
 

VUISTREGELS BIJ HET TOEPASSEN 
VAN NEVIMA OPLEGGINGEN
BOUWVILT ZORGT VOOR OPTIMALE DRUKVERDELING

BOUWVILT ZORGT VOOR OPVANGEN RANDSPANNINGEN

Raadpleeg voor de productspecificaties het productblad.
Neem voor bijzondere toepassingen contact met ons op.

Zonder Bouwvilt: hoge piekbelasting en scheurvorming.

Zonder Bouwvilt: randspanningen 

door bijvoorbeeld hoekverdraaiing. Gevolg randschade.

Met Bouwvilt: optimale drukverdeling.

Met Bouwvilt: optimale drukverdeling.
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Door (geluids-)
trillingen

Door thermische
uitzetting of krimp

Bouwdeel beweegt ja

nee

Drukverdelende
vaste oplegging

(zie pagina 2)

Akoestische 
oplegging
(zie pagina 4)

Glij oplegging
(zie pagina 3)

KEUZEMATRIX OM TYPE VILT PER OPLEGGING TE BEPALEN
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NEVIMA DRUKVERDELENDE
VASTE OPLEGGINGEN
Algemeen:  Voor de juiste toepassing van de Nevima drukverdelende vaste opleggingen dienen het 
vilttype, de viltdikte en de breedte bepaald te worden.

Viltdikte (in mm) minimaal gelijk houden aan de overspanning in meters.  Viltbreedte 20mm smaller 
aanhouden dan de breedte van de oplegging.  Doorloop de onderstaande matrix voor het bepalen  
van het type vilt:

Geringe indrukking
vereist en/of vochtige

omgeving

Belasting < 2 N/mm2

Belasting < 3 N/mm2

Belasting < 5 N/mm2

Belasting optimaal
< 8 N/mm2

max. belasting 18 N/mm2

Belasting < 5 N/mm2

en dikte < 10mm

Bouwvilt 75

Bouwvilt 633

Dikte > 10mm

Bouwvilt N80

Bouwvilt P50

Bouwvilt N100
max. belasting 9 N/mm2

Bouwvilt P40

nee

nee

nee

nee nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
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NEVIMA GLIJ OPLEGGINGEN
Algemeen:  Voor de juiste toepassing van de Nevima drukverdelende glij-opleggingen dienen het  
vilttype, uitvoeringstype, de viltdikte en de breedte bepaald te worden.

Viltdikte (in mm) minimaal gelijk houden aan de overspanning in meters.  Viltbreedte 20mm smaller 
aanhouden dan de breedte van de oplegging.  Doorloop de onderstaande matrix voor het bepalen  
van het type vilt en uitvoering:

Bouwvilt Gravil P50 Bouwvilt Gravil P40

Max. 15% invering toegestaan
en/of vochtige omgeving

Dikte > 10mm

Uitvoering A

Glad oppervlak
aan Gravil-zijde

Prefab-beton

Randspanningen aanwezig

Belasting < 2 N/mm2

Oneffenheid
constructie < 2mm

Oneffenheid
constructie < 1mm

Uitvoering C

In werk gestort beton

max. belasting 8 N/mm2

Glijfolie GBB
max. belasting 5 N/mm2

Glijfolie GKK
max. belasting 5 N/mm2

max. invering 3%

Dikte > 10mm

max. invering 15%

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee ja

ja

nee

nee

ja nee

nee

nee

ja

ja

ja

Bouwvilt Gravil N100

Bouwvilt Nevilon

Bouwvilt Gravil N80
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NEVIMA  AKOESTISCHE  
OPLEGGINGEN
Algemeen:  Voor de juiste toepassing van de Nevima akoestische opleggingen dienen het vilttype,  
de viltdikte en de breedte bepaald te worden.

Viltdikte (in mm) minimaal gelijk houden aan 2x de overspanning in meters.  Viltbreedte 20mm smaller 
aanhouden dan de breedte van de oplegging. Doorloop de onderstaande matrix voor het bepalen  
van het type vilt:

Woningscheidende
begane grondvloer

Belasting < 0,25 N/mm2

Belasting < 1 N/mm2

Belasting < 1,5 N/mm2

Belasting < 3,5 N/mm2

Bouwvilt P50
(Akoestische werking loopt terug)

Belasting < 2 N/mm2

Bouwvilt 75

Bouwvilt 633

Dikte > 10mm

Isovilt

Bouwvilt P50

Bouwvilt P50
min. 10mm dik

Bouwvilt P40

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee
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ja
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ja
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