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Systeem Platon         100% nieuw materiaal, dus geen schadelijke emissies 
 

Reguleert de vochtigheid in de wand 
en beschermt de wandbekledingen in woonruimtes. 
 

Met Systeem Platon kunnen zelfs gevoelige bekledingen op de vochtige wand 
aangebracht worden, zonder beschadigingen op de duur te vrezen. 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
De noppen van de Platon dichtingsmat vormen een samenhangende 
luchtlaag met de wand (4 lit./m²). Vocht kan door de wand indringen en zich in de 
luchtlaag in alle richtingen drukvrij verdelen.  
 

 
In de luchtlaag onstaat een lichte schoorsteeneffect, onstaan door het temperatuur-
verschil tussen bodem en plafond. 
Via ventilatieopeningen aan bodem en plafond wordt de vochtigheid voortdurend in 
de ruimte geventileert.  
Op de Platon-mat gekondenseerde vochtigheid wordt in de ruimte geventileert. 
Komt geen nieuwe vochtigheid in de wand, kan deze zo duurzaam uitdrogen. 
 

 Om de ventilatie van de luchtlaag in de ruimte zeker te stellen, is de volledige 
opbouw ca. 1,5cm van het plafond zoals ook van de bodem vrij te laten. Latere 
plafond- of sokkellijsten zijn met ca. 3-5mm dikke afstandsplaatjes op de bekleding 
te achterleggen om de vrije luchttrek te verzekeren.  
 

 Plaatsingshandleiding: 
 De ondergrond reinigen, losse delen verwijderen, de oppervlaktes vereffenen. 
 Ca. 1,5cm van het plafond, de bovenste Platon-baan op de wand met plugknopen 

zo bevestigen, dat de vooruitstekende knoppen de latere opbouw niet belemmeren. 
 De onderste baan overlapt de bovenste. Alle overlappingen bedragen min. 10cm.  
 De onderste Platon-baan, op ca. 1,5cm van de afgewerkte bodem, eveneens 

vastpluggen. 
De verdere opbouw gebeurt zoals gebruikelijk bij bekledingen op houten latten. 
De bevestigingspunten door de Platon-mat zijn bij zorgvuldige verwerking geen 
probleem, daar het systeem drukvrij werkt. 
Is er echter met water in vloeibare vorm te rekenen, zijn de bevestigingspunten met 
een overeenkomende mastiek af te dichten. 
De keuze van de wandbekledingen is vrij (vb. uit hout; gipsplaten, ….) 
 

 Aan dorpels, boven wandopeningen (deuren, vensters), moet met gekondenseerde 
vochtigheid gerekend worden. Dit water is zijdelings in de luchtlaag om te leiden. 
Vochtige dagkanten aan wandopeningen zijn in verbinding met de Platon-mat 
vakkundig af te dichten. Latere perforaties zijn hier te vermeiden. 
 DIMAflexi2K de dikke afdichting: om dagkanten van wandopeningen af te dichten 

 DIBAFIXplus het zelfklevend dichtingsmembraan:  voor de dichte verbinding 
met de Platon-dichtingsmat en voor het zijdelingse omleiden van het condens-
water. 

 

 De noodzakelijke warmte-isolatie kan, naar gelang de dichtheid, direkt op de 
Platon-dichtingsmat, onder of tussen de bevestigingslatten van de afgewerkte 
wandbekleding, aangebracht worden. Om condenswatervorming uit te sluiten, is de 
berekening van het dooipunt aangeraden. 
 

 Dringt water in vloeibare vorm in de luchtlaag binnen, is aan het dieptepunt een 
passende drainage te voorzien. Deze kan ook in verbinding met Platon onder de 
vloer, tegen de wand omhoog geplooid, gebeuren.  
(zie Tip van de maand november 2008, tekening 4) 
Indien mogelijk, kunnen de ventilatieopeningen, rekening houdend met de nodige 
helling , ook naar buiten leiden. Deze openingen aan de dieptepunten naar buiten 
(via wandopeningen en aan de bodem) kunnen ook als drainage van de luchtlaag 
dienen, bij overeenkomende aansluiting van de Platon-mat. 

 

 

  

 

 


