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FAAY: Geluidsisolatie, efficiënt 
werken & transformatie
Met de opkomst van de transformatiemarkt groeit ook de vraag naar scheidingswanden en plafondsystemen met een hoogwaardig 
isolerend vermogen. De duurzame FAAY-wand (opgebouwd uit vlasscheven en gips) is van nature brandveilig, en op het gebied van ge-
luidsbelasting gaat FAAY voor '30 dB minimaal', zegt manager techniek en projecten Robert-Jan Kobben. “Wij participeren bijvoorbeeld 
in het Quiet Room® label – het eerste en enige objectieve keurmerk voor stille hotelkamers.”

GELUIDSISOLATIE 
Hotels die over het Quiet Room® label beschik-
ken, geven aan dat de kamers akoestisch goed 
geïsoleerd zijn en voldoen aan de richtlijnen 
van de Quiet Room®, een initiatief van het 
Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI). Ter onder-
steuning van bouwprofessionals brengt de 
beheerder van het label de Quiet Room® Gids 
uit. Aan de hand hiervan kunnen 'architecten 

en projectontwikkelaars zich oriënteren op het 
label, de eisen voor certificering en de nieuwste 
methoden voor geluidsisolatie van hotelkamers'. 
“Zodoende kunnen deze worden voorzien van 
de benodigde geluidsisolatie en worden gecer-
tificeerd”, zegt Kobben. “Via dit label kunnen zij 
altijd aantonen dat het betreffende hotel aan 
de richtlijnen voldoet. Wie FAAY inschakelt, 
weet in elk geval dat hij kwaliteit bouwt of 

''In principe is het zo: 
hoe zwaarder de schei-
dingswand, hoe beter 
die isoleert tegen geluid'

renoveert. Het label is tevens een marketingtool 
richting de hotelgast, die zodoende is verzekerd 
van een stille hotelkamer.” Hoewel zeer actief 
in het nieuwbouwsegment, speelt dit voor 
FAAY vooral in de transformatiemarkt, waar 
fabrikanten en leveranciers van scheidingswan-
den, plafondsystemen en prefabunits (keukens, 
badkamers en loftwoningen) een doorslagge-
vende rol kunnen vervullen.

EFFICIËNT WERKEN
Geluidsisolatie is altijd een aandachtspunt, zegt 
Kobben. “Niet voor niets wordt FAAY, zeker bij 
prefabunits, steeds eerder in het ontwikkelproces 
ingeschakeld. Door de vroege betrokkenheid kan 
niet alleen FAAY, maar ook de toeleverancier 
snel schakelen.” De FAAY-wand bestaat uit een 
massieve kern van vlasscheven – restmateriaal van 
de vlasproductie, met aan weerszijden een gips-
kartonplaat. “In principe is het zo: hoe zwaarder 
de scheidingswand, hoe beter die isoleert tegen 
geluid. Ook de spouw en het isolatiemateriaal 
helpen daarbij. Dan heb je het over dubbele 
wanden, die bij FAAY minimaal 45 dB halen, 
maar ook onze enkelvoudige systemen, zoals de 
VP-scheidingswand, leveren goede prestaties. 
Al onze wanden zijn uitgebreid getest en gecer-
tificeerd en voldoen aan hedendaagse eisen 
qua geluid (tot 59 dB), brand (tot EI120), en 
inbraakwerendheid (tot RC2). Belangrijk is wel bij 
de montage de verwerkingsvoorschriften juist te 
hanteren. Want waar lucht doorheen kan, daar 
komt ook geluid door.” 

TRANSFORMATIE TASMANTOREN
Bij FAAY ligt de focus altijd op maatwerk en 
total cost of ownership. “De efficiencywinst die 
bijvoorbeeld door middel van prefabproductie kan 
worden geboekt, wordt door opdrachtgevers nog 
onderschat.” Bij de transformatie van de Tasman-
toren in Assen werden de FAAY-wanden op klant-
specifieke hoogtemaat geproduceerd (2720 mm). 
“Nauwkeurige berekeningen tonen aan dat bij dit 
project enorm in arbeidstijd en afval gekort kon 
worden. Voor het scheiden van de negentig appar-
tementen met berging is gebruikgemaakt van de 
scheidingswand VP70 en de geluidswerende isola-
tiewand IW180. Deze milieuvriendelijke wanden 
hebben een zeer hoge spijker- en schroefvastheid. 
De VP70 heeft een hoge stijfheid en de IW180 
staat weer bekend om zijn hoge geluidswerende 
isolatiewaarde. Beide wanden hebben een uitste-
kende brandwerendheid van 45 minuten.”     ❚
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