IVI-SPORTHALSYSTEEM

®

GELUIDSABSORPTIE EN CONTACTGELUIDSISOLATIE
IN EEN MOOI VILTEN JASJE

De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van
sporthallen en gymzalen staat in het middelpunt
van de belangstelling. Hoge nagalmtijden veroorzaken serieuze klachten bij gebruikers van
deze ruimtes. Er worden daarom hogere eisen
gesteld aan de geluidsabsorptie van een sporthal
en gymzaal. Uit de praktijk blijkt dat de meest
gebruikelijke aanpak, het bekleden van het
plafond, niet voldoende is. Hierdoor ontstaat
de noodzaak voor een hoogwaardige wandabsorptie.
Sporthallen en gymzalen worden steeds vaker
geïntegreerd in school- of woongebouwen.
Daarom is ook een goede (bal)contactgeluidsisolatie belangrijk.
Als laatste spelen contactvriendelijkheid en esthetica een grote rol. Met het oog op al deze aspecten heeft
Nevima het IVI-Sporthalsysteem® ontwikkeld. Het IVI-Sporthalsysteem® biedt de oplossing voor alle
gestelde eisen!

Omschrijving

Opbouw

Het IVI-Sporthalsysteem bestaat uit drie

Als eerste wordt tegen de wand de IVI-

onderdelen die allemaal hun bijdrage aan een

Spijkerregel® type wand 60mm aangebracht.

optimaal resultaat leveren. Door de hoge

Deze IVI-Spijkerregel® bestaat uit een spaanplaten

absorptiewaardes worden goede nagalmtijden

regel die bevestigd is op een strook kokosvilt. De

gerealiseerd en de spraakverstaanbaarheid geop-

regel wordt daarmee ontkoppeld op de bestaande

timaliseerd. Aangezien dit systeem op

constructie aangebracht met een hart op hart

de onderste meters kan worden aangebracht

afstand van 600mm. (Meer informatie staat in het

worden de flutterecho’s effectief bestreden.

productblad IVI-Spijkerregels®).

®

Het resultaat hiervan zijn tevreden gebruikers
en gezonde leraren. Bij sporten ontstaan tevens
contactgeluiden, veroorzaakt door het stuiteren
van ballen tegen de wand. Hierdoor ontstaan
hinderlijke geluiden in de omliggende ruimtes.
Om dit tegen te gaan wordt de geluidsabsorberende constructie verend bevestigd.
De buren zullen het verschil waarderen.

Tussen het regelwerk wordt de IVI-Absorptie®
SG15 aangebracht. Dit absorptiemateriaal heeft
uitstekende absorptiewaardes. Omdat dit product
vezelvrij is heeft het als bijkomend voordeel dat
het prettig te verwerken is. Ook na verloop van
jaren zullen geen vezels in de lucht vrijkomen onder
invloed van bijvoorbeeld trillingen. (Meer informatie
staat in het productblad IVI-Absorptie®).

Op de geluidsisolerende IVI-Spijkerregel® wordt de IVI-Sportplaat® aangebracht. Dit is een balvaste plaat
van 12mm FSC-gecertificeerd MDF met een perforatiegraad van 20%. De combinatie van IVI-Absorptie® en de
IVI-Sportplaat® zorgt voor een optimale absorptie in een breed spectrum en een maximale absorptie in het
spraakgebied. De beplating is voorzien van 1mm dik IVI-Designvilt®. Dit 100% wolvilt is vuilafstotend behandeld
en verkrijgbaar in maar liefst 75 heldere kleuren. Naast de zachte en warme uitstraling zorgt het IVI-Designvilt®
ervoor dat schaafwonden bij lichamelijk contact worden tegengegaan. De IVI-Sportplaat® is ook ongeperforeerd te
verkrijgen. Deze wordt toegepast indien al voldoende absorptie bereikt is.
De beplating wordt met het IVI-Bevestigingsprofiel® op de regel
bevestigd. Het IVI-Bevestigingsprofiel® bestaat uit een stalen omegaprofiel,
voor het vastzetten van de beplating, en een aluminium klikprofiel voor
de afwerking. Het klikprofiel is standaard blank geanodiseerd, maar kan
ook bekleed met vilt of in elke gewenste RAL kleur worden geleverd. De
profielen worden verzonken aangebracht zodat de wand optisch vlak is en
blessures worden voorkomen.
Om het IVI-Sporthalsysteem® te beschermen, zoals tegen
banken, is er een zelfklevende IVI-Stootplint® leverbaar.
Ten behoeve van de afwerking aan de boven- en zijkant kan het IVI-Afdekprofiel® worden
toegepast. Dit Z-vormige aluminium profiel is blank geanodiseerd en wordt met voorgeboorde
bevestigingsgaten geleverd.

Voordelen
Hoge absorptie in spraakgebied

Afmetingen
IVI-Spijkerregel® (hxbxl)

: 		

60 x 120 x 1.250 mm

IVI-Sportplaat (hxbxl)

:		

13 x 585 x 3.000 mm

®

					

(alternatief 2.420 mm)

IVI-Absorptie (hxbxl)

:		

50 x 550 x 1.200 mm

IVI-Bevestigingsprofiel (hxbxl)

:		

13 x 36 x 3.000 mm

IVI-Afdekprofiel (Zxl)

:

		

40-77-20 x 3.100 mm

IVI-Stootplint (hxbxl)		 :		

3 x 200 x 1.000 mm

®

Zachte afwerking

®

®

Balvast

®

Akoestische eigenschappen
Ruime keuze in kleur

Resultaten metingen Peutz (Rapport A 1870 / 12-01-2009):
Standaard uitvoering: 13 mm beplating, IVI-Absorptie SG15
Frequentie

 Combinatie geluidsabsorptie en
 contactgeluidsisolatie

Op maat te zagen

Snelle bevestiging

Esthetisch

(Hz)

Absorptiecoëfficiënt
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0,37

0,71

1,03

0,89

0,59

0,51

NRC (ASTM-C423)= 0,85

Goedgekeurd door het NOC*NSF
Getest op balvastheid volgens DIN 18032-3
(rapport ISA-Sport 29090037, december 2009)
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