
A.I. S.  (Acoustic Insulation Solution) 
(een circulaire naadloze akoestische isolatie mortel)

PRODUCTOMSCHRIJVING
A.I.S. is een volwaardige akoestisch isolerende
uitvulmortel op basis van vermiculiet (natuurlijke
isolatie) en nieuw eps, hbcd-vrij en brandvertragend
behandeld.

Deze akoestische vulstoffen zijn behandeld en
vermengd met additieven waardoor na toevoeging van
water een reactie ontstaat waarbij het een naadloos
geheel wordt met ongeziene akoestische
eigenschappen. Gezien de opbouw van het mengsel, dat
geen cement bevat heeft deze mortel, een maal
uitgehard ook unieke thermische- en brandwerende
eigenschappen. Gezien de minimale waterbehoefte is
A.I.S. de dag nadien al beloopbaar en na 48 uren
bewerkbaar.
Vermiculiet is een 100% natuurlijk product.

VOORDELEN
• Naadloos: In tegenstelling tot traditionele akoestische isolatie (matten) is een

mortel naadloos en is het probleem van akoestische lekken niet meer aan de
orde. Nutsleidingen vormen ook geen belemmering meer. Alles wordt mee
ingestort.

• Arbeidsvriendelijk: De isolatie wordt via een speciale machine binnen geblazen
en kan rechtstaand afgewerkt worden.

• Uitstekende akoestische isolatiewaarde: De combinatie van ideale matrix van
gekozen akoestische vulstoffen en soepele binder zorgen voor de ideale mix:
massa/veer/massa.

Akoestische waarden:
• Schrijnbare dynamische stijfheid (het materiaal op zich) 

In dikte van 15mm: 51.6                                 
In dikte van 50mm: 25.8

• In praktijk (gemeten op werkvloer en afgewerkt met dekvloer)
In dikte van 15 mm: - dB 22
In dikte van 50 mm: - dB 27 
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• Druksterkte:  (vervorming volgens EN 826) 
drukspanning bij 10% vervorming: kPa 40                                                    
Hetgeen betekent dat deze isolatie 4.000 kg/m2 mag belast worden. 

• Droge volumemassa: (volgens EN 1602) 
De schijnbare dichtheid bedraagt: kg/m3 90 – 95

• Thermische isolatiewaarde: (warmtedoorlaatweerstand) volgens EN 12667:2001
In droge toestand W/m°K 0,0514

• Brandklasse: A2 – S1 – d0                                                                
Wat staat voor moeilijk brandbaar , geen rookontwikkeling en dovend binnen 1 seconde. 

Plaatsing
De plaatsing dient te gebeuren volgens TV 223 (WTCB). Het betreft een
uitvulmortel, die verder dient afgewerkt te worden met een dekvloer (chape),
vloeichape of een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde egaline. De draagvloer
en alle nutsleidingen moeten proper gemaakt worden (uitkeren volstaat). Na
plaatsing mag deze uitvullaag gedurende 24 uren niet belopen worden en
gedurende 48 uren niet bewerkt worden. Vanaf de derde dag of vanaf het verder
werken moet, indien de afwerklaag nog niet is geplaatst, de akoestische laag
afgeschermd worden met vloerfolie of platen, teneinde het materiaal niet te
beschadigen. De isolatiemortel is een uitvulchape en mag niet onbeschermd
gebruikt worden als werkvloer (bijvoorbeeld voor pleisterwerken).

Meer info , referenties, technische verantwoording en rapporten:

GREENAGER + Johan Strackx Consulting & Sales
Sint Lutgardstraat 42, B3900 Pelt
johan.strackx@gmail.com
+32472992060


