.
De tegels moeten minstens 5 x 5 cm groot zijn.

Materiaal

SchlüterDITRASOUND is een ca.  
3,5 mm dikke, zware mat uit polyethyleen. 
De voor en achterzijde is voorzien van een 
vliesweefsel. Polyethyleen is op lange termijn 
niet UVbestendig, zodat bij de opslag lang
durige en intensieve zonnestralen moeten 
worden vermeden.

Materiaaleigenschappen en 
toepassings gebieden:
SchlüterDITRASOUND is onrotbaar, water
dicht en barstoverbruggend. Bovendien 
is het product grotendeels bestand tegen 
inwerkingen van waterhoudende oplossin
gen, zouten, zuren, logen, vele organische 
oplosmiddelen, alcoholen en oliën.
Rekening houdend met de te verwachten 
concentratie, temperatuur en inwerkings
duur moet de bestendigheid tegen speciale, 
gebouw specifieke belastingen afzonderlijk 
worden gecontroleerd. De waterdampdif
fusiedichtheid is relatief hoog. Het materiaal 
is fysiologisch zonder bezwaar.
DITRASOUND kan in diverse toepassings
gebieden worden gebruikt.
De bruikbaarheid bij chemische of mecha
nische belastingen moet voor de specifieke 
toepassing worden onderzocht. Hierna 
kunnen slechts enkele algemene richtlijnen 
worden gegeven.

Opmerking

De in combinatie met SchlüterDITRA
SOUND verwerkte dunbedmortel en het 
bekledingsmateriaal moeten geschikt zijn 
voor het specifieke toepassingsgebied 
en voldoen aan de dienovereenkomstige 
vereisten.
Het gebruik van snelhardende dunbedmor
tels kan voor bepaalde werken interessant 
zijn. In de loopzones bijv. voor het materi
aaltransport over geplaatste DITRASOUND 
oppervlakken, moeten loop planken of 
andere beschermende afdekkin gen worden 
gebruikt.

Opmerkingen voor bewegingsvoegen:
SchlüterDITRASOUND moet worden 
onderbroken boven de in de ondergrond 
aanwezige bewegingsvoegen.
Volgens de regels van de kunst moeten 
bewegingsvoegen in de tegelbekleding 
worden overgenomen. In alle andere 
gevallen moeten grote bekledingen op 
DITRASOUND volgens de geldende voor
schriften met bewe gings voegen in velden 
worden ingedeeld. We verwijzen hier naar 
het gebruik van de ver schillende profiel
types SchlüterDILEX. Afhankelijk van de 
bouwscheidingsvoegen moeten profielen 
wor den gebruikt zoals SchlüterDILEXBT 
of SchlüterDILEXKSBT.

Opmerkingen voor randvoegen:
Aan de randen van de bekleding, bijv. aan 
opgaande constructies of wanden, moet 
randinsluiting worden voorkomen. Rand
voegen en aansluitvoegen moeten voldoen 
aan de daarvoor geldende regels van de 
techniek en voldoende breed zijn om span
ningen uit te sluiten. Dienovereenkomstig 
moet hier SchlüterDITRASOUND RSK 630 
als randstrook worden aangebracht. Voor de 
rand of aansluitvoegen van de vloer naar 
de wand of plinttegels verwijzen we naar 
het gebruik van de verschillende profieltypes 
uit de SchlüterDILEX serie.

Ondergronden voor Schlüter®- 
DITRA-SOUND:

Ondergronden waarop SchlüterDITRA
SOUND moet worden geplaatst, moeten 
altijd worden gecontroleerd op effenheid, 
draagvermogen, netheid en compatibiliteit. 
Bestanddelen die de hechting verhinde
ren, moeten van het oppervlak worden 
ver wijderd. Oneffenheden of een hoogte
verschil moeten worden genivelleerd vóór 
DITRASOUND wordt geplaatst.

Beton
Beton is onderhevig aan een langdurige 
vormverandering ten gevolge van krimp. 
Door het gebruik van SchlüterDITRA
SOUND kunnen de tegels na een periode 
van 3 maanden worden geplaatst. 

Cementdekvloeren
Bij gebruik van SchlüterDITRASOUND 
kunnen de tegels na 28 dagen op een 
cementdekvloer worden geplaatst zonder 
de restvochtigheid te meten.

Calciumsulfaat dekvloeren
Calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet 
dekvloeren) mogen bij de tegelplaatsing 
overeenkomstig de geldende voorschriften 
slechts max. 0,5 CM% restvochtigheid 
vertonen. Door het gebruik van Schlüter
DITRASOUND kan reeds bij een rest
vochtigheid van minder dan 1 CM% een 
tegelbekleding worden aangebracht. Cal
ciumsulfaat dekvloeren zijn vochtgevoelig, 
zodat de dekvloer moet worden beschermd 
tegen bijkomende vochtbelasting, onder 
andere uit de ondergrond.

Verwarmde dekvloeren
SchlüterDITRASOUND kan ook op ver
warmde dekvloeren worden aan gebracht. 
Hier moet men rekening houden met de 
geldende voorschriften voor klassieke vloer
verwarming voor tegelbekledingen.

Spaan- en multiplexplaten
Deze materialen kunnen zeer sterk van 
vorm veranderen door inwerking van vocht 
(of sterk schommelende luchtvochtigheid). 
Bijgevolg moeten spaan of multiplexpla
ten worden gebruikt die geïmpregneerd 
zijn tegen de opname van vocht. De dikte 
van de platen moet zo worden gekozen, 
dat ze in combinatie met een geschikte 
draagconstructie voldoende vormstabiel 
zijn. De bevestiging moet worden verzekerd 
door ze op voldoende korte afstanden vast 
te schroeven. De naden moeten van het 
mes/groeftype en verlijmd zijn. Ten opzichte 
van aangrenzende constructieelementen 
moeten randvoegen van ca. 10 mm worden 
voorzien. SchlüterDITRASOUND neutra
liseert de daarna nog optredende kleine 
spanningen.

Plankenvloeren
Bij voldoende draagkrachtige, vastge
schroefde houten planken van het mes/
groeftype kan de keramische bekleding in 
combinatie met SchlüterDITRASOUND 
rechtstreeks worden geplaatst. Voor de 
plaatsing van DITRASOUND moet de 
houten ondergrond wel overal dezelfde 
vochtigheid vertonen. Het is echter nuttig 
gebleken hier een extra laag spaan of mul
tiplexplaten aan te brengen. Oneffen vloeren 
moeten voordien worden genivelleerd door 
geschikte maatregelen.

Kunststofbekledingen en coatings 
De oppervlakken moeten altijd draagkrach
tig zijn en zo uitgevoerd of voor behandeld 
zijn, dat een geschikte lijm erop hecht, en 
waarin het draagvlies van SchlüterDITRA
SOUND zich kan verankeren. De com
patibiliteit van de lijm met de ondergrond 
en DITRASOUND moet vooraf worden 
gecontroleerd.

Traptreden
Met SchlüterDITRASOUND kan ook een 
contactgeluidsisolatie worden aangebracht 
op trappen. De toepassing gebeurt zoals bij 
de hierboven beschreven ondergronden.

Verwerking

1. De ondergrond moet vrij zijn van bestand
delen die de hechting verhinderen, hij 
moet draagkrachtig en effen zijn. Even
tuele nivelleringswerken moeten worden 
uitgevoerd vóór SchlüterDITRASOUND 
wordt geplaatst.

2. Om randinsluitingen en geluidsbruggen 
te vermijden, moeten bekledingsranden 
aan opgaande constructies of wanden 
worden voorzien van de zelfklevende 
randstrook SchlüterDITRASOUND 
RSK.

3. De selectie van de dunbedmortel waar
mee SchlüterDITRASOUND wordt 
verlijmd, is afhankelijk van het soort onder
grond. De lijm moet op de ondergrond 
hechten, zich mechanisch verankeren in 
het draagvlies van DITRASOUND en uit
harden. Bij de meeste ondergronden kan 
een hydraulisch hardende dunbedmortel 
worden gebruikt. Eventuele onderlinge 
materiaalincompa tibiliteit moet worden 
gecontroleerd.

4. De dunbedmortel wordt met een lijmkam 
(bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 mm) aan
gebracht op de ondergrond.

5. De voordien op maat gesneden matten 
SchlüterDITRASOUND worden over 
het volledige oppervlak met het draag
vlies in de aangebrachte lijm ingebed en 
onmiddellijk met behulp van een vlak
spaan of een aandrukrol in één richting 
in de lijm gedrukt. Schenk aandacht 
aan de open tijd van de lijm. Het is aan 
te bevelen DITRASOUND reeds bij het 
plaatsen nauwkeurig uit te lijnen. De 
matten worden aanliggend tegen elkaar 
geplaatst. Eventueel naar buiten komende 
mortel moet worden uitgekrast.

6. Om geluidsbruggen te vermijden, moeten 
alle naden worden behandeld met de 
zelfklevende naadafdekking Schlüter
DITRASOUNDKB

7. Om beschadigingen van de geplaatste 
SchlüterDITRASOUND of loskomen van 
de ondergrond te vermijden, is het aan 
te bevelen deze te beschermen tegen 
mechanische belastingen met bijv. loop
planken (vooral in de loopzones voor het 
materiaaltransport)

8. Onmiddellijk na het verlijmen van de 
SchlüterDITRASOUNDmat kunnen de 
tegels in het dunbedprocédé, met een 
voor de tegels geschikte dunbedmortel, 
worden geplaatst. Daartoe wordt de dun
bedmortel met een voor het bekledings
formaat geschikte vertanding uitgespreid. 
Daarin worden de tegels zo veel mogelijk 
over het volledige oppervlak ingebed. 
Met name bij mechanisch sterk belaste 
vloeren is een volle verlijming over het 
volledige oppervlak volgens de regels van 
de kunst noodzakelijk. Let op de open tijd 
van de dunbedmortel.

 De gebruikte lijm moet met uitsluiting van 
lucht zonder waterafgifte hydraulisch of 
door een andere chemische reactie uit
harden.

9. Voor bewegingsvoegen als veldbegren
zings, rand en aansluitvoegen dient men 
rekening te houden met de overeenkom
stige instructies in deze technische fiche 
en met de overige regels van de techniek.
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Toepassing en functie

Schlüter-DITRA-SOUND is een hech
tende contactgeluidsisolatie voor tegelbe
kledingen, die bestaat uit een zware mat 
op basis van polyethyleen, waarop aan de 
voor en achterzijde een vlies aangebracht 
is voor de verankering in de tegellijm. 
Dit systeem is onafhankelijk van de fabri
kant getest door het bevoegde keuringsin
stituut volgens DIN EN ISO 1408.
Voor SchluterDITRASOUND werd in inge
bouwde situatie een verbetering van het 
contactgeluid (ΔLW) van 13 dB gemeten.
De daadwerkelijke mate van verbetering 
bij de desbetreffende constructie is afhan
kelijk van de plaatselijke omstandigheden 
(constructieopbouw) en kan afwijken van 
deze waarde. Daarom zijn de gemeten 
testwaarden niet éénopéén van toepas
sing op elke bouwplaatssituatie.

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig 
zijn. Voor de verlijming van SchlüterDITRA
SOUND wordt een op de ondergrond 
afgestemde dunbedmortel aangebracht met 
een lijmkam (bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 
mm). Daarin wordt DITRASOUND met het 
vliesweefsel aan de achterzijde (zijde met 
opdruk) over het volledige oppervlak gelijmd, 
waarbij het weefsel zich mechanisch veran
kert in de lijm. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de open tijd van de lijm.

De tegelbekleding wordt volgens de regels 
van de kunst in het dunbedprocédé direct 
op SchlüterDITRASOUND geplaatst, 
waarbij de dunbedmortel zich verankert in 
het vliesweefsel aan de bovenzijde van de 
mat. Op deze manier is een verbinding van 
het volledige systeem gerealiseerd.

Contactgeluiden / omgevingsgeluiden
De overdracht van geluiden, bijvoorbeeld 
door stappen of door vallende voorwer
pen, naar naast of onderliggende ruimten, 
wordt contactgeluidsoverdracht genoemd. 
De geluidsgolven die door belasting op de 
vloer/plafondconstructie ontstaan, geven 
het geproduceerde contactgeluid door als 
lawaai.
Een met 10 dB verminderd contactgeluid 
wordt door het oor ervaren als een met 50% 
verminderd geluid.
Stapgeluid, bijv. veroorzaakt door hard 
schoeisel, wordt bovendien weerkaatst in 
de kamer. Bij lichte constructies en harde 
oppervlakken wordt dit ongunstig beïnvloed 
en leidt dit tot het zogenaamde trommelef
fect. Door de grote massa van de zware mat 
wordt dit doeltreffend verhinderd.A
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Productoverzicht

Schlüter®-DITRA-SOUND
 Hechtende contactgeluidsisolatie 

Basis Zware mat uit polyethyleen
Leveringsformaat 550 x 750 mm = 0,41 m2 / stuk.
Materiaaldikte ca. 3,5 mm
Gewicht ca. 5,5 kg/m2

Warmtegeleidingsvermogen 0,40 W/(m•K)
Warmtedoorlaatweerstand 0,007 m2•K/W
Waterdampdiffusieweerstand μ = 86000
Equivalente luchtlaagdikte sd = 250 m
Bouwmateriaal-klasse B2 volgens DIN 4102

   Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 
Zelfklevende randisolatiestrook 

Rol Hoogte Dikte
10 m 30 mm 6 mm

   Schlüter®-DITRA-SOUND-KB 
Kleefband voor naadafdekking 

Rol Breedte
50 m 38 mm

B

A

Tekstmodule:

 ______m2 SchlüterDITRASOUND als hech
tende contactgeluidsisolatie uit een zware 
mat in polyethyleen met aan beide zijden een 
vliesweefsel voor het verankeren van de mat in 
de tegellijm, leveren en volgens de voorschrif
ten van de fabrikant vakkundig op een vlakke 
en draagkrachtige ondergrond plaatsen met 
daarvoor geschikte
■ tegellijm naar keuze van de lijmfabrikant
■ tegellijm, type ________________________
over het hele oppervlak verlijmen, inclusief de 
nodige naadafdekkingen en randstroken.
Materiaal: _________________________ €/m2 
Loon: _____________________________ €/m2 
Totale prijs: ________________________ €/m2

Schlüter®-DITRA-SOUND
Plaatsingsmat

Hechtende contactgeluidsisolatie 6.3
Productdatablad
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Toepassing en functie

Schlüter-DITRA-SOUND is een hech
tende contactgeluidsisolatie voor tegelbe
kledingen, die bestaat uit een zware mat 
op basis van polyethyleen, waarop aan de 
voor en achterzijde een vlies aangebracht 
is voor de verankering in de tegellijm. 
Dit systeem is onafhankelijk van de fabri
kant getest door het bevoegde keuringsin
stituut volgens DIN EN ISO 1408.
Voor SchluterDITRASOUND werd in inge
bouwde situatie een verbetering van het 
contactgeluid (ΔLW) van 13 dB gemeten.
De daadwerkelijke mate van verbetering 
bij de desbetreffende constructie is afhan
kelijk van de plaatselijke omstandigheden 
(constructieopbouw) en kan afwijken van 
deze waarde. Daarom zijn de gemeten 
testwaarden niet éénopéén van toepas
sing op elke bouwplaatssituatie.

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig 
zijn. Voor de verlijming van SchlüterDITRA
SOUND wordt een op de ondergrond 
afgestemde dunbedmortel aangebracht met 
een lijmkam (bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 
mm). Daarin wordt DITRASOUND met het 
vliesweefsel aan de achterzijde (zijde met 
opdruk) over het volledige oppervlak gelijmd, 
waarbij het weefsel zich mechanisch veran
kert in de lijm. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de open tijd van de lijm.

De tegelbekleding wordt volgens de regels 
van de kunst in het dunbedprocédé direct 
op SchlüterDITRASOUND geplaatst, 
waarbij de dunbedmortel zich verankert in 
het vliesweefsel aan de bovenzijde van de 
mat. Op deze manier is een verbinding van 
het volledige systeem gerealiseerd.

Contactgeluiden / omgevingsgeluiden
De overdracht van geluiden, bijvoorbeeld 
door stappen of door vallende voorwer
pen, naar naast of onderliggende ruimten, 
wordt contactgeluidsoverdracht genoemd. 
De geluidsgolven die door belasting op de 
vloer/plafondconstructie ontstaan, geven 
het geproduceerde contactgeluid door als 
lawaai.
Een met 10 dB verminderd contactgeluid 
wordt door het oor ervaren als een met 50% 
verminderd geluid.
Stapgeluid, bijv. veroorzaakt door hard 
schoeisel, wordt bovendien weerkaatst in 
de kamer. Bij lichte constructies en harde 
oppervlakken wordt dit ongunstig beïnvloed 
en leidt dit tot het zogenaamde trommelef
fect. Door de grote massa van de zware mat 
wordt dit doeltreffend verhinderd.A
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Productoverzicht

Schlüter®-DITRA-SOUND
 Hechtende contactgeluidsisolatie 

Basis Zware mat uit polyethyleen
Leveringsformaat 550 x 750 mm = 0,41 m2 / stuk.
Materiaaldikte ca. 3,5 mm
Gewicht ca. 5,5 kg/m2

Warmtegeleidingsvermogen 0,40 W/(m•K)
Warmtedoorlaatweerstand 0,007 m2•K/W
Waterdampdiffusieweerstand μ = 86000
Equivalente luchtlaagdikte sd = 250 m
Bouwmateriaal-klasse B2 volgens DIN 4102

   Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 
Zelfklevende randisolatiestrook 

Rol Hoogte Dikte
10 m 30 mm 6 mm

   Schlüter®-DITRA-SOUND-KB 
Kleefband voor naadafdekking 

Rol Breedte
50 m 38 mm

B

A

Tekstmodule:

 ______m2 SchlüterDITRASOUND als hech
tende contactgeluidsisolatie uit een zware 
mat in polyethyleen met aan beide zijden een 
vliesweefsel voor het verankeren van de mat in 
de tegellijm, leveren en volgens de voorschrif
ten van de fabrikant vakkundig op een vlakke 
en draagkrachtige ondergrond plaatsen met 
daarvoor geschikte
■ tegellijm naar keuze van de lijmfabrikant
■ tegellijm, type ________________________
over het hele oppervlak verlijmen, inclusief de 
nodige naadafdekkingen en randstroken.
Materiaal: _________________________ €/m2 
Loon: _____________________________ €/m2 
Totale prijs: ________________________ €/m2

Schlüter®-DITRA-SOUND
Plaatsingsmat

Hechtende contactgeluidsisolatie 6.3
Productdatablad


