
Eenmalig aanbrengen, geen voorbehandeling of reiniging nodig, geen coating. 
 

Koper reinigt het dak niet…                          … maar zwavel! 
 

 

Koper alleen kan het dak niet reinigen, omdat het in verbinding 
met regenwater geen reinigende substantie kan vormen.  

 
Het is noch uit de praktijk noch wetenschappelijk bewezen dat 

alleen koperionen op mos en korstmos op het dakoppervlak 
enige reinigende invloed hebben.  

 

 

Voor het condenseren van gasvormige zwavel uit 
verwarmingsinstallaties is er een metalen oppervlak nodig. 

Vermengt met regenwater ontstaat dan zwavelzuur, dat 
verdund met regenwater reinigend over het dak wegvloeit.  

Wanneer koper voorhanden is kan hier zwavelzuur als 
kopersulfaat ontstaan, maar dit is niet gegarandeerd.  

  

 

 
Reinigingssporen worden ook bij andere metalen op het dak 
waargenomen. Daarom kan de stelling dat deze sporen alleen 

door koperionen ontstaan niet overeind blijven.  
 

 

- Zwavelzuur als kopersulfaat: Cu + SO4 + H2O 
- Wanneer geen koper voorhanden is kan in plaats daarvan  

  zwavelzuur ontstaan: SO4 + H2O. 
- Wanneer er geen zwavel aanwezig is maar koper, kan 

  slechts nutteloos koperwater ontstaan: Cu + H2O. 

  

Deze reinigingssporen kan men niet bij kunststof, lak of 
gepoedercoate metalen op het dak waarnemen! 

 

 

Ook bij deze schoorsteen, die met koper bekleed is, kan niet 

vastgesteld worden dat het alleen koper is dat een reinigende 
werking heeft! 

 

Hier nog een bewijs: Het reinigingsspoor is breder dan de 
schoorsteenrand van koper. Ook is er verder geen koper 

aanwezig. De schoorsteenkap is van roestvrijstaal en toch is 
het dak gereinigd. Waarom? 

 
Het zwavelgas uit de verbranding condenseert op de 

schoorsteenkap en druppelt op het dak. Door de verbinding 
met vocht ontstaat zwavelzuur, dat het dak reinigt. Dit 

zwavelmengsel is alleen niet genoeg voor een compleet 
dak. 

 
Het zwavelgehalte in het milieu (zure regen) is regionaal zo 

sterk afgenomen, dat het niet meer voldoende is om met 

koper of andere metalen alleen het dak te reinigen.  
 

Door technieken zoals katalysators, uitlaatgasfilters, 
zwavelarme stookolie, regenereerbare energie, 

warmtepompen etc. is de zwaveluitstoot in Europa zeer 
sterk verminderd.  

  
Let op!! Chemische reiniging vooraf is bij VLIESmitS® volledig overbodig en wordt sterk 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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