IVI-Absorptie V20

Geluidsabsorptie met sterke deklaag

Algemeen
De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van ruimtes staat in het middelpunt van de
belangstelling. Voor het verbeteren van de akoestiek van een ruimte wordt meestal de
nagalmtijd verkort. Bij het verhogen van de geluidsisolatie wordt veelal een ontkoppelde
(IVI) voorzetwand en/of plafond toegepast. In alle gevallen is een geluidsabsorberend
materiaal een belangrijk onderdeel van de oplossing. Nevima levert voor een optimale
absorptie van geluid de gemakkelijk verwerkbare IVI-Absorptie plaat. Naast een uitstekende
absorberende werking komen bij verwerken of gebruik, als extra voordeel, geen vezels vrij
die irritatie van ademwegen, ogen en huid veroorzaken.

Omschrijving
De IVI-Absorptie V20 plaat is opgebouwd uit een IVI-absorptieplaat SG20 en is voorzien
van een stevig polyester afdekvlies. Polyester is een ecologisch vulmateriaal voor
akoestische absorptie en thermische isolatie. Het product is gemaakt van 100%
polyestervezels, zonder chemische bindmiddelen of toeslagstoffen en volledig te recyclen.
De IVI-Absorptie V20 plaat eenvoudig en zeer prettig verwerkbaar. Het kan snel met
een schaar, een kartelmes of een gloeidraad op maat worden gemaakt. Het materiaal is
moeilijk ontvlambaar en heeft ook nog eens uitstekende thermische isolatiewaarden.

Toepassingen
De IVI-Absorptie V20 plaat kan als absorberende plafond- en wandbekleding worden
toegepast.
Wanneer een wand of een plafond moet bijdragen aan een verbetering van de
nagalmtijd, is de IVI-Absorptie plaat een ideale oplossing

Voordelen






Hoge absorptiewaardes in spraakgebied
Vezelvrij
Ecologisch
Prettig verwerkbaar
Op kleur te maken met verdunde acrylaatverf

Technische eigenschappen
Afmetingen
: standaard 1220x1880x 40 mm
Soortelijk gewicht : standaard SG20=20 kg/m³
Materiaal
: 100% polyestervezel met polyester vlies
Kleur
: wit
Overige
: 100% recyclebaar, milieuvriendelijk, huidvriendelijk,
moeilijk ontvlambaar, klasse M1/F1 (norm NF F16 101)
goede thermische isolatiewaardes: SG 20 λ= 0,040 W/mK
rotvrij, ongevoelig voor schimmels en huisstofmijt
bevat geen chemische bindmiddelen
minimale vochtabsorptie
UV-bestendig
temperatuursbestendigheid -30º tot +120º C

Absorptiewaardes
De waardes per frequentieband:
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