
Tapijt: de beste vloerbedekking om  
ongewenst geluid tegen te gaan 

Geluid is vandaag één van de meest alomtegenwoordige 
vervuilers.

Geluid afkomstig van het verkeer, vliegtuigen en bouw-
werven genereert auditieve vervuiling die via de lucht 
wordt overgedragen.

•	Overdreven	 geluidsniveaus	 beïnvloeden	 de	 mentale		
concentratie	 en	 staan	 het	 uitoefenen	 van	 normale		
activiteiten	in	de	weg.	Op	een	extreem	niveau	veroorzaken	
ze	pijn	en	leiden	ze	tot	gehoorverlies.

•	Geluid	 verstoort	 de	 slaap	 en	 vermindert	 de	 vitaliteit	 en	
concentratie.	 Het	 veroorzaakt	 stress,	 leidt	 tot	 hormonale		
veranderingen	 en	 verhoogt	 de	 productie	 van	 cortisol	 en	
adrenaline.	

•	Het	 leidt	 tot	 zenuw-,	 spijsverterings-	 en	 cardiovasculaire	
ziekten.	Het	beschadigt	het	gehoor.

•	Een	studie	die	 in	Berlijn	werd	uitgevoerd,	wijst	uit	dat	het		
risico	 op	 hartfalen	 met	 30%	 toeneemt	 bij	 wie	 in	 een		
lawaaierige	straat	woont.
(Bron: UBA, persbericht 19/2004)

Hoe houd je je buren te vriend

Burengeluid kan een probleem worden wanneer het buiten-
sporige proporties aanneemt. Impactgeluid dat wordt ver-
oorzaakt door voetstappen vormt een apart probleem, om-
dat men al snel het gevoel krijgt dat het niet te vermijden valt. 
Men krijgt de indruk geen controle meer te hebben over de 
eigen omgeving, hoewel de bovenburen wellicht geen ab-
normale activiteiten uitoefenen.

Impactgeluid dat wordt veroorzaakt door buren kan via ver-
schillende mechanismen een indirecte katalysator worden 
voor een slechtere gezondheid. De impact op de gezondheid 
en het welzijn hangt af van de gevoeligheid en het gezond-
heidsprofiel van de betrokken persoon, de omstandigheden 
en perceptie van of controle over het geluidsprobleem.

Niet-auditieve gevolgen van huislawaai zijn:

• verstoorde slaap
• verstoorde activiteit
• ergernis
• emotionele reactie 

Activiteiten als rusten en televisie kijken/radio luisteren worden 
het vaakst door lawaai verstoord, wat gevoelens van woede, 
depressie en angst kan veroorzaken. Geluidsoverdracht tus-
sen buren doet de spanningen toenemen en kan leiden tot 
ruzie, soms zelfs tot fysiek geweld.

Van alle vloerbedekkingen is tapijt de 
beste geluidsisolator 

De keuze voor de juiste vloerbedekking is essentieel met het 
oog op het geluidsproof maken van een ruimte. Tapijt vermin-
dert de geluidsreflectie aanzienlijk, omdat het meer dan tien 
keer meer luchtgeluid absorbeert dan andere soorten vloer-
bedekking. Door een stillere omgeving te creëren verhoogt 
tapijt het gevoel van welzijn.
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Absorptie van impactgeluid

Tapijt absorbeert meer burengeluid dan elk ander type harde 
vloerbedekking. Geluidsoverdracht via de vloer is een groot 
probleem, en impactgeluid door voetstappen is goed voor 
60% van alle klachten in verband met studies rond huiselijk 
lawaai. Daarnaast zijn er nog andere bronnen van huiselijk la-
waai, zoals technische installaties: liften, waterleidingen, enz. 

Hoe wordt impactgeluid overgedragen 

Impactgeluid wordt hoofdzakelijk via de vloer overgedragen, 
maar kan ook via de wanden worden doorgegeven.

Geluidsniveau en duur

Met tapijt klinken de voortgebrachte geluiden minder luid 
dan met harde vloerbedekking en is de duur van de gere-
flecteerde geluiden korter.

Tapijt vermindert ook het geluid dat in het huis zelf wordt 
geproduceerd:

• het absorbeert het geluid dat tegen de muren en het 
meubilair weerkaatst.

• het absorbeert het geluid van voetstappen. 
• het creëert een ‘zachte sfeer’ waardoor men zachter 

gaat praten. 

(Bron: The building performance centre, Napier University, 
Edinburgh, 2004)
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THE UNIFIED EUROPEAN
PRODUCT INFORMATION SYSTEM

Carpets tested for a better living 
environment

The aim of GUT (Gemeinschaft umweltfreund-
licher Teppichboden e.V.) is to continuously  
improve all environmental and consumer protec-
tion aspects throughout the life cycle of a textile 
floor covering (from production to installation, to 
use phase and recycling).

In Cooperation with officially recognised Euro-
pean test houses PRODIS registered products 
are regularly controlled on the basis of GUT’s 
test criteria.

The intensive product testing on chemicals and 
emissions is the basis for ensuring consumer 
safety. Detailed information on testing methods 
and testing criteria can be found on the GUT 
webpage.

The European Carpet and Rug  
Association

The Brussels based association can count on 
extensive support from the carpet industry,  
which takes direct membership into ECRA. 
ECRA’s membership is primarily made of produ-
cers of textile floor cover-ings with production  
sites in the EU or in countries with an economic 
status defined within EU agreements. These today  
companies represent more than 85% of the EU-
production volume of textile floorcoverings.

ECRA has been given a twofold mission: to pro-
mote a positive image for carpet and to work 
closely with the European Authorities to actively 
provide adequate answers to new EU policies 
and regulations. ECRA will deal with a diversity of 
interests: economic, social, legal, environmental, 
or health and safety-related. In all environmental 
or health and safety related aspects ECRA will 
draw on GUT’s extensive expertise in environ-
mental and health issues.

PRODIS means:
• Quality made according to EU standards
• Tested for the consumer’s health and safety 
• Controlled by independent test houses

PRODIS is the first comprehensive consumer 
information system that integrates information 
on environmental issues, consumer health and 
safety topics as well as information on use areas 
and additional characteristics of textile floor  
coverings. PRODIS provides reliable information 
for consumers and businesses and is based on 
two elements: the GUT test system for VOC 
emissions and chemicals and the Floor Covering 
Standard Symbols (FCSS) for use classification. 
PRODIS is more than a new label of carpets. It is 
the visible sign of a renewed confidence in car-
pet. Carpet is not simply a solution for covering 
a floor, it is also the best choice.

www.pro-dis.into

Contact details:
GUT - www.gut-ev.org
+49 241 96843 411
mail@gut-ev.de
Schönebergstr. 2
D-52068 Aaschen

ECRA - www.ecra.eu
+32 22 801 813
ecra@ecra.eu
Rue Montoyer 24
B-1000 Brussels


