
[Geef tekst op]   

   IVI-Akoestiek & 

Novawall combinatie 
Slagvaste absorptie met een (verwisselbare) 

stoffen bekleding 
Algemeen 
Deze documentatie is een aanvulling op de IVI-Akoestiekdocumentatie. 

Nevima levert voor een optimale absorptie van geluid het IVI-Akoestieksysteem. In combinatie 

met Novawall kan het IVI-Akoestieksysteem worden voorzien van een fraaie, goed reinigbare 

en verwisselbare bekleding. Naast de praktische voordelen biedt deze combinatie een ruime 

keuze aan kleuren, stoffen en uitstraling. 
 

            
 

Omschrijving 
Net als bij het IVI-Akoestieksysteem wordt op de wand een houten regelwerk aangebracht 

met de gewenste spouwdiepte. Vervolgens worden hierop de Novawall kunststof 

bevestigingsprofielen aangebracht. Na het plaatsen van de IVI-Absorptie en de IVI-

Akoestiekplaat wordt standaard het Camira Fabrics Xtreme (of een ander gewenste stof) 

aangebracht. 
 

Toepassingen 
Door de hoge slagvastheid kan de IVI-Akoestiekplaat voor zowel wanden als plafonds van 

intensief gebruikte ruimtes, waaronder sporthallen, bioscopen en horeca, worden toegepast.  

De combinatie met Novawall is ideaal bij hogere esthetische eisen. Dit systeem is tevens een 

goede keuze wanneer goede reinigbaarheid van belang is. In het uiterste geval kan bij sterke 

vervuiling of beschadiging eenvoudig een baan stof worden vervangen. Voor een geheel 

nieuwe kleur en uitstraling kan zelfs de volledige bekleding snel en eenvoudig worden 

verwisseld.  
 

Voordelen 
 Fraai uiterlijk 

 Veel kleurmogelijkheden 

 Alleen minieme verticale naad h.o.h. ca. 1.200 mm. 

 Te reinigen met vezeldoek of vochtige doek 

 Per baan te vervangen (b.v. bij sterke vervuiling of beschadiging) 

 Eenvoudig volledig vervangen van stof voor geheel nieuw uiterlijk 

 Kleine hoeveelheden mogelijk 

 Schuine vlakken mogelijk 

 Montage gehele systeem door ervaren monteurs van Novawall 

Camira Xtreme 
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Technische eigenschappen 
Afmetingen : breedtemaat ca. 1.200 mm, lengtemaat (praktisch) onbeperkt 

Uitvoering Standaard : bekleding Camira Fabrics Xtreme       

Materiaal  

 plaat, stof en absorptie : 100% polyestervezel   

Overige : 100% recyclebaar, milieuvriendelijk, huidvriendelijk,  

  moeilijk ontvlambaar, klasse B1 (DIN 4102) 

   rotvrij, ongevoelig voor schimmels en huisstofmijt 

  bevat geen chemische bindmiddelen 

  minimale vochtabsorptie 

  UV-bestendig 

  temperatuursbestendigheid -30º tot +120º C 

 

Afwijkende lengte, breedte, uitvoering enz. op aanvraag. 
 

Akoestische eigenschappen 
    De akoestisch open stof beïnvloed de absorptiewaardes niet. 

 

 
 

Absorptiewaarde IVI-Akoestiek op volledig met IVI-Absorptie PES gevulde spouw 
Absorptiewaardes conform ISO 354:2003; αw conform ISO 11654; NRC conform ASTM-C423 

 

 spouwdiepte αw NRC 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

 

100 mm 0,90 0,85 0,57 0,73 0,85 0,84 0,88 0,94 

60 mm 0,90 0,85 0,41 0,68 0,89 0,91 0,89 0,94 

50 mm 0,90 0,85 0,31 0,63 0,84 0,93 0,94 0,92 

30 mm 0,70 0,75 0,21 0,45 0,72 0,89 0,97 0,93 

12 mm 0,50 0,65 0,10 0,25 0,50 0,78 0,97 0,96 

geen 0,25 0,35 0,00 0,04 0,15 0,43 0,78 0,96 

 


