
Systeem Platon
Dichtingsmat
Buitenvlak funderingsmuur

Vastklinken van de
dubbele noppen

De doeltreffende afdich- 
ting tegen sijpelwater

Afdichtings- en
drainagesleuven

De systeem-onderdelen
(zie ook pagina 3 + 4)

1) Systeem Platon dichtingsmat
• 30 jaar garantie tegen verrotting
• Hoge trekvastheid en drukbestendig-

heid, hoge scheurvastheid (zelfs bij 
lage temperaturen)

• UV- en ozonbestendig
2) Platon bevestigingsklauw

Voorkomt zeker het afscheuren van 
de mat (bevestiging alleen aan de 
bovenrand van de mat).

3) Platon dichtingsprofiel
Wordt op de bevestigingsklauwen 
geklikt en sluit de bovenrand van de 
mat af tegen sijpelwater.

4) Afwerking van de keel met DIBA
(zie Diba-documentatie)

5) Dimaflexi
Afdichting tegen drukwater
(zie ook pag. 3)

6) Gleitex
drukverdelingsvlies

7) Ringdrainage

Systeem Platon is méér dan een
gewone noppenmat:

• De verticale afdichtings- en drainage-
sleuven verhinderen dat sijpelwater
zijdelings aan de overlapping binnen-
sijpelt.

• De dubbele noppen laten het vastklin-
ken van de matten aan het roleinde 
toe: hierdoor ontstaat aan de overlap-
pingen (min. 50 cm) een perfecte ver-
binding tussen twee matten, zonder 
dat de afdichting onnodig geperfo-
reerd wordt.

• Het veereffect van de dubbele noppen
en van de verticale sleuven breken de 
schok bij het aanaarden. Het ‘soepele’
contact met de afdichting beschermt 
deze tegen beschadigingen.

• De speciaal ontwikkelde bevestigings-
middelen bieden de grootste zeker-
heid tegen het afscheuren van de mat.

Unieke verbinding: noppen en tegen-
noppen worden aan het einde van de rol
door een gewone hamerslag vastge-
klinkt. (Europees patent).

Aan de overlappingen aan het
roleinde wordt zijdelings sijpelwater pro-
gressief afgewaterd dankzij de verticale
sleuven; hierdoor is Systeem Platon een
doeltreffende afdichting tegen sijpelwa-
ter. (Europees patent).
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Systeem Platon:
luchtlaagtechno-
logie – en nog
zoveel meer ...

De functies:

De voordelen:

1) Ruimtes opdrogen van 
binnen naar buiten

• Systeem Platon biedt u de know-
how van de uitvinder van de noppen-
mat!
• Systeem Platon lost vochtproblemen
in de funderingsmuren preventief en 
van meet af aan op. Bij geen enkel 
ander noppenmatproduct vindt u een
dergelijk omvangrijk systeem, afge-
stemd op alle toepassingsmogelijkhe-
den in de bouw.
• Het principe van de luchtlaag-tech-
nologie: bouwvocht en binnenshuis 
optredend woonvocht wordt door de 
muur heen naar buiten in de lucht-
laag afgeleid, condenseert op de 
Systeem Platon dichtingsmat en kan 
naar beneden naar de ringdrainering 
aflopen.
• Op die manier daalt de relatieve 
luchtvochtigheid in de ruimte, en
het binnenklimaat verbetert.

Een droge, ademende en gezonde kelder die een veelvuldige gebruikmaking toelaat:
Als vrijetijds- en hobbyruimte, als logeer- of tienerkamer, als werkplaats, enz. Vochtschades en muffe lucht, die 
een aangenaam gebruik van dit gedeelte van de woning vaak onmogelijk maken, verdwijnen voorgoed door het 
toepassen van Systeem Platon.

2) Funderingsmuur
doeltreffend afdichten

• De Systeem Platon dichtingsmat is 
niet alleen een gewone bescher-
mingsmat bij het aanvullen, maar een
zelfstandige, doeltreffende afdichting 
tegen sijpelwater en bodemvocht.
• In tegenstelling met gewone nop-
penmatten (b.v. ‘Platon Protect’), 
bezit de Systeem Platon dichtingsmat 
verticale dichtings- en drainagesleu-
ven, die het binnendringen van sijpel-
water aan de overlappingen aan het 
roleinde verhinderen.
• Systeem Platon is een ‘vlottende’ 
afdichtings- en beschermingslaag, die
eventueel later optredende zettings-
scheuren overbrugt.
• De Systeem Platon dichtingsmat 
wordt alleen aan de bovenrand van 
de mat bevestigd. Er ontstaan dus 
geen onnodige perforaties en bescha-
digingen in de afdichting daar geen 
bijkomende bevestigingen op de hele
hoogte van de funderingsmuren 
nodig zijn.

Bij het aanaarden moet elke
beschadiging van de Systeem Platon 
afdichting absoluut worden verme-
den.

3)Optimaal beschermen 
bij het aanaarden

• Systeem Platon is de ideale 
bescherming voor op de muur hech-
tende afdichtingen, b.v. 

DIPEX bitumenstrijklaag,
DIMAFLEXI ‘dikke’ bitumenafdich-

ting (Platon dichtingsmat toepassen 
in combinatie met Gleitex-drukverde-
lingsvlies).
• De bijzondere vorm en het veeref-
fect van de dubbele noppen zorgen 
voor een ‘soepel’ contact met de 
muur en de afdichting. De verticale 
verstevigingsribben verhogen de 
stootvastheid van de dichtingsmat.
• Het vastklinken van de dubbele 
noppen aan de overlappingen aan 
het roleinde vermijdt beschadigingen
van de op de muur hechtende 
afdichtingslaag, daar deze niet door 
bijkomende bevestigingen op de 
hele hoogte geperforeerd moet wor-
den.
• De Platon bevestigingen bieden de 
grootst mogelijke veiligheid tegen 
het afscheuren van de dichtingsmat 
in geval van een later optredende 
zakking van de aanvulaarde en de 
hierdoor veroorzaakte beschadiging 
van de afdichtingslaag.
• Dankzij de tegennoppen kan de 
aanvulaarde zich veel minder aan de 
dichtingsmat ‘vastgrijpen’. Het risico 
dat de dichtingsmat n.a.v. een zak-
king van de aan vulaarde afscheurt 
wordt hierdoor sterk verminderd.
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Buitenvlak van de funderingsmuur

Systeem Platon …

• kan onder alle weersomstandigheden worden verwerkt.

• laat een feilloze werkinspectie toe: om een correcte mon-
tage te verifiëren volstaat een visuele controle.

• Vereist geen speciaal gereedschap en kan met een beetje 
handigheid zelfs door leken worden geplaatst.

DIPEX bitumen-emulsie op de gecementeerde funderingsmuur
strijken als bijkomende capillaire breking. (Zie Dipex-documen-
tatie).
Bij het merendeel der bouwprojecten is echter tijdelijk stuwend
(= drukkend) water op de hoogte van de fundering niet geheel
uit te sluiten. Daarom is het aanbevolen de keel van de funde-
ring evenals een strook van de funderingsmuur tot op een

hoogte van ong. 50 cm boven een efficiënt werkende ringdrai-
nage (of min. 50 cm boven het hoogst te verwachten niveau
van stuwend water) tegen drukwater af te dichten.
Gebruik hiervoor een ‘dikke’ bitumineuze afdichting (DIMA-
FLEXI, zie hieronder) die op lange termijn gedeeltelijk elastisch
blijft en eventuele latere zettingsscheuren kan overbruggen.

1) Rol tegen de muur zetten
en horizontaal afrollen.
De naar de muur gerichte
noppen vormen de luchtlaag.

3) Bij de bevestiging van de
Systeem Platon dichtingsmat
(enkel aan de bovenrand!)
dient een Platon-klauw zon-
der plug als boorsjabloon.

4) Voorgemonteerde plugna-
gel in de Platon-klauw in het
boorgat steken, en met een
gewone hamer volledig
inslaan.
Afstand tussen de klauwen:
ong. 33 cm.

5) Het Platon dichtingsprofiel
wordt met de hand op de
bevestigingsklauwen geklikt
en sluit de luchtlaag aan de
bovenrand af.
(Bij schuine aanaarding kan
het dichtingsprofiel alleen
met plugnagels bevestigd
worden.)

6) Met een gewone hamer-
slag worden de dubbele nop-
pen aan het roleinde aan de
overlapping van twee matten
(min. 50 cm) vastgeklinkt –
zo ontstaat een perfecte ver-
binding, zonder dat de
afdichting onnodig geperfo-
reerd wordt.

Plaatsing

Behandeling van de basis van de funderingsmuur

Plaatsingsfasen

1) DIPEX
oplosmiddelvrije bitumen-
emulsie als voorstrijklaag op
de gecementeerde muur strij-
ken. (Plaatsingsaanwijzingen
volgen, zie documentatie
Dipex en Dimaflexi.) 

2) DIMAFLEXI
‘dikke’ bitumineuze afdich-
ting, gebruiksklaar, aan te
brengen in één of twee
lagen.
(Plaatsingsaanwijzingen vol-
gen, zie documentatie
Dimaflexi)

3) GLEITEX
Drukverdelingsvlies aanbren-
gen.

4) Systeem Platon
Aanbrengen als Dimaflexi aan
de oppervlakte uitgehard is.
De Platon-luchtlaag bespoe-
digt het opdrogen, in het bij-
zonder in periodes van slecht
weer.

Het is een dwingende
noodzaak slechts na het
volledige uitharden van
Dimaflexi over te gaan tot
het vastklinken van de
dubbele noppen en tot het
aanaarden.

2) Overlapping aan het rol-
einde: min. 50 cm (met vast-
klinken van de dubbele nop-
pen, zie tek. 6). Overlapping
van twee boven elkaar ge-
plaatste matten: min. 14 cm.



Bevestigingen en
toebehoren: 

Technische gegevens:

Platon afsluitingsprofiel:
biedt een eenvoudige opti-
sche afsluiting aan de boven-
rand van de mat.

Platon dichtingsprofiel: sluit
de luchtlaag aan de boven-
rand af. Het dichtingsprofiel
wordt gewoon met de hand
op de klauwen geklikt.

Platon steunknoop en
Platon plugknoop: eenvou-
dige bevestigingen op een
afstand van ong. 25 cm alleen
aan de bovenrand van de mat
(in de tweede noppenrij).

• rollengte: 20 m
• rolbreedten:

1 m - 1,5 m - 2 m - 2,4 m
(2,07 m met platte rand 
van 7 cm voor toepassin-
gen onder de vloer, zie 
speciale product-info)

• grondstof: HDPE
• matdikte: 0,6 mm
• noppenhoogte: 6 mm
• luchtlaag: ca. 4 l/m2

• draagvermogen:
270 kN/m2

• levensduur: 50 jaar

Diba buitenhoek: in geval
van een voorspringende fun-
dering wordt een geprefabri-
ceerd DIBA-hoekstuk (zie ook
DIBA-documentatie) onder de
insnijding van de Platon dich-
tingsmat geplaatst.

Systeem Platon: de voorsprong van het origineel –
vaak gekopieerd, nooit geëvenaard ! 

Erich Meyer-Gillessen NV

Nieder-Emmels 19 B    
4780 ST. VITH   - BELGIË
Tel. + 32 (0)80 /  22.74.80
Fax + 32 (0)80 / 22.63.16
e-mail: info@emg-ag.be
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Platon klauw met plugna-
gel: biedt de grootste zeker-
heid tegen het afscheuren
van de mat bij het zakken van
de aanvulaarde. Bevestiging
alleen aan de bovenrand van
de mat op een afstand van
ong. 33 cm.

Bestekteksten op aanvraag verkrijgbaar bij EMG NV


