
Eenmalig aanbrengen, geen voorbehandeling, reiniging of coating nodig. 
 

BIBERKRAFT-VLIESmitS®  
Is ook in staat betondakpannen met forse alkalische uitbloeiingen te reinigen. 

 

 

 
Biberkraft-VLIESmitS® Nokplaat-400koni 

 
Dakreiniging met koper? En VLIESmitS®. 
De meningen over mosvorming en verontreiniging op daken, 

die al met speciale methodes behandeld zijn, lopen sterk 
uiteen.  

Klanten die BIBERKRAFT® dakplaten hebben, spreken een 
eigen taal: Verontreiniging houdt op deze daken geen stand! 

 
Het zwavelgehalte in de lucht (zure regen) is regionaal zo 

sterk teruggedrongen, dat het niet meer voldoende is om 
met koper of andere metalen het hele dak te reinigen.  

 
Volgens het Nationaal milieuagentschap zat er 20 jaar 

geleden nog ongeveer 30 kg/ha zwavel in de lucht. Nu is dat 
gemiddeld nog slechts 6 kg/ha, met een afnemende 

tendens.  
 

Biberkraft heeft al jaren geleden patent aangemeld voor het 
vermoeden, dat de zwavel die bij verbranding vrijkomt, voor 

de reiniging van het dak rondom de schoorsteen zorgt. 

Hiervoor ontwikkelde ze een effectief product, waarbij water 
en zwavel samenwerken.  

 

 
Biberkraft-VLIESmitS® nokplaat-dakreinigingsplaat 

 

 

Dakreiniging met koper en zwavel. 

Waarom ontwikkelt Biberkraft nu zo’n krachtig dakreinigings-

systeem? Lopend onderzoek en ontwikkelingen bij Biberkraft 
tonen aan dat er bij betondakpannen alkalische uitbloeiingen 

kunnen ontstaan. 
 

Deze uitbloeiingen, die afhankelijk zijn van de cementsoort, 
zorgen voor onvoldoende reinigingskracht van Biberkraft.  

Daarom is er voor het reinigen van betondakpannen meer 
zwavel nodig dan er in de natuur voorhanden is.  

 
VLIESmitS® is verkrijgbaar in drie klassen:  

VLIESmitS® 1-voudig, 2-voudig en 3-voudig.  
Respectievelijk 1, 2 of 3 lagen vliesdoek gevuld met zwavel. 

Biberkraft maakt de dakplaten alleen uit optische overweging 
van koper. 

 
Wanneer adviseert Biberkraft welke klasse? 

Voor daken met alkalische uitbloeiingen, zoals beton, 
vezelcement, Eternit en bitumen dakbedekking: 

VLIESmitS® 2-voudig of 3-voudig. 

Voor daken zonder alkalische uitbloeiingen, zoals keramische, 
leistenen en kunststof dakbedekking:  

Vanaf VLIESmitS® 1-voudig.  
De keuze van de klasse is mede afhankelijk van de regionale 
omstandigheden, de hoogte en de ligging van het dak. 
 

Permanente reiniging 
VLIESmitS® is tot nu toe het sterkste dakreinigingssysteem op 

de markt, met alle positieve kenmerken van CLASSIC en 
PREMIUM. Tussen de koperen lamellen bevindt zich een 

zuurbestendig vlies, waarin zwavel aangebracht is. Bij regen 
wordt de zwavel zoals bij schoorstenen in zwavelzuur 

omgezet. Dit zwavelzuur reinigt blijvend uw huisdak. 
  

Biberkraft VLIESmitS® werkt al bij de eerste regendruppel. De 
zwavel, door het water meegevoerd, vormt in contact met 

koper, kopersulfaat. Dit wordt door het regenwater 

opgenomen en vloeit sterk verdund over het hele dak. 
Biberkraft VLIESmitS® heeft ook het onschatbare voordeel, 

dat dit het enige dakreinigingssysteem is, dat zo nodig na 
jaren met zwavel bijgevuld kan worden.  

 
Waarschuwing: 
Bijtend! 

 

Biberkraft-VLIESmitS®      BRAA-Doppel “S” 

Let op!! Chemische reiniging vooraf is bij VLIESmitS® volledig overbodig en wordt afgeraden! 
Alleen BIBERKRAFT® heeft de oplossing met zwavel en de mogelijkheid om de platen op het dak met zwavel na te vullen (Patent). 
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