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� Biberkraft VLIESmitS® is een gepatenteerde dakreiningsplaat met ingebouwde zwavel, die de 

ontbrekende zwavel vanuit de natuur vervangt. 
 

� De gepatenteerde sikkelvormige rand van de nokplaat voorkomt beschadiging van aluminium 
vorstklemmen.  

 
� VliesmitS® heeft op kwalitatief goede dakverven (kopersulfaat en zwavelbestendige dakverven) geen 

beschadigingen getoond. Het kan echter de kwaliteit, zoals hechting en kleur, van loslatende 

dakbedekking niet verbeteren. 
 

� VLIESmitS® heeft bij gepoedercoate metalen op het dak (dakkapeldaken, dakramen, 
sneeuwvangroosters, etc.) geen beschadigingen getoond. 

 

� VLIESmitS® wordt om esthetische reden gemaakt van koper en niet vanwege functionele redenen. Het is 
belangrijk, in verband met de spanningsreeks der metalen, rekening te houden met de voorschriften van 

het ‘Deutschen Dachdeckershandwerks’, met betrekking tot andere metalen aan of op het dak.  
 

� Koper alleen kan het dak niet reinigen en door het huidige gebrek aan zwavel in de lucht, kan zich bijna 
geen kopersulfaat (zwavelzuur) voor de reiniging meer vormen. Het zwavelgehalte in de lucht wordt 

steeds lager.  

 
� Biberkraft heeft door middel van onderzoek bij het Nationaal Milieuagentschap en het Instituut voor 

landbouwonderzoek vastgesteld dat schade aan het milieu en in de landbouw voorkomen kan worden 
door zwavelbemesting toe te passen.  

 

� Biberkraft heeft haar bevindingen verwerkt in een zwavelgebrek grafiek. Hieruit blijkt duidelijk dat 
dakreiniging met koper zonder zwavel uit de natuur onmogelijk is. 
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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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