
Technische fiche FASETON  WELLE
   

10 dB 45 dB

A0 A1 A3 A4 B0 B1 B3 B4

Deze geluidbeperkende constructie bestaat uit een gewapend

prefab betonpaneel van 1x5m standaard, aan één of beide zijden

voorzien van een geluidsabsorberende bekleding met absorbers van

houtvezelbeton type Faseton Welle (dikte absorber =  11 cm) 

Voornaamste eigenschappen :

- snelle en eenvoudige installatie

- uitstekende akoestische eigenschappen

- erg hoge durabiliteit (> dan 50 jaar)

- reliëf absorber onaantrekkelijk voor graffiti

- draagstructuur in gewapend beton  

De prefab geluidsmuren worden tussen HEA- of HEB-profielen

geplaatst en vastgezet.  Zowel vertikaal als horizontaal worden de

nodige dichtingsvoegen aangebracht. De inklemming gebeurt met

kunststofspieën of gegalvaniseerde schroeven.

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4

standaard lengte : 5m

lengtes op maat zijn mogelijk  

standaard hoogte : 0,5m en 1m

absorber bekleding is standaard in

natuurkleur.  Andere kleuren (geel,

groen, rood, grijs en bruin) met een

intensiteit van 2% en 4% zijn mogelijk

inklemrand aanpasbaar voor elk

HEA of HEB profiel

+/- 300m² per team

meerdere teams mogelijk

1 kraan met bestuurder

3 arbeiders

max 80m² per vracht

verpakt in speciale transportframes

omnibeton nv - Kempische Kaai 170 - 3500 Hasselt - Tel +32 11 21 14 61 - www.omnibeton.be

o
m

n
ib

et
o

n
 -

 G
el

u
id

sw
er

en
d

e 
w

a
n

d
en

 t
yp

e 
Fa

se
to

n

Technische specificaties Testresultaten

betonkwaliteit
NBN EN 1793-1

10 dB  (cfr versie 2013)geluidsabsorptie

> 45 dB
lengte

geluidsisolatie

in labo

geluidswanden met hoogabsorberend houtvezelbeton

A2 B2

structuur
geborsteld

in labo

achterzijde NBN EN 1793-2

hoogte NBN EN 1793-5

5dB

kleur absorbers

geluidsabsorptie

in situ

NBN EN 1793-6

> 50 dBgeluidsisolatie

inklemming
in situ

Alg. gegevens
gewicht l /b / h

Installatie (kg/element) (cm)

per vracht

6/01/2020

installatie standaard muur 1750 496/23,5/100

per team(8u)

aanbevolen

Keurmerkeninstallatieteam

laadvermogen


