Productblad SILKA
elementen in hoogbouw
Aan gevels en wanden van appartementen in hoogbouw worden speciﬁeke eisen gesteld op het gebied van onder meer geluid en stabiliteit.
XELLA heeft met SILKA elementen voor elke situatie een passende
oplossing. Woningscheidende wanden, dragende binnenwanden,
binnenspouwbladen en eindgevels worden, afhankelijk van uw wensen,
uitgevoerd in SILKA elementen of in SILKA Massa+ elementen.
Net als in laagbouwwoningen is kalkzandsteen ook in hoogbouwprojecten een logische keuze. Met SILKA kalkzandsteen kunt u hoger
bouwen dan u denkt.
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Beschrijving
Eisen aan geluidisolatie
Het Bouwbesluit stelt aan woningscheidende wanden in hoogbouw
de volgende eisen voor geluidisolatie:
luchtgeluidisolatie index
(Ilu;k) ≥ 0 dB,
contactgeluidisolatie index
(Ico) ≥ +5 dB.
Dit niveau wordt ook wel basiskwaliteit genoemd.
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Dikte SILKA elementen in hoogbouw
Wandtype

Woningscheidende wanden (dragend)
Enkelvoudig

Eindgevel

Standaard element

300 mm

214 mm

Massa + element

250 mm

175 mm

300 mm

250 mm

Basisniveau Bouwbesluit:

Comfortklasse DuBo:
Massa + element
Overzicht SILKA elementen
Type

E100/623

E120/623

E150/623

E214/623

E300/623

Nominale lengte x hoogte

897 x 623

897 x 623

897 x 623

897 x 623

897 x 623

Dikte

100

120

150

214

300

Aantal per m2

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

206

289

Gewicht per element in kg

96

115

144

12 en 20

12 en 20

12 en 20

Type

E100/643

E120/643

E150/643

E214/643

E300/643

Nominale lengte x hoogte

897 x 643

897 x 643

897 x 643

897 x 643

897 x 643

100

120

150

214

300

2

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Gewicht per element in kg

99

120

150

215

301

12 en 20

12 en 20

12 en 20

EM175/514

EM250/514

EM300/514

897 x 514

897 x 514

897 x 514

175

250

300

2

2,15

2,15

2,15

Gewicht per element in kg

186

268

318

20 en 28

20 en 28

20 en 28

2,5

3,6

4,3

Leverbare druksterkte in N/mm2

Dikte
Aantal per m

Leverbare druksterkte in N/mm

2

* Alleen in overleg leverbaar.

Assortiment Massa+ Elementen
Type
Nominale lengte x hoogte
Dikte
Aantal per m

Leverbare druksterkte in N/mm
Lijmverbruik per m2

2

12, 20 en 28* 12, 20 en 28*

12, 20 en 28* 12, 20 en 28*
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