
Geluidsisolatie van woningen en bedrijfsgebouwen  
staat nog altijd in het middelpunt van de belangstelling. 
Niet alleen zijn de wensen op dit gebied toegenomen,  
ook de wettelijke normen zijn aanzienlijk verscherpt.  
Het is dan ook goed te begrijpen dat er steeds meer 
vragen komen hoe de geluidsisolatie verbeterd kan 
worden. Nevima heeft ruim 60 jaar ervaring in de bouwa-
koestiek en biedt oplossingen met een breed scala aan 
producten. Het IVI-Topisolatiesysteem is hier één van.

Algemeen
Het IVI-Topisolatiesysteem bestaat uit de combinatie van de

IVI-Topregel met de Nevidek Pro-plaat. De IVI-Topregel

is een variant van de IVI-Spijkerregel die al heel lang zijn

geluidsisolerende kwaliteiten bewijst. Dit systeem is ontwikkeld

voor buitendakse geluidsisolatie van zowel platte als schuine

daken. Bovendien is dit systeem zeer geschikt om aan de

bovenzijde van vloeren voor uitstekende luchtgeluidsisolatie

én contactgeluidsisolatie te zorgen. 

Omschrijving
De IVI-Topregel heeft een totale hoogte van 100 of 200 mm

en is opgebouwd uit een houten balk met aan de

onderzijde 30 mm verend kokosvilt. Van deze regel wordt

uitsluitend het kokosvilt met schroef en montagering op de

ondergrond bevestigd. De spouw tussen de regels wordt

volledig gevuld met het thermisch isolerende en akoestisch

absorberende IVI-Absorptie. Op het regelwerk wordt

vervolgens de cementgebonden Nevidek Pro-plaat

aangebracht. Deze handzame plaat heeft een afmeting van

24 x 600 x 1.200 mm en is voorzien van een liplas. Door deze

liplas ontstaan geen doorlopende kopse naden en is een

2e beplating overbodig. Voor een waterdichte afwerking

kan als laatste de dakbedekking rechtstreeks op de platen

worden aangebracht. Als het systeem buitendaks wordt

toegepast is een dampremmende laag noodzakelijk.

Een eventueel aanwezig dampdichte dakbedekking is afdoende.

Duurzaamheid
IVI-Topregel  :  Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.  

De elastische eigenschappen van kokosvilt zijn 

niet aan veroudering onderhevig.

Nevidek Pro-plaat  :  Onbrandbaar klasse A1, geen stoffen als asbest, 

formaldehyde of vliegas, bestand tegen 

schimmelgroei en rotvrij.

INNOVATIE IN VILT

Duurzaam sinds 1927

IVI-Topisolatiesysteem®

VOOR EEN HOGE GELUIDSISOLATIE OP DAK OF VLOER

Voordelen:

   Eenvoudige verwerking

   Hoge geluidsisolatiewaarden

   Duurzaam

   Vochtbestendig

   Zeer hard, slijtvast, vormvast en impactbestendig

   Onbrandbaar (klasse A1)

   Bevat geen kwartshoudende stoffen

   Wegwerken van leidingen

Buitendaks

Vloer
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Een product van Nevima B.V.
Leverancier van producten voor geluidsisolatie, geluidsabsorptie, zwevende dekvloeren en oplegmaterialen. 

Telefoon: 033 - 4611245     Email: info@nevima.nl     Website: www.nevima.nl 

Uitgave augustus 2022. Technische wijzigingen voorbehouden.

Akoestische eigenschappen
Voor alle waardes zie meetrapport Peutz A 2259-1-RA 

Binnen (op verdiepingsvloer)
Luchtgeluid:  Rw  ∆Rw  I-lu  ∆I-lu

• Basis constructie hout  24   -28

• IVI-Topregel 100, Nevidek Pro-plaat, 100 mm IVI-Absorptie PET  47  23  -5  23

Contactgeluid:  Ln,w(Cl)  I-co  ∆I-co

• Basis constructie hout  95(-7)  -30  

• IVI-Topregel 100, Nevidek Pro-plaat, 100 mm IVI-Absorptie PET  70(-1)  -9  21

Buitendaks
Luchtgeluid:  Rw  ∆Rw  RA,pop  ∆RA,pop

• Basis constructie hout  24   22

• IVI-Topregel 100, Nevidek Pro-plaat, 100 mm IVI-Absorptie PET  47  23  40  18

• IVI-Topregel 100, Nevidek Pro-plaat, 100 mm IVI-Absorptie PET met bitumen dakbedekking  48  24  41  19

• IVI-Topregel 200, Nevidek Pro-plaat, 200 mm IVI-Absorptie PET  49  25  42  20

• IVI-Topregel 200, Nevidek Pro-plaat, 200 mm IVI-Absorptie PET met bitumen dakbedekking  49  25  43  21 

Algemeen: extra verbeteringen van 3-5 dB zijn te behalen door de basisvloer te verzwaren met b.v. 15 kg/m².

Dit geldt voor lichte constructies (niet gemeten).

Afmetingen
IVI-Topregel 100:  vuren regel

 kokosvilt

IVI-Topregel 200:  vuren regel

 kokosvilt

Nevidek Pro-plaat:  Werkende maat

 Verspringing (liplas) is 50 mm

(Andere hoogtes Topregel op aanvraag)

Technische eigenschappen
IVI - Topregel
Regel  : vurenhout

Kokosvilt  : natuurvezels, gelatexeerd

Onderlinge bevestiging  : nieten

Nevidek Pro-plaat
Materiaal : 2 x 12 mm onderling verlijmde

   cementgebonden mineraalplaten

Gewicht  : 19,5 kg per stuk

Hygrische uitzetting  : (0-100%) < 0,1 %

Buigsterkte  : > 10 N/mm2

Verwerking 
Voor de verwerkingsvoorschriften zie onze website: www.nevima.nl

70 x 44 x 3.000 mm

30 x 120 x 3.000 mm

170 x 70 x 3.000 mm

30 x 135 x 3.000 mm

24 x 600 x 1.200 mm

Toleranties

Dikte  : 0,2 mm

Lengte  : 1 mm

Overlap  : 0,5 mm

jaapn
Tekstvak
36 x 120 x 3.000 mm

jaapn
Tekstvak
36 x 135 x 3.000 mm




