
Natuurlijke dakreiniging: Eenmalig aanbrengen, geen voorbehandeling, reiniging of coating nodig. 

Meer informatie over VLIESmitS® 
Wilt u meer informatie over dakreiniging met Biberkraft, stuur dan dit ingevulde formulier samen met een duidelijke foto van 
uw dak aan ons op. Het liefst met enkele detailfoto’s van de pannen en nokvorsten. U ontvangt dan een offerte. 
Komt u er niet uit neem dan gerust contact met ons op voor een passend advies.

A. NOKPLATEN
Kies hiernaast het soort nokvorst van het dak en vul de 
maten in de tekening of hieronder in.

Soortnr.: ………           Bij nr. 3,4: met/zonder neus
H: ………………   cm                 DB: ……………… cm
D1: ……………… cm                 D2: ……………… cm
B1: ……………… cm                  B2: ……………… cm
Gewenste reinigingsklasse*: ……
Gewenst aantal: ……….

B. DAKPLATEN
Dakpantype: ……………………………….
Merk: …………………………………………
Hoogte: ……… cm          dekkende breedte: …………cm
Gewenste reinigingsklasse*: ……

Gewenst aantal: ……….

C. HULPMIDDELEN
Sikabond Kit: 1 koker is voldoende voor ca. 8 nokvorsten
Gewenst aantal: ……….

Zuurbestendige handschoenen zijn noodzakelijk.
Gewenst aantal paar: ……….

*Reinigingsklasse (advies): 
-klasse 2 en 3: Voor dakpannen van beton, vezelcement, Eternit en 
voor bitumen, met alkalische uitbloeiing, (2 of 3-voudig zwavelvlies) 
-vanaf klasse 1: Voor keramische pannen, leisteen, kunststof, etc., 
zonder alkalische uitbloeiing. (enkelvoudig vlies).

1) 90˚nokvorst

2) Platte driekant nokvorst

3) Conische nokvorst, met of zonder neus

4) Holle nokvorst, met of zonder neus

5) Halfronde nokvorst

Naam: …………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………

Postcode en plaats:……………………………………….

Telefoon: …………………………………………………….

Email: …………………………………………………………

Inbouwadres, indien anders dan het besteladres:

Adres:…………………………………………………………...

Postcode en plaats:………………………………………….

Vanwege patentbewaking is het inbouwadres noodzakelijk

NB. Dakgoten en andere dakelementen van zink of aluminium dienen voor montage gecoat te worden.
Biberkraft adviseert hiervoor Quitex R van Via-Dach, dit kan Kopersporen voor u bestellen.

Let op!! Chemische dakreiniging vooraf is bij VLIESmitS® volledig overbodig en wordt afgeraden!
Chemische reiniging vooraf is misleidend en heeft met reiniging door koper, dat minstens 10 jaar werkzaam zou zijn, als er 

voldoende zwavel beschikbaar zou zijn, niets te maken. Koper kan zonder zwavel niet reinigen!
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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