
Ongeïsoleerde metalen daken

Bekleding voorkomt
druppelvorming
door condensatie
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Wie gebruik wenst te maken van metaal in
ongeïsoleerde constructies, moet beseffen
dat hij te maken kan krijgen met negatieve
effecten als druppend condensatiewater,
corrosie en schimmelvorming.
Lantor Construction heeft hierop een oplos-
sing gevonden. Deze onderneming ontwik-
kelde namelijk speciaal voor de bouwsec-
tor een opmerkelijk product dat condensa-
tie controleert en het vallen van druppels
voorkomt in ongeïsoleerde gebouwen. 

• Gunther Guinée

De Belgische firma Antilia N.V. gebruikt het product
al enige tijd met succes in haar producten uit de
Antilia-reeks. Deze zogenaamde Antilia Con-Stop kan
worden toegepast op gebouwen als sportstadions,
overdekte parkings, waterzuiveringstations, tanksta-
tions, carports en warenhuizen om de onderliggende
ruimte te beschermen tegen regen, hagel en sneeuw.  

Samenstelling van het product
Antilia Con-Stop bestaat uit een traditionele metalen
plaat waartegen een laag Lantor CondenStop® werd
aangebracht, een product dat is opgebouwd uit een
non-woven vezelstructuur die in staat is meer dan
1.000 gram condensvocht per vierkante meter te
absorberen, afhankelijk van de helling van het dak.
Dankzij deze hoge buffer- en absorptiecapaciteit kan
deze bekleding dus de condensatie controleren en zal
druppel- en schimmelvorming voorkomen worden.
De bekleding is verkrijgbaar in vrijwel elke denkbare
kleur. 

Absorbeert vocht én geluid
Volgens de fabrikant heeft vrijwel elke toonaangeven-
de producent van geprofileerde stalen of aluminium
dakplaten in de afgelopen 20 jaar al kennis kunnen
maken met dit systeem en de voordelen ervan kun-
nen ervaren. Het werd uitvoerig getest en goedge-
keurd door diverse Europese instanties op het gebied
van brandweerstand, veroudering, chemische weer-
stand en water- en geluidsabsorptie. Want dit laatste
betekent een extra voordeel van de toepassing van
het product: het beschermt de binnenruimte tegen



geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de weers-
omstandigheden, en minimaliseert bovendien het ge-
luid in de ruimte. De fabrikant vergelijkt dit effect
graag met de invloed van het ophangen van gordijnen
in een lege kamer op de akoestiek in deze ruimte. 

De vochtabsorberende laag beïnvloedt of beschadigt
de bestaande corrosiebescherming van het dak geens-
zins en de vochtige lucht zal de structuur van de
Lantor CondenStop® niet binnendringen en dus het
oppervlak van de dakplaat evenmin bereiken. Dank-
zij de zelfklevende laag, de intrinsieke sterkte en grote
lengte van de rollen is het product gemakkelijk en op
een economisch interessante manier te integreren in
om het even welk productieproces van dakplaten. 
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