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Toonaangevend	in	zink

Zink is één van de meest traditionele dakmaterialen en geeft gebouwen een duurzame, 
hoogwaardige uitstraling. RHEINZINK, de toonaangevende Europese zinkproducent uit 
Duitsland, is al jarenlang vaste leverancier van Royal Roofing Materials. 

RHEINZINK is de merknaam van titaanzink, een legering van zuiver zink en een klein deel 
titanium, koper en aluminium. Met een jaarcapaciteit van circa 150.000 ton titaanzink 
behoort RHEINZINK GmbH & Co. KG, gevestigd in het Duitse Datteln, tot de grootste Europese 
zinkproducenten. Al meer dan 45 jaar produceert RHEINZINK titaanzink en is sindsdien 
uitgegroeid tot een wereldwijd actieve organisatie met vestigingen in meer dan dertig landen. 
RHEINZINK Nederland/Wentzel BV in Amsterdam is verantwoordelijk voor de Nederlandse 
markt. Er zijn meer dan 500 producten uit voorraad leverbaar. RHEINZINK levert een compleet 
assortiment hemelwaterafvoersystemen en diverse dak- en gevelsystemen van titaanzink voor 
de utiliteit en woningbouw, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Uniek	productieproces
Titaanzink wordt bij RHEINZINK geproduceerd volgens een uniek proces. In een continu proces 
van smelten, gieten, walsen en oprollen wordt het titaanzink vervaardigd, dat vervolgens tot 
banden, bladen of stroken wordt verwerkt. Dit onafgebroken proces heeft als voordeel dat – in 
tegenstelling tot het ouderwetse pakketwalsen – er minder spanning in het materiaal ontstaat. 
Hierdoor scheurt het materiaal minder snel en is het prettiger te verwerken. Een bijkomend 
voordeel is dat het materiaal minder vet is, doordat er tijdens het walsen een oliearme emulsie 
wordt gebruikt. Dit maakt solderen eenvoudiger.

Het productieproces verloopt als volgt: het zuivere zink wordt samen met het voorlegerings-
materiaal gesmolten, gegoten en gekoeld zodat er een vaste gietstreng ontstaat. Vervolgens 
wordt het door vijf walsen tot de juiste dikte gewalst en opgerold tot 20 zware coils. Hierna 
wordt het zink onderworpen aan een speciaal trek-, buig- en richtproces, waardoor de laatste 
spanningen uit het materiaal worden weggenomen. Na het strekproces wordt het materiaal 
van de coils tot op de millimeter nauwkeurig gesneden voor verdere toepassingen van het zink.

Inductiesmeltoven Gietmachine Walsen Oprolinstallatie

RHEINZINK continue breedband-giet/walsstraat in Datteln
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Assortiment

Voor de dakenbranche levert RHEINZINK een compleet assortiment dakbedekking, 
dakgoten en hemelwaterafvoeren, compleet met toebehoren en hulpstukken. Het 
titaanzink is leverbaar in drie oppervlaktevarianten: walsblank, blue-grey en graphite-grey.

RHEINZINK	walsblank
Walsblank is onbehandeld zink dat patineert onder invloed van de buitenlucht. RHEINZINK 
vormt door een chemisch proces aan de oppervlakte een patinalaag. Deze blauwgrijze 
beschermende laag is verantwoordelijk voor de hoge corrosieweerstand van zink.

RHEINZINK	blue-grey
RHEINZINK bue-grey wordt met behulp van een gepatenteerd beitsprocédé voorgepatineerd. 
Het voordeel van voorgepatineerd zink is dat het na verwerking een mooiere, egalere 
uitstraling heeft dan walsblank. Ook na montage zal het materiaal nog licht doorpatineren. 
Eventuele krassen of beschadigingen herstellen hierdoor automatisch. 

RHEINZINK	graphite-grey
RHEINZINK graphite-grey is net als blue-grey voorgepatineerd zink, maar heeft een donkerder, 
leigrijs uiterlijk. Dit komt door een hoger percentage koper in de legering van het titaanzink. 
De natuurlijke patinalaag van graphite-grey herstelt zich eveneens van eventueel ontstane 
krassen en andere beschadigingen.

Bescherming	tegen	vingerafdrukken
Tijdens het verwerken van walsblank kunnen er vingerafdrukken op het zink ontstaan. 
Dit komt door het inbranden van zouten uit de huid (zweet) op het zink. Deze afdrukken 
verdwijnen pas na verloop van jaren, als gevolg van het patineren van het zink. Door het 
dragen van werkhandschoenen tijdens de verwerking kunnen vingerafdrukken eenvoudig 
worden voorkomen. Voor blue-grey en graphite-grey heeft RHEINZINK een speciale 
anorganische oppervlaktebehandeling ontwikkeld. Deze laag zorgt ervoor dat vingerafdrukken 
op het zink worden voorkomen. Toch wordt het dragen van werkhandschoenen ook bij blue-
grey en graphite-grey aanbevolen.
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Reiniging
RHEINZINK is een onderhoudsvrij materiaal en hoeft dus niet te worden gereinigd. Echter, 
wanneer er vervuiling zoals verf, bitumen of minerale bouwstoffen op het zink terecht komt, 
moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit kan het beste gedaan worden met warm 
water en een spons, zonder enige toevoegingen. Wees altijd zeer voorzichtig met het reinigen 
van RHEINZINK blue-grey en graphite-grey. Als de patinalaag wordt verwijderd, zal deze 
weliswaar weer herstellen, maar met een ander uiterlijk dan het omliggende materiaal.

RHEINZINK	special	products
Naast het standaard assortiment zijn er RHEINZINK special produts voor specifieke 
toepassingen:

RHEINZINK	flexzink
Het zachte en flexibele RHEINZINK flexzink is bij uitstek geschikt voor het maken van 
aansluitingen van zinken schoorsteenbekledingen, dakkapellen en andere complexe 
detailleringen. Flexzink heeft een dikte van 0,6 mm en laat zich eenvoudig felsen en 
normaal solderen. Flexzink is op rol te verkrijgen in de uitvoeringen glad (breedte 333 mm 
en 450 mm) en deels geplisseerd (breedte 250 mm en 333 mm).

RHEINZINK	dieptrekzink
RHEINZINK dieptrekzink is speciaal ontwikkeld voor het maken van ornamenten. Dankzij 
zijn specifieke legering laat het materiaal zich zeer eenvoudig vervormen en drijven. Dit 
product is verkrijgbaar in bladzink walsblank 2.000 mm x 1.000 mm met een dikte van 
0,80 mm en 1,00 mm.

RHEINZINK	perfo-zink	AERO	46
RHEINZINK perfo-zink is geperforeerd zink met een openingspercentage van 46 procent 
en wordt over het algemeen toegepast als vogelschroot en voor het afdekken van 
ventilatieopeningen. Het is verkrijgbaar in walsblank, blue-grey en graphite-grey met een 
dikte van 1,00 mm.

RHEINZINK	strekzink	AERO	63
Strekzink heeft een openingspercentage van 63 procent en is verkrijgbaar als walsblank 
zink. Het wordt onder meer toegepast als bladvanger in een zinken goot of kan gezet 
worden in diverse profielen. 
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Kwaliteit

Royal Roofing Materials werkt uitsluitend met dakmaterialen die zijn voorzien van het 
KOMO® attest-met-productcertificaat. Uiteraard voldoen ook alle producten binnen het 
assortiment van RHEINZINK daaraan. Dat is een garantie voor topkwaliteit.

De producten van RHEINZINK zijn vervaardigd volgens diverse EN-normen en KOMO®-
keurmerken met diverse nummers. Een KOMO® productcertificaat is gebaseerd op een BRL 
(beoordelingsrichtlijn) en geldt als een aanscherping van de geldende EN-normering. 

In onderstaande tabel ziet u hiervan een samenvatting.

Quality	Zinc
Om te garanderen dat het titaanzink voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen, heeft 
RHEINZINK een norm ingesteld: Quality Zinc. Deze norm waarborgt dat het titaanzink een 
zuiverheid heeft van 99,995%. Zes maal per jaar wordt deze norm gecontroleerd door het 
onafhankelijke keuringsinstituut TÜV Rheinland, een internationale technische dienstverlener 
op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie. De eisen voor Quality Zinc zijn strenger 
dan die in de Europese norm voor bladzink EN 988 worden gesteld.

30	jaar	garantie
De aandacht voor kwaliteit wordt onderstreept door de garantie die RHEINZINK geeft. Deze 
garantie geldt voor al het blad- en bandzink, de dak- en gevelproducten evenals voor de zinken 
onderdelen van het hemelwaterafvoersysteem. De 30-jarige garantie is ook van toepassing op 
de pasnauwkeurigheid van het hemelwaterafvoerpakket.

Product	 EN-norm	 KOMO®-nummer*	 BRL-nummer**
RHEINZINK - bladzink EN 988 K7055 BRL 2034

RHEINZINK - dakgoten en hulpstukken EN 612 K7058 BRL 2035

RHEINZINK - HWA buizen en hulpstukken EN 612 K7064 BRL 2044

RHEINZINK - maatgoten en hulpstukken EN 612 K24406 BRL 2035

Dakgootbeugels EN 1462 – –

* Zie bijlage 1: KOMO® productcertificaten
** BRL = beoordelingsrichtlijn
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Milieu

Net als bij Royal Roofing Materials staan bij RHEINZINK duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. Het beste bewijs daarvoor is dat RHEINZINK 
titaanzink cradle-to-cradle gecertificeerd is.

De basis van de cradle-to-cradlegedachte is dat alle materialen in een product zonder 
kwaliteitsverlies en restproducten kunnen worden gebruikt in een nieuw product. In 
tegenstelling tot de term recycling is de basis van cradle-to-cradle dat het materiaal minimaal 
zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgt in een nieuwe toepassing (upcycling) en niet op 
een andere, laagwaardige manier wordt toegepast (down-cycling). Door het sluiten van 
deze technische of biologische kringloop wordt afvalvervuiling van het milieu voorkomen. 
Bijkomende voorwaarden zijn dat het materiaal tijdens het gebruik, hergebruik en nieuwe 
toepassing geen giftige stoffen mag verspreiden.

Duurzaamheidsbeleid
De verwerving van de cradle-to-cradlecertificering past in het structurele duurzaamheidsbeleid 
van RHEINZINK. Alle producten van RHEINZINK zijn natuurlijk, 100% recyclebaar, hebben 
de laagste CO2-uitstoot onder bouwmetalen, vergen geen onderhoud, hebben een zeer 
lange levensduur en hoge restwaarde. Bovendien is het productieproces van RHEINZINK 
energiezuinig en het voldoet aan alle strenge wettelijke eisen op het gebied van 
gezondheidszorg en milieubescherming.
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Transport	en	opslag

De levensduur en kwaliteit van een zinken dak worden in hoge mate bepaald door een 
zorgvuldig transport en opslag en door een vakkundige verwerking. 

RHEINZINK producten moeten altijd droog en geventileerd worden opgeslagen. Bij opslag van 
coils, bladzink en voorgeprofileerd materiaal op de bouwplaats dient direct contact tussen 
bijvoorbeeld een nat afdekzeil en de zichtvlakken van het materiaal worden vermeden. Ook 
belangrijk is een windvaste afdekking van materiaal op de bouwplaats. De meest ideale 
situatie is om het materiaal op te slaan in een geventileerde, droge ruimte.

Het is belangrijk om de volgende punten te vermijden:
• het afdekken van coils of voorgeprofileerd materiaal zonder ventilatie
• dauwpuntomslag
• opslag op vochtige of natte vloer
• transport of opslag op natte of vochtige pallets
• te dicht op elkaar stapelen van het materiaal bij transport of opslag, ook ter vermijding 

van het schuren van RHEINZINK blue-grey en graphite-grey-oppervlaktes.

Verwerkingstemperatuur
De vervormbaarheid van RHEINZINK is onder meer afhankelijk van de materiaaltemperatuur. 
Al is RHEINZINK door het giet-walsproces ook bij lage temperaturen goed te verwerken, toch 
moet een minimale materiaaltemperatuur van 10 graden Celsius worden aangehouden. De 
materiaaltemperatuur kan door de inwerking van zonnestraling aanzienlijk warmer zijn dan 
de luchttemperatuur. Daarentegen kunnen oppervlakten die ’s nachts zijn afgekoeld, overdag 
nauwelijks opwarmen.



1.	 Inleiding

1

Restauratie

Zink leent zich niet alleen voor nieuwbouw maar is ook een materiaal bij uitstek 
voor renovatie- en restauratiewerkzaamheden. RHEINZINK wordt vaak toegepast om 
bouwwerken in oorspronkelijke staat te herstellen.

Om de monumentale waarde van een bouwwerk te handhaven, is het vaak nodig om 
beeldbepalende zinken detailleringen, zoals pinakels, kroonlijsten en ossenogen om identieke 
wijze te reconstrueren. Om die reden biedt RHEINZINK een uitgebreid assortiment pinakels, 
klassieke vergaarbakken, spuwers, windhanen en andere decoratieve elementen. Het ontwerp 
van deze elementen is gebaseerd op authentieke vormgeving. Ook kunnen speciale maatwerk 
artikelen, zoals ornamenten, sierlijsten en hekwerken, naar voorbeeld van het origineel worden 
geproduceerd. Dankzij zinken detailleringen krijgen gebouwen weer veel van hun originele 
glans terug.

Maatwerk
 
Bij Royal Roofing Materials staat een perfecte afwerking van het dak voorop. 
De maatwerkproducten van RHEINZINK staan hiervoor garant. 

In zowel nieuwbouw als renovatie is vaak een veelvoud aan verschillende profielen voor daken 
en hemelwaterafvoeren nodig. RHEINZINK Nederland/Wentzel BV in Amsterdam heeft een 
eigen productieafdeling waar maatwerk profielen snel en kwalitatief hoogstaand kunnen 
worden geproduceerd. RHEINZINK maatwerk goten en toebehoren zijn KOMO®-gecertificeerd. 

Leverbaar zijn onder andere:
• maat-bakgoten
• maat-mastgoten
• deklijsten
• voorgeprofileerde felsbanen
• roevensystemen
• losanges

Kijk voor meer informatie op www.royalroofingmaterials.nl





Zinken dakgoten en deklijsten
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Goten
Goten worden toegepast om het regen- en dooiwater 

van hellende daken te verzamelen en via verticale 

hemelwaterafvoerbuizen (HWA-buizen) af te voeren 

naar de riolering. Dakgoten en hemelwaterafvoeren 

van RHEINZINK zijn, compleet met toebehoren en 

hulpstukken, leverbaar in de varianten walsblank, 

„blue-grey” en „graphite-grey”. Alle standaard en 

maatwerk producten worden geleverd onder  

KOMO®-keur. Een goot moet altijd een minimaal 

afschot van 1 mm/m hebben, zodat er geen water in 

blijft staan.

Vrijdragende	goot/beugelgoot
Een vrijdragende of beugelgoot is te verkrijgen als 

bakgoot (vierkant) of mastgoot (halfrond) en wordt 

gemonteerd in gootbeugels. De goten zijn standaard 

in een aantal uitvoeringen leverbaar, maar ook 

als maatwerk te produceren. De keuze voor een 

goot is niet afhankelijk van het dakoppervlak; de 

afvoercapaciteit wordt namelijk bepaald door het 

aantal en de afmetingen van de HWA-buizen. Een 

HWA-buis moet natuurlijk wel op de goot passen. 

Een ander aspect waar ook rekening mee moet 

worden gehouden is de waterlijn van het dak. Deze 

moet binnen de buitenopstand van de goot vallen. 

KOMO®-keur, 30 jaar garantie en cradle-to-cradle 

certificering (C2C).

Omtimmerde	goot/	houten	bakgoot
In een houten gootconstructie (omtimmerde goot) 

moet de zinken goot voldoende speling hebben om 

uitzetten en inkrimpen mogelijk te maken. Dit geldt 

ook voor de doorvoer van het tapeind door de bodem 

van de houten bak. 

 

Wanneer er een binnenliggende goot wordt toegepast 

zonder actieve ventilatie hieronder moet een 

structuurmat onder het zink worden gelegd. Zorg 

altijd voor een goede dampremmende laag aan de 

binnenzijde van de constructie. Bij een buitenliggende 

goot is dit niet noodzakelijk. Het is raadzaam om de 

constructie onder de goot te ventileren om eventueel 

vocht goed af te kunnen voeren. Zinken goten in 

omtimmerde constructies worden, vanwege de 

variabele afmetingen, op maat gemaakt.

structuurmat onder 
goot aanbrengen

geen structuurmat

v v

Buitenliggende omtimmerde gootBinnenliggende omtimmerde goot
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Bakgoot Mastgoot

Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm
Bakgoot B30 0,70 3000

Bakgoot B37 0,80 3000

Bakgoot B37 1,00 3000

Bakgoot B37 1,10 3000

Bakgoot B44 0,80 3000

Bakgoot B44 1,00 3000

Bakgoot B44 1,10 3000

Bakgoot B55 0,80 3000

Bakgoot B55 1,10 3000

Mastgoot M30 0,70 3000

Mastgoot M37 0,80 3000

Mastgoot M37 1,00 3000

Mastgoot M37 1,10 3000

Mastgoot M44 0,80 3000

Mastgoot M44 1,00 3000

Mastgoot M44 1,10 3000



2.	 Zinken	dakgoten	en	deklijsten

2

Model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Dikte
M30 13 19 62,5 10 34 6 18 103° 0,70

M37 13 17 85 10 32 8 20 100° 0,80

       24  1,00

M44 13 33 100 25 35 8 20 100° 0,80

       24  1,00

       24  1,10

Model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Dikte
B30 13 62 120 43 32 6 18 95° 0,70

B37 13 85 162 60 34 8 20 90° 0,80

       24  1,00

       24  1,10

B44 13 85 210 66 38 8 20 90° 0,80

       24  1,00

       24  1,10

B55 11 105 270 85 37 8 20 97° 0,80

       24  1,10

A

B

C

D G

F

E

100°

H

A

B
D

F

E

H GC

Bakgoot

Mastgoot
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Prefab	hoekstukken	voor	goten

Binnenhoekstuk voor bakgoot

Buitenhoekstuk voor bakgoot

Binnenhoekstuk voor mastgoot

Buitenhoekstuk voor mastgoot
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Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm
Binnenhoekstuk voor bakgoot B30 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor bakgoot B37 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor bakgoot B44 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor bakgoot B55 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor mastgoot M30 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor mastgoot M37 0,80 300x300

Binnenhoekstuk voor mastgoot M44 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor bakgoot B30 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor bakgoot B37 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor bakgoot B44 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor bakgoot B55 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor mastgoot M30 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor mastgoot M37 0,80 300x300

Buitenhoekstuk voor mastgoot M44 0,80 300x300
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Kopschot
Kopschotten voor bak- en mastgoten zijn verkrijgbaar met of zonder kraal. Voor een bakgoot is er een kopschot 

voor de linker- en rechterzijde van de goot, het kopschot voor een mastgoot is universeel bruikbaar. Een 

kopschot wordt in de goot gesoldeerd. 

Kopschot	bolvormig
Een bolvormig kopschot geeft een sierlijke afwerking 

van een mastgoot. Het bolvormige kopschot heeft een 

rechte kraal en wordt in de goot gesoldeerd

Kopschot voor bakgoot, zonder kraal, links

Kopschot voor bakgoot, met kraal, linksKopschot met kraal voor mastgoot, halfrond, universeel

Kopschot voor mastgoot, met kraal, bolvormig

Kopschot voor mastgoot, zonder kraal, universeel
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Benaming	 Model	 Dikte	mm	
Kopschot voor bakgoot, zonder kraal, links B30 0,80

Kopschot voor bakgoot, zonder kraal, rechts B30 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, links B37 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, links B44 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, links B55 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, rechts B37 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, rechts B44 0,80

Kopschot voor bakgoot, met kraal, rechts B55 0,80

Kopschot voor mastgoot, zonder kraal, universeel M30 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, universeel M30 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, universeel M37 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, universeel M44 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, bolvormig M30 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, bolvormig M37 0,80

Kopschot voor mastgoot, met kraal, bolvormig M44 0,80

Benaming	 Aantal
Verstekhulp zink 50 stuks

Verstekhulp zink

Verstekhulp
Verstekhulp voor het eenvoudig aanbrengen van 

een kopschot. Voordat er een kopschot in de goot 

gesoldeerd kan worden, moet eerst de kraal van de 

nieuwe goot in verstek worden gezaagd. Daarna kan 

pas het kopschot in de goot worden gesoldeerd.

Een goed alternatief is het gebruiken van de 

verstekhulp. Een verstekhulp wordt eerst doorgeknipt 

en één deel kan voor het kopschot aan de linkerkant 

worden gebruikt en het andere deel voor het kopschot 

aan de rechterkant. Voor de bolle kopschotten is een 

verstekhulp niet nodig.
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Expansie
Bij het verwerken van een zinken dakgoot moet 

rekening worden gehouden met het uitzetten 

en inkrimpen van het materiaal. De maximale 

dilatatievrije lengte van een buitenliggende dakgoot 

op beugels is 15 meter. Vanaf een hoek (gefixeerd 

punt) moet na 3 meter altijd een dilatatie toegepast 

worden. Bij een omtimmerde goot is de maximale 

dilatatievrije lengte 12 meter en moet de goot 

voldoende speling hebben in de houten bak. Ook 

hier geldt dat vanaf 3 meter van een hoek een 

dilatatie moet worden toegepast. De doorvoer van het 

tapeind door de bodem van de houten bak moet ook 

voldoende ruimte hebben. De dilatatie is te realiseren 

door het toepassen van separatieschotten of met een 

separatiestuk.

Bij separatieschotten worden twee gootdelen in 

elkaar geschoven, maar niet aan elkaar gesoldeerd. 

De separatieschotten worden ieder in één gootdeel 

gesoldeerd. Dit geheel wordt afgedekt met een 

separatieschuif. Een separatieschot beperkt de 

waterloop van de goot.

Het expansiestuk bestaat uit zink met daartussen 

eenzijdig gevulkaniseerd EPDM-rubber. Dit element 

wordt ter plaatse van twee losse gootdelen in de goot 

gesoldeerd en afgedekt met een kraalstuk. Daarnaast 

is er ook dubbel gevulkaniseerd expansieband op rol 

verkrijgbaar om zelf expansiestukken te maken. Dit 

wordt ook in de goot gesoldeerd, met de ribbelzijde 

(het waterdragende gedeelte) aan de binnenzijde van 

de goot.

Expansieband

Benaming	 Dikte	mm	 Lengte	mm	 Breedte	mm
Expansieband 0,80 3000 300

Expansieband 1,10 3000 300
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Separatieschot voor bakgoot, links

Separatieschot voor mastgoot, links

Separatieschot voor bakgoot, rechts

Separatieschot voor mastgoot, rechts

Separatieschuif voor bak & mastgoot

Expansiestuk voor mastgoot, zink/rubber compleetExpansiestuk voor bakgoot, zink/rubber compleet
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Benaming	 Model	 Dikte	mm	
Expansiestuk voor bakgoot, zink/rubber compleet B30 0,80

Expansiestuk voor bakgoot, zink/rubber compleet B37 0,80

Expansiestuk voor bakgoot, zink/rubber compleet B44 0,80

Expansiestuk voor bakgoot, zink/rubber compleet B55 0,80

Expansiestuk voor mastgoot, zink/rubber compleet M30 0,80

Expansiestuk voor mastgoot, zink/rubber compleet M37 0,80

Expansiestuk voor mastgoot, zink/rubber compleet M44 0,80 

Separatieschot voor bakgoot, links B37 0,80

Separatieschot voor bakgoot, links B44 0,80

Separatieschot voor bakgoot, links B55 0,80

Separatieschot voor bakgoot, rechts B37 0,80

Separatieschot voor bakgoot, rechts B44 0,80

Separatieschot voor bakgoot, rechts B55 0,80

Separatieschot voor mastgoot, links M37 0,80

Separatieschot voor mastgoot, links M44 0,80

Separatieschot voor mastgoot, rechts M37 0,80

Separatieschot voor mastgoot, rechts M44 0,80

Separatieschuif voor bak & mastgoot B & M37/44 0,80

Separatieschuif voor bak & mastgoot B55 0,80
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Benaming	 Model	 Lengte	mm
Gootbladvanger voor bakgoot B30 2000
Gootbladvanger voor bakgoot B37 2000
Gootbladvanger voor bakgoot B44 2000
Gootbladvanger voor bakgoot B55 2000 

Gootbladvanger voor mastgoot M30 2000
Gootbladvanger voor mastgoot M37 2000
Gootbladvanger voor mastgoot M44 2000

Gootbladvanger
De gootbladvanger is gemaakt van RHEINZINK walsblank strekzink en heeft een lengte van 2 meter. De 

gootbladvanger wordt los in de goot geplaatst en is hiermee eenvoudig te verwijderen. De bladeren blijven op 

de bladvanger liggen, verdorren en waaien weg. De gootbladvanger laat het water probleemloos door en is net 

zo duurzaam als de goot. De gootbladvangers zijn er voor de standaard bak- en mastgoten. Voor maatwerkgoten 

kan uiteraard een passende gootbladvanger gemaakt worden.

Gootbladvanger voor mastgootGootbladvanger voor bakgoot
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Gootbeugel
Een gootbeugel heeft als functie het dragen van 

een mast- of bakgoot en moet daarbij voldoende 

draagkrachtig zijn om ook het gewicht van het water 

dat in de goot staat te kunnen houden. Voor de 

verschillende goten zijn er verschillende gootbeugels 

leverbaar. De gootbeugels zijn standaard gemaakt 

van breed thermisch verzinkt staal en hebben vooraf 

aangebrachte bevestigingsgaten.

De gootbeugels worden in drie modellen geleverd:

• de bak- of mastgootbeugel; deze wordt bevestigd 

op het dakbeschot. De beugel wordt standaard 

geleverd onder 45 graden, andere hoeken op 

aanvraag. Zelf verbuigen van de beugel is mogelijk 

met een speciaal buigijzer, maar kan scheurtjes in 

de verzinkte laag veroorzaken.

• de muurbeugel; deze wordt bevestigd op de muur

• de renovatiebeugel; deze wordt ook op de muur 

bevestigd en heeft door de extra ondersteuning 

een grotere draagkracht

De gootbeugels zijn uitgevoerd met lip of met tapgat 

aan de voorzijde. De lip valt in de kraal van de goot 

en houdt hiermee de goot op zijn plaats. Bij de 

uitvoering met een tapgat wordt op de beugel een 

hoeklijn bevestigd die in de kraal van de goot valt. 

Met dit systeem wordt de kraal over de gehele lengte 

ondersteund, waardoor deze een strakker uiterlijk 

heeft en het mogelijk is om een ladder tegen de goot 

te plaatsen.

Gootbeugels moeten hart-op-hart om de 600 mm 

bevestigd worden. De gootbeugels moeten zo 

bevestigd worden dat de goot een minimaal afschot 

heeft van 1 mm/m.
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Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden
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Benaming	 Model	 Dikte	mm
Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B30 25x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B37 30x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B37 30x6

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B44 30x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B44 30x6

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden B55 30x8

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden M30 25x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden M37 30x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden M37 30x6

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden M44 30x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, lip/klang 45 graden M44 30x6

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B30 25x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B37 30x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B37 30x6

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B44 30x5

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B44 30x6

Bakgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden B55 30x8

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden M30 25x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden M37 30x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden M37 30x6

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden M44 30x5

Mastgootbeugel gegalvaniseerd, tapgat 45 graden M44 30x6
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Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat
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Benaming	 Model	 Dikte	mm
Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B30 25x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B37 30x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B37 30x6

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B44 30x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B44 30x6

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B55 30x8

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M30 25x5

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M37 30x5

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M37 30x6

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M44 30x5

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M44 30x6

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B30 25x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B37 30x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B44 30x5

Muurbeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B55 30x8

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M30 25x5

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M37 30x5

Muurbeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M44 30x5

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B30 25x5

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B37 30x6

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B44 30x6

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, lip/klang B55 30x8

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M30 25x5

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M37 30x6

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, lip/klang M44 30x6

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B30 25x5

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B37 30x6

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B44 30x6

Renovatiebeugel voor bakgoot gegalvaniseerd, tapgat B55 30x8

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M30 25x5

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M37 30x6

Renovatiebeugel voor mastgoot gegalvaniseerd, tapgat M44 30x6
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Hoeklijn gegalvaniseerd met slobgat Kraalsteun gegalvaniseerd, t.b.v. goot met neus (niet passend op 

gootbeugel met tapgat)

Benaming	 Afmeting	mm	 Lengte	mm
Hoeklijn gegalvaniseerd 20 x 20 x 3 3000

Hoeklijn gegalvaniseerd met slobgat 20 x 20 x 3 3000

Hoeklijn gegalvaniseerd met slobgat 20 x 20 x 3 6000

Kraalsteun gegalvaniseerd, t.b.v. goot met neus 25 x 25 x 60

Kraalsteun gegalvaniseerd, t.b.v. goot zonder neus  30 x 30 x 65
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Benaming	 Diameter	mm
Boldraadrooster gegalvaniseerd 60 
Boldraadrooster gegalvaniseerd 90 
Boldraadrooster gegalvaniseerd 120 
Boldraadrooster gegalvaniseerd 150 

Boldraadrooster RVS 50 - 80 
Boldraadrooster RVS 100
Boldraadrooster RVS 120
Boldraadrooster RVS 150
Boldraadrooster RVS 200

Boldraadrooster gegalvaniseerd Boldraadrooster RVS

Boldraadrooster
Een boldraadrooster zorgt ervoor dat grove vervuiling van de goot niet in de HWA-buis terecht komt. Het 

boldraadrooster wordt in de uitloop van een goot of vergaarbak geklemd. Boldraadroosters zijn gegalvaniseerd 

of van RVS leverbaar in verschillende diameters. Kies altijd het model met een grotere diameter dan de diameter 

van de uitloop, zodat deze goed klemt.
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Afdekprofielen
Voor het afdekken van dakranden, nokconstructies, 

muren, borstweringen, etc. is een afdekprofiel een 

zeer duurzame oplossing.

Een zinken afdekprofiel voorkomt inwateren van 

de onderliggende bouwconstructie. Daarnaast 

heeft een kap in bepaalde gevallen de functie 

om een geventileerde constructie te ontluchten. 

Afdekprofielen zijn zowel in standaard afmetingen als 

in maatwerk te leveren.

Afschot
Het minimale afschot van een afdekprofiel is 3 

graden, om te voorkomen dat er water op blijft 

staan. Het afschot bij muurafdekkers en deklijsten 

moet naar de niet-zichtzijde van de gevel lopen 

om afloopsporen op de gevel te voorkomen. Om 

leksporen van afdekprofielen op muren te vermijden 

wordt geadviseerd een afstand van tenminste 20 mm 

van de wand aan te houden.

Expansie
Bij het toepassen van afdekprofielen moet rekening 

worden gehouden met uitzetten en inkrimpen van 

het materiaal. De maximale dilatatievrije lengte is 15 

meter, met als voorwaarde dat de afdekking in beide 

richtingen vrij kan bewegen.

Een duurzame dilatatieoplossing is de expansiestrook. 

Deze expansiestrook zorgt zonder extra maatregelen 

voor een absoluut regendichte verbinding van 

afdekkingen. De vorm en afmeting van de 

expansiestrook biedt zekerheid tegen capillair 

binnendringen van regenwater onder de afdekking. 

De expansiestrook vervangt de klangstrook en 

kan worden toegepast onder muurafdekkingen, 

waterslagen en nokkappen. Ten behoeve van de 

uitzetting moet een 10 mm brede, open stootvoeg 

worden toegepast. Het uiteinde van de afdekkap 

moet worden voorzien van een omkanting. Dit om te 

voorkomen dat de kap bol gaat staan.

klang
multiplex

afschot 3°

min.  
20 mm

Klangbevestiging muurafdekker Expansiestrook
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Standaard deklijst

Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm	 Breedte	mm	 Diameter	mm
Deklijst 40/70 0,80 3000 neus 40 kraal 20

Deklijst 45/70 0,80 3000 neus 45 kraal 20

Deklijst 45/80 0,80 3000 neus 45 kraal 20

Deklijst 60/70 0,80 3000 neus 60 kraal 20

Deklijst 50/50 0,80 2000 neus 50 kraal 20

Deklijst 70/50 0,80 2000 neus 70 kraal 20

Klang voor deklijst 40/70 1,10  130

Klang voor deklijst 45/70 1,10  130

Klang voor deklijst 45/80 1,10  130

Klang voor deklijst 60/70 1,10  130

Klang voor deklijst 50/50 1,10  130

Klang voor deklijst 70/50 1,10  130

Klang voor deklijst

Bevestiging
Afdekprofielen worden indirect (met klangen) of 

direct (verlijmd) bevestigd op een daarvoor bestemde 

onderconstructie.

Zinken klangen hebben een dikte van 1,10 mm en 

worden hart-op-hart om de 1000 mm bevestigd. De 

breedte van de klangen is afhankelijk van de breedte 

van het afdekprofiel, maar ook het toepassingsgebied 

(windbelasting). Voor afdekprofielen met een 

ontwikkeling kleiner dan 300 mm kan een klang met 

een breedte van 120 mm worden gebruikt. Bij een 

grotere ontwikkeling moet de klangbreedte 200 mm zijn. 

Klangstroken (doorlopende klang) worden toegepast bij 

zeer brede afdekprofielen met een hoge windbelasting.

De materiaaldikte van een afdekprofiel is afhankelijk 

van de ontwikkeling en de bevestigingsmethode.

Standaard	deklijst
Een deklijst wordt gebruikt voor de afdekking van 

dakranden van platte daken om een regendichte 

overgang van de dakbedekking naar de gevel te maken. 

Royal Roofing Materials levert een aantal standaard 

modellen. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk.

20 A

B
135°

10

Doorsnede standaard deklijst
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Hemelwaterafvoerbuizen
Hemelwaterafvoerbuizen hebben als functie het verticale transport van het regenwater tussen de dakgoot en de 

riolering. Hemelwaterafvoerbuizen zijn hoogfrequent naadloos gelast. Hemelwaterafvoerbuizen zijn in een ronde of  

vierkante uitvoering verkrijgbaar.

Ronde	buis
RHEINZINK-walsblank:

diameter 60, 80, 100, 120 mm

RHEINZINK-„blue-grey”:

diameter 60, 80, 100, 120 mm

RHEINZINK-„graphite-grey”:

diameter 80, 100, 120 mm

Vierkante	buis
RHEINZINK-walsblank:

60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,

120 x 120 mm

RHEINZINK-„blue-grey”:

60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,

120 x 120 mm

Hemelwaterafvoerbuis rond Hemelwaterafvoerbuis vierkant
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	 Diameter	/	
Benaming	 afmeting	mm	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm
Hemelwaterafvoerbuis gelast 60 Rond 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 60 Rond 0,65 3000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 80 Rond 0,65 500

Hemelwaterafvoerbuis gelast 80 Rond 0,65 1000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 80 Rond 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 80 Rond 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 80 Rond 0,80 3000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 100 Rond 0,65 500

Hemelwaterafvoerbuis gelast 100 Rond 0,65 1000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 100 Rond 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 100 Rond 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 100 Rond 0,80 3000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 120 Rond 0,70 2000

Hemelwaterafvoerbuis gelast 120 Rond 0,70 3000

Hemelwaterafvoerbuis vierkant 60 x 60 Vierkant 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis vierkant 80 x 80 Vierkant 0,65 2000

Hemelwaterafvoerbuis vierkant 100 x 100 Vierkant 0,70 2000

Hemelwaterafvoerbuis vierkant 120 x 120 Vierkant 0,70 2000
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Bochten
RHEINZINK bochten zijn leverbaar in verschillende afmetingen. Ronde bochten van 40, 60, 72 en 85 graden zijn 

naadloos gelast en voorzien van een optromping. De ronde bocht 45 graden is in verstek gesoldeerd met een mof 

spie uitvoering. Vierkante bochten van 72 graden  zijn naadloos gelast. Vierkante bochten  van 45 en 90 graden 

zijn in verstek gesoldeerd.

De HWA-bocht met verjongd spie-eind kan in de hemelwaterafvoerbuis worden geschoven, ook als er aan deze 

buis geen mof zit. De aansluitende HWA-buis hoeft niet meer voorzien te worden van een optromping of een 

losse verbindingsmof.

Een nieuw product is de RHEINZINK overstekbocht, dit is een buisbocht waarmee een dakoverstek van  maximaal 

1 meter kan worden overbrugd.

Bochten voor HWA-buis gelast Bochten voor HWA-buis met verjongd spie-

eind gelast

Overstekbocht gelast

Bochten voor HWA-buis  gesoldeerd

Bochten voor HWA-buis vierkant Sprongstuk gelast
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	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model	 Graden
Bochten voor HWA-buis 60 Rond 40

Bochten voor HWA-buis 60 Rond 60

Bochten voor HWA-buis 60 Rond 72

Bochten voor HWA-buis 80 Rond 40

Bochten voor HWA-buis verjongd spie-eind 80 Rond 40

Bochten voor HWA-buis in verstek gesoldeerd 80 Rond 45

Bochten voor HWA-buis 80 Rond 60

Bochten voor HWA-buis 80 Rond 72

Bochten voor HWA-buis verjond spie-eind 80 Rond 72

Bochten voor HWA-buis 80 Rond 85

Overstekbochten voor HWA-buis 80 Rond 72

Bochten voor HWA-buis 100 Rond 40

Bochten voor HWA-buis verjond spie-eind 100 Rond 40

Bochten voor HWA-buis in verstek gesoldeerd 100 Rond 45

Bochten voor HWA-buis 100 Rond 60

Bochten voor HWA-buis 100 Rond 72

Bochten voor HWA-buis 120 Rond 40

Bochten voor HWA-buis 120 Rond 72

Bochten voor HWA-buis vierkant 60 x 60 Vierkant 45

Bochten voor HWA-buis vierkant 60 x 60 Vierkant 90

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 80 x 80 Vierkant 45

Bochten voor HWA-buis vierkant 80 x 80 Vierkant 72

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 80 x 80 Vierkant 90

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 100 x 100 Vierkant 45

Bochten voor HWA-buis vierkant 100 x 100 Vierkant 72

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 100 x 100 Vierkant 90

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 120 x 120 Vierkant 45

Bochten voor HWA-buis vierkant in verstek gesoldeerd 120 x 120 Vierkant 90

Sprongstuk 60 mm 80  Rond

Sprongstuk 60 mm 100 Rond

Sprongstuk 60 mm 120 Rond
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Tapeind
Het tapeind vormt de overgang van de goot naar de HWA-buis. Een tapeind wordt in de goot  gesoldeerd en is 

verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes. Een vierkante buis kan over een rond tapeind geschoven 

worden.

Tapeind ovaal (voor mastgoot)Tapeind vlak (voor bakgoot)
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Benaming	 Diameter	mm	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm
Tapeind voor bakgoot 50 Vlak 0,80 100

Tapeind voor bakgoot 60 Vlak 0,80 100

Tapeind voor bakgoot 70 Vlak 0,80 100

Tapeind voor bakgoot 70 Vlak 1,10 100

Tapeind voor bakgoot 70 Vlak 0,80 200

Tapeind voor bakgoot 80 Vlak 0,80 100

Tapeind voor bakgoot 80 Vlak 1,10 100

Tapeind voor bakgoot 80 Vlak 0,80 200

Tapeind voor bakgoot 80 Vlak 0,80 300

Tapeind voor bakgoot 100 Vlak 0,80 100

Tapeind voor bakgoot 100 Vlak 1,10 100

Tapeind voor bakgoot 100 Vlak 0,80 200

Tapeind voor bakgoot 100 Vlak 0,80 300

Tapeind voor bakgoot 120 Vlak 0,80 200

Tapeind voor mastgoot 60 Ovaal 0,80 100

Tapeind voor mastgoot 70 Ovaal 0,80 100

Tapeind voor mastgoot 70 Ovaal 1,10 100

Tapeind voor mastgoot 80 Ovaal 0,80 100

Tapeind voor mastgoot 80 Ovaal 1,10 100

Tapeind voor mastgoot 80 Ovaal 0,80 200

Tapeind voor mastgoot 100 Ovaal 0,80 100

Tapeind voor mastgoot 100 Ovaal 1,10 100

Tapeind voor mastgoot 100 Ovaal 0,80 200

Tapeind voor mastgoot 120 Ovaal 0,80 200
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Verbindingsmoffen
Wanneer een HWA-buis wordt afgekort kan deze met een verbindingsmof worden aangesloten op een volgende 

HWA-buis. De verbindingsmof is leverbaar in diameters 60, 80, 100 en 120 mm, en vierkant 80 x 80  

en 100 x 100 mm.

	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model
Verbindingsmof 60 Rond

Verbindingsmof 80 Rond

Verbindingsmof 100 Rond

Verbindingsmof 120 Rond

Verbindingsmof 80 x 80 Vierkant

Verbindingsmof 100 x 100 Vierkant

Verbindingsmof vierkantVerbindingsmof rond
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Zinken	verloopstuk

	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model
Verloopstuk 70 - 80 Rond - rond

Verloopstuk 80 - 100 Rond - rond

Verloopstuk 80 x 80 - 80 Vierkant - rond

Verloopstuk 100 x 100 - 100 Vierkant - rond

Verloopstuk rond - rond Verloopstuk vierkant - rond
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T-stuk

T-stuk, 45 graden T-stuk, 90 graden Y-stuk

	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm		 Graden	 Model
T-stuk 60 45 graden Rond

T-stuk 80 45 graden Rond

T-stuk 100 45 graden Rond

T-stuk 120 45 graden Rond

T-stuk 60 90 graden Rond

T-stuk 80 90 graden Rond

T-stuk 100 90 graden Rond

T-stuk 120 90 graden Rond

T-stuk 80 - 60 90 graden Rond

T-stuk 80 - 60 90 graden Rond

T-stuk 80 x 80 45 graden Vierkant

T-stuk 100 x 100 45 graden Vierkant

Y-stuk 80  Rond
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Bladafscheider
De bladafscheider wordt in de HWA-buis geplaatst en 

voorkomt verstopping van het riool door bladresten. 

Het  rooster is van RVS gemaakt en uitneembaar. De 

bladafscheider is voor zowel een ronde als vierkante 

buis in verschillende afmetingen verkrijgbaar.

	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model
Bladafscheider 80 Rond

Bladafscheider 100 Rond

Bladafscheider 80x80 Vierkant

Bladafscheider 100x100 Vierkant

Regentonklep met RVS bladvanger 80 Rond

Regentonklep met RVS bladvanger 100 Rond

Regentonklep met RVS bladvanger 120 Rond

Bladafscheiders

Regentonklep
De regentonklep wordt in de HWA-buis geplaatst en 

kan in geopende toestand een regenton vullen. In 

gesloten toestand stroomt het water door. Door het 

geïntegreerde RVS rooster dient de regentonklep ook 

als bladvanger. De regentonklep is leverbaar voor 

ronde HWA-buizen 80, 100 en 120 mm in RHEINZINK-

walsblank en „blue-grey”.

Regentonklep met RVS bladvanger
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Vergaarbak
Een vergaarbak dient als opvangbak voor hemelwater afkomstig van 

een (plat) dak of goot. De vergaarbak dient als ontluchting van het riool 

en als indicator bij eventuele verstopping van de HWA-buis. 

Er zijn verschillende typen vergaarbakken:

• Vierkant (ook als hoekmodel)

• Oud-Hollands (ook als hoekmodel)

• Haarlem (ook als hoekmodel)

• Amsterdam

• Trechter

• Louvre

• Mini

• Oud-Amsterdam

Speciale modellen voor bijvoorbeeld renovatieprojecten  

kunnen op maat worden gemaakt

Amsterdam

HaarlemOud-Hollands

Trechter

Vierkant

Vierkant hoekmodel

Louvre
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Benaming	 Diameter	mm	 Model
Vergaarbak 60 Vierkant

Vergaarbak 70 Vierkant

Vergaarbak 80 Vierkant

Vergaarbak hoekmodel 80 Vierkant

Vergaarbak 60 Oud-Hollands

Vergaarbak 70 Oud-Hollands

Vergaarbak 80 Oud-Hollands

Vergaarbak hoekmodel 80 Oud-Hollands

Vergaarbak 80 Haarlem

Vergaarbak hoekmodel 80 Haarlem

Vergaarbak 60 Amsterdam

Vergaarbak 80 Amsterdam

Vergaarbak 100 Amsterdam

Vergaarbak 60 Trechter

Vergaarbak 80 Trechter

Vergaarbak 100 Trechter

Vergaarbak 80 Louvre

Vergaarbak 60 Mini

Vergaarbak 80 Mini

Vergaarbak 80 Oud-Amsterdam

Vergaarbak 100 Oud-Amsterdam
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	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model	 Lengte	mm
Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 60 Rond 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 70 Rond 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 80 Rond 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 100 Rond 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 120 Rond 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 60x60 Vierkant 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 80x80 Vierkant 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 100x100 Vierkant 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd 120x120 Vierkant 100

Scharnierpijpbeugel zink 60 Rond

Scharnierpijpbeugel zink 80 Rond

Scharnierpijpbeugel zink 100 Rond

Scharnierpijpbeugel zink 120 Rond

Schroefstift  gegalvaniseerd  M10 100

Scharnierpijpbeugel gegalvaniseerd Scharnierpijpbeugel zink

Scharnierpijpbeugel
Een scharnierpijpbeugel wordt direct om een HWA-buis geklemd of in combinatie met een dubbele 

overschuifwrong. Een verzinkt stalen scharnierpijpbeugel met vaste stift is voor een ronde en vierkante 

HWA-buis verkrijgbaar. Voor ronde HWA-buizen is ook een 100% zinken scharnierpijpbeugel met losse 

schroefstift leverbaar.
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Spiraalwrong Wrong vierkant

Overschuifwrong (dubbel) rond Overschuifwrong (dubbel) vierkant

Wrongen
De zinken wrong wordt gebruikt als sierlijke afwerking tussen de zinken hemelwaterafvoeren en de 

scharnierpijpbeugel. 

Halve wrong
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	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model
Overschuifwrong (dubbel) 60 Rond 

Overschuifwrong (dubbel) 80 Rond 

Overschuifwrong (dubbel) 100 Rond 

Overschuifwrong (dubbel) 80x80 Vierkant 

Overschuifwrong (dubbel) 100x100 Vierkant 

Spiraalwrong 60 Rond

Spiraalwrong 80 Rond

Spiraalwrong 100 Rond

Spiraalwrong 120 Rond

Wrong vierkant 80 x 80 Vierkant 

Wrong vierkant 100 x 100 Vierkant 

Wrong vierkant 120 x 120 Vierkant 

Halve wrong 60 Rond

Halve wrong 80 Rond

Halve wrong 100 Rond

Halve wrong 120 Rond



3.	 Zinken	hemelwaterafvoeren

3

Kiezelrand

	 Diameter	/
Benaming	 afmeting	mm	 Model	 Lengte	mm
Stadsuitloop 80 60x80 330

Stadsuitloop 80 60x100 330

Stadsuitloop 100 60x100 330

Uitloop vierkant/rond 80 60x80

Uitloop vierkant/rond 100 60x100

Kiezelrand   1000 

Kiezelrand 180 Rond

Kiezelrand 180 Halfrond

Kiezelrand

Kiezelrand halfrond

Stadsuitloop
Een stadsuitloop dient als uitloop van een plat dak naar 

een HWA-buis. Om te voorkomen dat grind of andere 

vervuiling meespoelen, wordt de stadsuitloop vaak 

gecombineerd met een kiezelbak- of rand.

Stadsuitloop

Uitloop vierkant/rond



Zink maatwerk
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Maatwerk:	made	in	Holland
In zowel nieuwbouw als renovatie zijn vaak een 

veelvoud van verschillende profielen voor zowel 

dak-, gevel- als hemelwaterafvoer nodig. RHEINZINK 

Nederland heeft een eigen productieafdeling waar 

maatwerk profielen snel en kwalitatief hoogstaand 

kan worden geproduceerd. RHEINZINK maatwerk 

goten en toebehoren zijn KOMO gecertificeerd.

Leverbaar zijn o.a.:

• maat-bakgoten

• maat-mastgoten

• deklijsten

• maatwerk dakkapellen

• voorgeprofileerde felsbanen

• roevensysteem

• losanges

Aangezien projecten vaak om unieke oplossingen 

vragen staan onze projectadviseurs altijd klaar om 

met u over oplossingen van specifieke problemen na 

te denken.

Via onze Royal verkoopvestigingen is maatwerk 

eenvoudig aan te vragen en snel  leverbaar.
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neus
waterkering

achteropstand

bodemvooropstand

kraal

min. 15 mm min. 6 mm

Maatwerk	goten
Voor andere afmetingen dan de standaard bak- en 

mastgoten en voor o.a. kil-, zak- en verholen goten is 

maatwerk mogelijk. Maatgoten hebben een standaard

lengte van 3 meter. In overleg zijn ook goten met 

een maximale lengte tot 6 meter leverbaar. Ook zijn 

horizontaal gebogen goten leverbaar.

Voorwaarden maatgoten:

• de hoeveelheid materiaal dat nodig is voor 

maatgoten wordt bepaald door de ontwikkeling 

(uitslag). De maximale ontwikkeling is 1000 mm 

(„graphite-grey” 700 mm). Breder kan, maar dan is 

de lengte van de goot maximaal 1 meter.

Kraal
De kraal is het afgeronde gedeelte aan de goot. De 

bevestigingsklang valt in de kraal waardoor de goot 

wordt gefixeerd. Een kraal heeft 6 standaardmaten:

• kraal diameter 20 mm: 65 mm ontwikkeld

• kraal diameter 22 mm: 70 mm ontwikkeld

• kraal diameter 24 mm: 75 mm ontwikkeld

• kraal diameter 26 mm: 85 mm ontwikkeld

• kraal diameter 35 mm: 110 mm ontwikkeld

• kraal diameter 50 mm: 165 mm ontwikkeld

Bij een zinkdikte vanaf 0,80 mm is de kraal minimaal 

22 mm. Bij een zinkdikte van 1,10 mm is de kraal 

minimaal 24 mm. Ter plaatse van het uiteinde van 

de kraal wordt standaard een uitsparing gemaakt. 

Hierdoor kunnen de goten in elkaar geschoven 

worden. De maximale kraallengte is 3 meter, van kraal 

diameter 26 mm 6 meter.

• bij een KOMO gekeurde maatgoot moet de 

achteropstand van de goot minimaal 15 mm hoger 

zijn dan de bovenkant van de kraal. Als er een 

waterkering aan de achteropstand zit moet de 

achteropstand minimaal 6 mm hoger zijn dan de 

kraal. De waterkering die dient ter voorkoming van 

opstuwend water of sneeuw en ter verstijving van 

de achteropstand. Een waterkering is minimaal 10 

mm breed, bij zink 1,10 mm minimaal 15 mm.

Achteropstand goot zonder waterkering Achteropstand goot met waterkering

Benamingen goot
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Uitvoeringen afdekprofielen

Maatwerk	afdekprofielen
Afdekprofielen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijg-

baar. De mogelijke afwerkingen zijn de volgende:

• met kraal / zonder kraal

• platte band

• met afhangende kant

• met regennok / waterkering

Muurafdekkingen, deklijsten en andere profielen 

kunnen eenvoudig en snel op maat worden 

geproduceerd. De standaard lengte van de profielen 

is 3 meter en bijpassende klangen kunnen worden 

meegeleverd. In overleg zijn ook afdekprofielen met 

een maximale lengte tot 6 meter leverbaar.

Voorwaarden	maatwerk
• standaardlengte 3 meter

• de hoeveelheid materiaal dat nodig is voor 

maatwerk afdekprofielen wordt bepaald door de 

ontwikkeling (uitslag). De maximale ontwikkeling 

is 1000 mm („graphite-grey” 700 mm). Breder 

kan, maar dan is de lengte van het afdekprofiel 

maximaal 1 meter.

Kraal
De kraal is het afgeronde gedeelte van het 

afdekprofiel. De klang valt in de kraal waardoor 

het afdekprofiel wordt gefixeerd. Een kraal heeft  

6 standaardmaten:

• kraal diameter 20 mm: 65 mm ontwikkeld

• kraal diameter 22 mm: 70 mm ontwikkeld

• kraal diameter 24 mm: 75 mm ontwikkeld

• kraal diameter 26 mm: 85 mm ontwikkeld

• kraal diameter 35 mm: 110 mm ontwikkeld

• kraal diameter 50 mm: 165 mm ontwikkeld

Bij een zinkdikte van 1,10 mm is de kraal minimaal 

24 mm. De maximale kraallengte is 3 meter, voor 

kraal diameter 26 mm 6 meter.

In beide uiteinden van de kraal wordt standaard 

een uithoeking gemaakt (er wordt een hoekje uit de 

kraal geknipt), zodat de verschillende delen in elkaar 

kunnen worden geschoven. De uiteinden worden dus 

niet verjongd of als mannetjevrouwtje uitgevoerd.

met gesloten  
haakkant

met regennok/waterkering

afhangende kant

min.
20

25 mm

met kraal

platte band

10 10

45°
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Dakkapellen	maatwerk
Uw Royal verkoopvestiging kan de complete zinken 

bekleding van een dakkapel op maat leveren. In 

overleg kan er een compleet bouwpakket worden 

samengesteld. 

D1 D3

D2

D4

1

2

afschot 
min. 3°

Detailposities

D1 Dakrand 1 Afdekprofiel
2 Felssysteem

D2 Onderaansluiting kozijn

1

1 Flexzink
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1

2

3

4

afschot  
min. 3°

D3 Boeideel 1 Felssysteem
2 Perfo-zink
3 Boeideelprofiel
4 Bekleding

1

2

3

4

1

2

3

D4a Verholen goot met pannendak

D4b Verholen goot met klik-roevendak

1 Felssysteem
2 Startprofiel
3 Zink
4 Verholen goot

1 Startprofiel
2 Klik-roevensysteem
3 Verzinkt-stalen klang





Zinken dak- en gevelbekleding
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Dakhelling minimaal 3 graden, toepassen bij dak- 
 helling onder de 25 graden
Dakhelling maximaal 90 graden
Hoogte felsnaad 25 mm (standaard) 
 of 38 mm*
Oppervlaktevariant walsblank  
 „blue-grey”
 „graphite-grey”

Dakhelling minimaal 25 graden
Dakhelling maximaal 90 graden
Hoogte felsnaad 25 mm (standaard)
 of 38 mm*
Oppervlaktevariant walsblank
 „blue-grey”
 „graphite-grey”

Felsdaken
Het RHEINZINK  - felssysteem bestaat uit 

voorgeprofileerde banen die door middel van een 

staande felsnaad met elkaar verbonden worden. Het 

felssysteem biedt de mogelijkheid om een dak of gevel 

snel en efficiënt te bedekken. Dit is te danken aan het 

feit dat gewerkt kan worden met geprefabriceerde 

banen die machinaal dichtgefelst kunnen worden. 

Enkele	staande	fels
De enkele staande fels wordt toegepast bij daken met 

een helling vanaf 25 graden. Bij daken flauwer dan 25 

graden wordt in plaats daarvan de dubbele staande 

fels toegepast. 

De enkele staande fels heeft vanuit esthetisch oogpunt 

de voorkeur boven de dubbele staande fels omdat de 

enkele staande fels „strakker” en breder oogt. 

Een felsverbinding wordt soms ten onrechte een 

haakverbinding genoemd. Bij een haakverbinding 

worden twee delen zink in elkaar gehaakt met een 

omzetting van 180 graden.

Dubbele	staande	fels	
De dubbele staande fels kan worden toegepast bij 

daken met een minimale dakhelling van 3 graden. 

Convexe (bolle) en concave (holle) rondingen en 

taps verlopende felsbanen zijn met dit systeem 

probleemloos te maken. 

 

Bij daken van 3 graden tot 7 graden wordt ten 

behoeve van de regendichtheid dichtingsband 

aangebracht. Het dichtingsband wordt na de montage 

van de klangen aangebracht op de onderfels.

10

werkende breedtemaat

3

25
/

38
*

25
/

38
*

werkende breedtemaat

3

dichtingsband

onderfels bovenfels

1 2 3

Enkele staande fels Dubbele staande fels

Aanbrengen van dichtingsband bij felssysteem

* Een felsnaad met een hoogte van 38 mm heeft een esthetisch mooie uitstraling vanwege zijn slanke vorm. Op maat leverbaar.
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	 Werkende	 Ontwikkelde	 Dikte	zink
	breedte	(mm)	 breedte	(mm)	 (mm)
 430* 500 0,80

 500 570 0,80

 530 600 0,80

Afmetingen
Felsbanen hebben een aantal standaard breedtes. 

Een werkende breedte van 430 mm is de standaard 

op felsgebied. Deze breedte geeft een strak uiterlijk 

en zorgt voor een goede fixatie van de banen. De 

gangbare baanlengte ligt tussen de 3 en 6 meter. 

Kortere of langere baanlengtes zijn, afhankelijk van het 

project, in overleg leverbaar. De maximale lengte van 

een felsbaan is 16 meter, neem voor langere lengtes 

contact met ons op.

Taps	toelopende	felsbanen	
Taps toelopende felsbanen hebben aan het begin en 

het eind van de baan een verschillende maatvoering. 

Bij het uitzetten van de banen moet rekening 

gehouden worden met de maximale en minimale 

breedte van de felsbaan. De maximale bodembreedte 

is 700 mm, de minimale bodembreedte is 100 mm.

Taps toelopende felsbanen

* standaard breedte
Bodembreedte = werkende breedte - 3 mm
Overige breedtes op bestelling en in overleg leverbaar

10

werkende breedtemaat

3

25
/

38
*

Enkele staande fels
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Gebogen	vlakken	(convex)
Convex (bol) gebogen vlakken kunnen fabrieksmatig 

worden voorgebogen in elk mogelijke radius met een 

minimale buigradius van 600 mm. Vanaf een radius 

van 12 meter hoeven de banen niet voorgevormd te 

worden. 

Gebogen	vlakken	(concaaf)	
Bij concaaf (hol) gebogen felsbanen moet de opgezette 

felskant worden gestuikt (in elkaar geduwd), wat 

technisch heel wat moeilijker is dan het strekken van 

convex gebogen vlakken. De felsbanen kunnen vanaf 

een minimale straal van 3 meter worden voorgevormd. 

Boven een radius van 15 meter hoeven de banen niet 

worden voorgevormd. Vanaf een straal van 5 meter 

kan machinaal worden dichtgefelst. 

Toebehoren
• zinken klangen en bevestigingsmiddelen

• druiprand- , nokkap- , start- , dakrand- , 

hoekkeperprofielen van zink

• vogelschroot van zink, dikte 1,00 mm, strekzink

• RHEINZINK  - blad en bandzink dakgoten + HWA 

en hulpstukken

Prefab	omkanting	en	uitstansing	
Voor het afwerken van een felsbaan kan aan het 

uiteinde een omkanting en uitstansing worden 

geprefabriceerd. De prefab uitstansing zorgt voor een 

mooie en regendichte beëindiging van de fels en de 

omkanting haakt de baan om het startprofiel.

uitstansing

omkanting

uitstansing

Bol gebogen felsbanen

Gebogen felsbanen

Prefab omkanting en uitstansing

Felsbaan met prefab omkanting en uitstansing
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Bevestiging
De bevestiging van de felsbanen op de 

onderconstructie gebeurt met behulp van klangen. 

De klang wordt over de onderfels en op de 

onderconstructie vastgezet. Vervolgens wordt de 

bovenfels hier overheen geplaatst en dichtgefelst. 

Standaard worden schuifklangen gebruikt. Deze 

kunnen de expansie en inkrimping van het materiaal 

opvangen. Om afschuiven van de banen te voorkomen 

worden plaatselijk vaste klangen gemonteerd. Voor 

felsbanen langer dan 10 meter moeten schuifklangen 

worden toegepast met een hoger schuifbereik. 

De klangen kunnen worden bevestigd op de 

onderconstructie met nagels of schroeven.

Schuifklang

Vaste klang

klang

onderfels bovenfels

1 2 3

Plaatsen klang felsbaan
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Het minimaal aantal benodigde klangen per m2 is afhankelijk van windbelasting, de bevestigingsmiddelen en de 

toegepaste dakopbouw. Daarnaast hebben de werkende breedte en materiaaldikte van de felsbaan invloed op het 

aantal klangen. In onderstaande tabel is het minimaal aantal benodigde klangen per m2 te bepalen.

Ontwikkelde	breedte	(mm) 500 570 600

Werkende	breedte	(mm)* 420 490 520

Werkende	breedte	(mm)** 430 500 530

Materiaaldikte	(mm) 0,80 0,80 0,80

Windbelasting	in	kN/m2	 n/s	 n/s	 n/s
 - 0,3 4/500 4/500 4/500

 - 0,6 4/500 4/500 4/500

 - 0,9 4/500 4/500 4/500

 - 1,2 4/500 4/500 4/500

 - 1,5 6/350 6/350 6/350

 - 1,8 7/300 7/300 7/300

 - 2,1 8/250 8/250 8/250

 - 2,4 8/250 8/250 8/250

 - 2,7 10/200 10/200 10/200

 - 3,0 11/200 11/200 11/200

 - 3,3 11/200 11/200 11/200

 - 3,6 13/150 13/150 13/150

 - 3,9 13/150 13/150 13/150

 - 4,2 15/150 15/150 15/150

 - 4,5 15/150 15/150 15/150

 - 4,8 17/100 17/100 17/100

 - 5,1 17/100 17/100 17/100

Berekeningen zijn gebaseerd op toepassing van RHEINZINK- felsprofielklangen
n =minimaal aantal klangen/m2

s = maximale klangafstand in mm

Opmerking: het aantal klangen en klangafstand zijn gebaseerd op een gemiddelde baanlengte van 3 m. 
De minimale uittrekwaarde van een RHEINZINK- klang is 300 N.
* ca. werkende breedte bij handmatige verwerking
** ca. werkende breedte bij machinale verwerking

Gevelbekleding: bij projecten in een kustgebied en open terrein benadrukken wij een werkende felsbaanbreedte te hanteren van 430 mm.
Dakbedekking: bij projecten uitgevoerd met een lessenaarsdak benadrukken wij een werkende felsbaanbreedte te hanteren van 430 mm.
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Positionering	vaste	klangen
Vaste klangen moeten de felsbanen voor afschuiven behoeden. Banen met een lengte tot drie meter worden 

geheel bevestigd met vaste klangen. Banen langer dan drie meter worden over een lengte van één meter 

bevestigd met vaste klangen, de rest met schuifklangen. De uitzetting is namelijk te groot om alleen door vaste 

klangen opgevangen te kunnen worden. De positie van de vaste klangen is afhankelijk van de dakhelling, maar 

onafhankelijk van de lengte van de felsbaan. 

Overlapping
Bij het maken van een koppeling (haakverbinding) 

tussen twee felsbanen in de lengterichting is er, 

afhankelijk van de dakhelling, een minimale overlap 

nodig. Deze overlapping is noodzakelijk om de 

constructie regendicht te krijgen.

40 mm

≥ 25°

1m 1m 1m 1m

1/2 1/2 1/32/3 3/4 1/4 boven

3° > 3-10° >10  - 30° > 30°

≥ 10°

250 mm

≥ 3°

40 mm

m
in

. 5
0 

m
m

Dakhelling ≥ 25 graden

Dakhelling 10 graden - 25 graden Dakhelling 3 graden - 10 graden

Schematische weergave van de positie van de vaste klangen, afhankelijk van de dakhelling.
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1

2

3

4

Detail 2: boeideeldetail 1 Zinken klang
2 RHEINZINK - felsdakbedekking
3 Zinken klang
4 RHEINZINK - boeideelprofiel

5 1 9

33 3

8

11

7 6

2

4

3 2

10

Detailposities

1

2

3

Detail 1: boeideeldetail gebogen 1 RHEINZINK - felsdakbedekking
2 RHEINZINK - boeideelprofiel
3 Zinken klang
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1
2

4
5
6

3

Detail 3: druipranddetail bakgoot 1 RHEINZINK - felsbaan
2 RHEINZINK - druiprandprofiel
3 Zinken klang

4 Bakgoot in gootbeugel
5 Perfo - zink
6 RHEINZINK - afwerkprofiel

1

2

3
4
5

1

2
3

Detail 4: druipranddetail plat dak

Detail 5: hoekkeperdetail

1 RHEINZINK - felsbaan
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - druiprandprofiel
4 Perfo - zink
5 Aansluitprofiel mastiekschroot

1 RHEINZINK - hoekkeperprofiel
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - felsbaan
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1

2

3

4

1

Detail 6: mansardekap

Detail 7: mansardekap

1 RHEINZINK - felsbaan
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - druiprandprofiel
4 RHEINZINK - felsbaan

1 RHEINZINK - felsbaan

1
2
3

4

Detail 8: muuraansluiting 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - felsbaan
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1
2
3

4

Detail 9: geventileerde nok 1 RHEINZINK - nokkapprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - felsbaan

1

2
3
3

1

2

3

4

Detail 10: nok lessenaarsdak

Detail 11: onderdetail bakgoot

1 Zinken klang
2 RHEINZINK - losanges
3 RHEINZINK - nokkapprofiel
4 Zinken klang

1 RHEINZINK - felsbaan
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 Bakgoot in beugels
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Klik-roevensysteem
Het roevensysteem wordt gezien als de meest 

traditionele van de huidige bekledingssystemen. Met 

het klik-roevensysteem heeft RHEINZINK de moderne 

variant op het ambachtelijke roevensysteem ontwikkeld.

Het klik-roevensysteem bestaat uit voorgeprofileerde klik-

roefbanen, klik-roefkappen en verzinkt stalen klikklangen. 

De klik-roefbanen worden uitgezet met een tussenruimte 

van 50 mm. De verzinkt stalen klik-klang wordt over de 

opstaande kanten van de klikroefbanen gezet en door 

middel van schroeven op de onderconstructie bevestigd. 

De klik-roefkap wordt hierop vastgeklikt. De houten 

roeflat met bijbehorende klangen en klangstroken komt 

bij dit systeem te vervallen.

Afmetingen	
Klik-roefbanen zijn er in verschillende standaard 

breedtes. 

De maximale standaard lengte van een klik-roefbaan 

is 6 meter. De maximale lengte van een klik-roefbaan 

is 20 meter. De dikte is 0,8 en 1,1 mm, waarbij 0,8 

mm het meeste wordt toegepast. De hoogte van de 

opstaande zijrand is 47 mm.

Dakhelling minimaal 3 graden

Dakhelling maximaal 90 graden

Oppervlaktevariant walsblank

 „blue-grey”

 „graphite-grey”

42

60

bodembreedte

werkende breedtemaat

Klik-roevensysteem

Klik-roevensysteem

Klik-roevendak

	 Bodem	 Werkende	 Ontwikkelde
	breedte	(mm)	 breedte	(mm)	 breedte	(mm)
 380 ca. 430 500

 450 ca. 500 570

 480 ca. 530 600

 550 ca. 600 670

Overige breedtes op bestelling leverbaar
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De klik-roefkap voor het klikroevensysteem is verkrijgbaar in een standaardlengte van 3 meter, met of zonder 

mof aan het uiteinde. 

De klik-roefbanen en klik-roefkappen worden bevestigd met de verzinkt stalen RHEINZINK -klik-klang. 

De klang heeft een lengte van 500 mm en een dikte van 1 mm en wordt met schroeven vastgezet. 

De hart-op-hart afstand van de klik-klangen is te bepalen aan de hand van onderstaande tabel. 

Standaard worden de klik-klangen met drie schroeven hart-op-hart om de meter bevestigd. 

De hoogte van de klang is afhankelijk van de onderconstructie:

• Op onderconstructie zonder structuurmat: 52 mm hoog

• Op structuurmat bevestigd: 58 mm hoog

Klik-klang 52 mm en 58 mm Prefab gootaansluiting Prefab nokaansluiting

Type	 Lengte	 Materiaal
	 	(mm)	 dikte	(mm)
Klik-roefkap standaard 3000 0,80

Klik-roefkap met mof 3000 0,80
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	 	 Schroeven	 Klik-klangen	 Schroeven	 Hart-op-hart	afstand
	 	 	/	m2	 	/	m2	 /	Klik-klang	 klik-klang	/	m2

Ontwikkelde breedte (mm)    500 570 600 670

Werkende breedte (mm)    430 500 530 600

Materiaaldikte (mm)    0,80 0,80 0,80 0,80

 Windbelasting	in	kN/m2

 0,30 0,40 0,20 2 1,50 1,50 1,50 1,50

 0,60 0,80 0,40 2 1,50 1,50 1,50 1,50

 0,90 1,20 0,60 2 1,50 1,50 1,50 1,50

 1,20 1,60 0,80 2 1,50 1,50 1,50 1,50

 1,50 2,00 1,00 2 1,50 1,50 1,50 1,50

 1,80 2,40 1,20 2 1,50 1,50 1,50 1,412

 2,10 2,80 1,40 2 1,50 1,458 1,387 1,211

 2,40 3,20 1,10 3 1,50 1,50 1,50 1,50

 2,70 3,60 1,20 3 1,50 1,50 1,50 1,412

 3,00 4,00 1,40 3 1,50 1,458 1,387 1,211

 3,30 4,40 1,50 3 1,50 1,361 1,294 1,130

 3,60 4,80 1,60 3 1,50 1,276 1,214 1,059

 3,90 5,20 1,80 3 1,339 1,134 1,079 0,942

 4,20 5,60 1,90 3 1,268 1,074 1,022 0,892

 4,50 6,00 2,00 3 1,205 1,020 0,971 0,847

 4,80 6,40 2,20 3 1,095 0,928 0,883 0,770

 5,10 6,80 2,30 3 1,048 0,887 0,844 0,737

Type schroef: verzinkte houtschroeven 4,8 x 35 mm
Maximale belasting: 0,76 kN/St
Aantal schroeven per klik-klang: 2 of 3 stuks
Max. afstand klik-klang: 1,50 m hart-op-hart

Aantal	en	afstand	klik-klangen/m2	en	schroeven	op	houten	onderconstructie.
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Om afschuiven van de klik-roefkappen te voorkomen moet ter plaatse van de druiprand de klik-roefkap met een  

popnagel aan de klik-klang bevestigd worden. De bovenliggende klik-roefkappen moeten onderling verbonden worden.

Toebehoren:
• prefab gootaansluiting, lengte 500 mm, dikte 0,80 mm

• prefab nokaansluiting, lengte 167 mm, dikte 0,70 mm

• druiprand- , nokkap- , start- , dakrand- , hoekkeperprofielen van zink

• vogelschroot van zink, dikte 1 mm, openingspercentage 46 of 63 procent

• RHEINZINK  - blad- en bandzink

Voorboren van de klik-roefkap en klik-klang Vastzetten van de kap met een popnagel Gefixeerde klik-roefkap
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Klik-roevendak
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Detail 21: bakgootdetail 1 RHEINZINK - klik-roevensysteem
2 RHEINZINK - druiprandprofiel
3 Zinken klang
4 Bakgoot in gootbeugel
5 Perfo - zink

23 2724

21 22 20

25/26

2021 20 21 21

Detailposities

1

2

3
4

5

Detail 20: boeideel 1 Zinken klang
2 RHEINZINK - klik-roevensysteem
3 Perfo - zink
4 Zinken klang
5 RHEINZINK - boeideelprofiel
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Detail 22: mansardekap 1 RHEINZINK - klik-roefkap
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - druiprandprofiel
4 RHEINZINK - klik-roevensysteem

1
2

3

1

2

3

Detail 23: hoekkeper

Detail 24: muuraansluiting

1 RHEINZINK - hoekkeperprofiel
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - klik-roevensysteem

1 RHEINZINK - startprofiel
2 RHEINZINK - klik-roevensysteem
3 Verzinkt - stalen klang
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6

Detail 25: nok lessenaarsdak 1

Detail 26: nok lessenaarsdak 2

1 RHEINZINK - nokkapprofiel
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - klik-roevensysteem

1 Zinken klang
2 RHEINZINK - klik-roevensysteem
3 RHEINZINK - nokkapprofiel

4 Zinken klang
5 Perfo - zink
6 RHEINZINK - felsgevelbekleding

1
2
3

4

Detail 27: nok 1 RHEINZINK - nokkapprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - klik-roevensysteem
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Losanges
RHEINZINK  - losanges zijn geprefabriceerde elementen, 

met twee omkantingen naar voren en twee omkantingen 

naar achteren. De losanges haken in elkaar en vormen 

zo een regendichte verbinding. RHEINZINK  - losanges 

zijn ruit, vierkant of rechthoekig van vorm en zijn als 

systeem toepasbaar op daken en gevels.

Voor het toepassen van losanges tussen de 25 graden 

en 45 graden worden, afhankelijk van het project, 

hogere eisen gesteld aan de waterdichtheid van 

de losangebekleding en onderconstructie. Dit kan 

opgelost worden door de losanges onderling meer te 

laten overlappen en/of een waterdichte laag onder de 

losanges toe te passen.

Losanges worden gekenmerkt door hun vorm en 

kunnen worden onderscheiden in ruitvormige, 

vierkante en groot formaat losanges.

Dakhelling minimaal 25 graden

Dakhelling maximaal 90 graden

Oppervlaktevariant walsblank

 „blue-grey”

 „graphite-grey”

Losangebekleding

Ruitvormige losanges

	 Type	 Netto	afmetingen	 Dekking	 Aantal	 Lattenafstand	 Gewicht
	 	 (overhoeks)	in	mm	 in	cm2	 per	m2	 (f)	in	cm	ongeveer	 (kg/m2)
 250 223x381 360 28 16,5 9,4

 285 263x449 520 20 21 8,9

De lattenafstand (f) is afhankelijk van de afmeting van de losanges.
Ruitvormige losanges hebben een dikte van 0,70 mm.
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Vierkante losanges

Groot formaat losanges

	 Type	 Netto	 Dekking	 Aantal	 Lattenafstand	 Gewicht
	 	 afmetingen	 in	cm2	 per	m2	 (f)	in	cm	 (kg/m2)
	 	 in	mm	 	 	 ongeveer
 333 283x283 665 15 16 7,9

 400 350x350 1056 10 21 7,7

	 Type	 Netto	 Dekking	 Aantal	 Lattenafstand	 Gewicht
	 	 afmetingen	 in	cm2	 per	m2	 (f)	in	cm	 (kg/m2)
	 	 in	mm	 	 	 ongeveer
 400/670 333x600 0,20 5 16,5 7,7

 470/870 400x800 0,32 3 20 7,1

 570/1070 500x1000 0,50 2 25 7,0

De lattenafstand (f) is afhankelijk van de afmeting van de losanges.
Vierkante losanges hebben een dikte van 0,70 mm.

De lattenafstand (f) is afhankelijk van de afmeting van de losanges.
Groot formaat losanges hebben een dikte van 0,80 mm.
De maximale afmeting van groot formaat losanges is 500 x 3000 mm.
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F

F

F

F

Bevestiging ruitvormige losanges op lattenwerk Bevestiging ruitvormige losanges op lattenwerk

Bevestiging
Losanges worden bevestigd op ongeschaafde houten delen met behulp van de bijgeleverde zinken klangen. Wanneer 

de losanges als gevelbekleding worden toegepast kan de ruimte tussen de latten groter worden. De lattenafstand F 

geeft de hart-op-hart maat aan van de ongeschaafde delen. Bij gedeelten met een verhoogde stootbelasting is het 

raadzaam om de minimale afstand van 10 mm tussen de ongeschaafde houten delen aan te houden.
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Detail 40: druiprand bakgoot

Detail 41: boeideel

1 RHEINZINK - losanges
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - druiprandprofiel

4 Perfo - zink
5 Bakgoot

1 RHEINZINK - losanges
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - boeideelprofiel

44

40

45

40

42

40 41

43

Detailposities
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Detail 42: druiprand plat dak

Detail 43: nok lessenaarsdak

1 RHEINZINK - losanges
2 Zinken klang
3 RHEINZINK - druiprandprofiel
4 Perfo - zink
5 RHEINZINK - aansluitprofiel mastiekschroot

1 Zinken klang
2 RHEINZINK - losanges
3 RHEINZINK - nokkapprofiel
4 Zinken klang

1
2
3

4

Detail 44: zadeldak 1 RHEINZINK - nokkapprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - losanges



5.	 Zinken	dak-	en	gevelbekleding

5

1
2

3

4

Detail 45: wandaansluit 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - losanges



5.	 Zinken	dak-	en	gevelbekleding

5

sporen

Quick Step  -   
paneel inhaken

onderconstructie

paneel naar onderen 
draaien

paneel vastdrukken en 
naar boven vastklikken

QUICK STEP-dak montagestappen QUICK STEP-paneel

QUICK	STEP-daken
Het RHEINZINK - QUICK STEP-dak is een compleet prefab 

dakbedekkingssysteem bestaande uit voorgevormde 

dakelementen, systeemlatten met klangen en 

bijbehorende profielen. De QUICK STEP-panelen worden 

horizontaal op het dak gemonteerd met behulp van de 

onderliggende systeemlatten. De panelen kunnen zowel 

van onder naar boven als van boven naar onder worden 

bevestigd. De panelen hebben een standaard lengte en 

worden gescheiden door een voegprofiel, dat tevens 

dient als verholen goot. Het gehele systeem wordt prefab 

aangeleverd en is door de vele standaard onderdelen 

eenvoudig te monteren.

Dakhelling minimaal 10 graden

Dakhelling maximaal 75 graden

Standaardlengte basispanelen 2,00,  3,00 en 4,00 meter

Maximale paneellengte 4 meter

Dikte 0,80 mm

Inbouwbreedte basispaneel 365 mm

Gewicht basispaneel 2,88 kg/m, 7,89 kg/m2

Benodigde panelen per m2 2,74 m

 (vaste inbouwbreedte 365 mm)

Systeemgewicht (basispaneel, systeem -  ca. 15,5 kg/m2

lattenwerk, bijbehorende bouwprofielen)

Oppervlaktevariant „blue-grey”

 „graphite-grey”
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QUICK STEP dak

Onderconstructie met voegprofiel

QUICK STEP nokprofiel voor lessenaarsdak QUICK STEP voegprofiel

Dakraam

QUICK STEP dakdoorvoer

Toebehoren:
• QUICK STEP - gootaansluitprofiel, - dakknikprofiel, 

- nokprofiel voor zadeldak en voor lessenaarsdak

• QUICK STEP - kilgootprofiel, - hoekkeperprofiel, 

- wandaansluit - profiel, - dagkantprofiel en - 

voegprofiel

• QUICK STEP - systeemlat, voegprofielhouder, 

wandprofielhouder

• QUICK STEP - klangstrook voor zadel 

en lessenaarsdak

• QUICK STEP - nokaansluit/voegprofiel, 

dakdoorvoeren

• QUICK STEP - dichtingsband

• QUICK STEP - SolarThermie
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C

F

A Totale breedte dakoppervlak
B Breedte gebouw
C Dakoverstek
D Basisprofiellengte
E Voegbreedte 15 mm
F Haakse hoek

E EE EE EE ED D D D

BC C

A

F F F. . .

Zelftappende schroef voor extra fixatie QUICK STEP - paneel

Overlapping en afstand t.o.v. de dakbeëindiging

Dakindeling in de breedterichting

Afstand van de druipkant afhankelijk van de gebouwhoogte

Aandachtspunten:
• ter extra fixatie worden de panelen tijdens de 

montage in de kopkant aan de voorzijde met een 

zelftappende RVS schroef bevestigd. De schroef, 

met rubber dichtingsring, wordt in het midden van 

het paneel in de klang vastgezet, zodat het paneel 

in beide richtingen kan werken.

• bij een helling van het dak tot en met 15 graden 

moet de kopkant van de profielen worden omgezet 

om water in de constructie te voorkomen 

Indeling	van	het	dakvlak	(lengterichting)	
De indeling van het dakvlak in de lengterichting (in de 

lengte van de panelen) kan uitgevoerd worden met de 

standaard of met speciale paneellengtes. 

 

Uitvoering met standaard paneellengtes De breedte 

van het dakoppervlak (inclusief dakranden en 

overlappingen) delen door de standaard hartmaten 

2,03; 3,03 en 4,03 meter (basisprofielen 2,00; 3,00 of 

4,00 meter met aan weerskanten een voeg van 15 mm).

Voor de restlengte buiten dit raster moet een speciale 

panneellengte worden gebruikt.

	Hoogte	gebouw	 Afstand	druipkant	C	 Overlap	F
 < 8 m ≥ 20 mm > 50 mm

 8 - 20 m 30 - 40 mm > 80 mm

 > 20 m 40 - 60 mm > 100 mm
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a

a

Nok van het zadeldak

Nok van het lessenaarsdak

Afstand van het lattenwerk in het nokgedeelte

Indeling	van	het	dakvlak	(hoogterichting)	
De nokelementen kunnen geleverd worden in de hoek 

van het dak. 

 

Berekening van het aantal benodigde horizontale 

panelen gaat als volgt:

• bepaling van de werkelijke daklengte (bovenzijde 

van het lattenwerk van goot tot nok)

• daklengte vermindert met afstand a van de nok

• de daklengte verdelen in breedtes van 365 mm 

(de hart-op-hartmaat van het lattenwerk)

• de restlengte wordt gecompenseerd met het 

gootaansluitprofiel, dat in verschillende breedtes 

leverbaar is. Een gootaansluitprofiel kan aangepast 

worden van 80 tot 445 mm 

Dwarsnaden	van	QUICK	STEP	-	profielen
De dwarsnaad van een QUICK STEP boeiboord- ,  

voeg-, hoekkeper -, kilkeper en wandaansluitprofiel 

moet afhankelijk van de helling van de 

aansluitprofielen worden uitgevoerd:

• profielhelling ≤ 15 graden: dwarsnaden waterdicht 

verbinden (bijvoorbeeld zachtsolderen)

• profielhelling ≤ 22 graden: overlapping 150 mm

• profielhelling > 22 graden: overlapping 100 mm

	 Dakhelling	 a	=	afstand	van	het	lattenwerk	vanaf	de	nok
	 	 Zadeldak	 Lessenaarsdak
 10 graden 150 mm 365 mm

 20 graden 145 mm 365 mm

 30 graden 140 mm 365 mm

 40 graden 135 mm 365 mm

 50 graden 125 mm 365 mm

 60 graden 115 mm 365 mm
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Montage stap 1

Koppelstuk gemonteerd

Montage stap 2

Koppelstuk

Koppelstuk	voor	basispaneel	
Het alternatief voor de toepassing van voegprofielen is 

een koppelstuk voor het basispaneel. Het koppelstuk 

wordt onder twee panelen geplaatst, waardoor 

het paneel visueel vrijwel onzichtbaar doorloopt. 

De stootvoeg moet ca. 15 - 30 mm breed zijn. Bij 

toepassing van het koppelstuk kunnen de systeemlatten 

in de lengterichting tegen elkaar worden gestoot.

Hoogteverschil tussen de systeemlatten moet worden 

voorkomen om vervorming van de panelen tegen te 

gaan. Restlengtes van de systeemlat kunnen gebruikt 

worden, maar de afstand tussen de klangen mag niet 

meer dan 800 mm zijn. Op een afstand van 150 - 200 

mm van het einde van het paneel moet een klang 

zitten, of deze moet extra worden gemonteerd.

Montage koppelstuk

• inschuiven koppelstuk in paneel 1

• fixeren koppelstuk

• montage paneel 1 incl. koppelstuk

• platdrukken haakkant onderzijde paneel 2,  

ca. 70 mm

• montage paneel 2

Opmerking:
Bij daken gelegen in een boomrijk gebied adviseren 

wij het koppelstuk toe te passen.
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QUICK STEP - SolarThermie opbouw

QUICK STEP - SolarThermie

QUICK	STEP	-	SolarThermie	
Het QUICK STEP - SolarThermie systeem absorbeert 

zonne - en omgevingswarmte via een onzichtbare 

zonnecollector die bestaat uit een fijn netwerk van 

buisjes onder het QUICK STEP - paneel. Door deze 

buisjes stroomt een speciale solarvloeistof die de 

warmte via een warmtewisselaar afgeeft aan de CV 

en/of warmwatervoorziening. De warmteoverdracht 

naar het SolarThermie systeem is zeer hoog omdat de 

collector direct onder het zinken oppervlak zit. Meer 

informatie over dit systeem staat in de RHEINZINK 

QUICK STEP - SolarThermie Technische handleiding.

Dakhelling 10 graden - 75 graden

Paneellengte 3000 mm

Oppervlakte van het systeem 1,1 m2 per paneel

Absorptieoppervlak 0,9 m2

Gewicht per paneel (3 meter) 13 kg

Capaciteit per paneel 250 W

Oppervlaktevariant „blue-grey”

 „graphite-grey”
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Detail 60: druipranddetail goot

Detail 61: hoekkeper

1 Quick Step - gootaansluiting
2 Zinken klang
3 Mastgoot inclusief gootbeugel
4 Zinken klang
5 RHEINZINK - gevelaansluitprofiel

1 Quick Step - hoekkeperprofiel
2 Systeemklang met - lat

62 64

636061

Detailposities
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Detail 62: kilkeper

Detail 63: boeideel

1 Systeemklang met - lat
2 Quick Step - kilgoot

1 QUICK STEP - boeideelprofiel
2 Zinken klang
3 Systeemklang met - lat

1
2

Detail 64: nokprofiel 1 QUICK STEP - zadeldak - nokprofiel
2 Systeemklang op - lat



5.	 Zinken	dak-	en	gevelbekleding

5

Felsgevel
Het felssysteem is uitermate geschikt voor het 

bekleden van gevels in welke vorm dan ook. Het 

systeem kan zowel met de felsnaad in horizontale, 

verticale en diagonale richting worden toegepast.

De maximale werkende felsbaanbreedte voor een 

felsgevel is 430 mm. Dit geldt zowel voor horizontaal 

als verticaal toegepaste felsbanen. Bredere banen 

kunnen gaan „uitbuiken”, waardoor een onregelmatig 

uiterlijk ontstaat.

Bevestiging
In het geval van een verticale felsrichting moeten 

banen met een lengte tot 3 meter volledig worden 

bevestigd met vaste klangen. Banen langer dan 3 

meter moeten aan de bovenzijde van de gevel over een 

lengte één meter worden bevestigd met vaste klangen. 

Het overige gedeelte van de felsbanen kan worden 

bevestigd met schuifklangen. 

Horizontaal toegepaste felsbanen met een lengte tot 

3 meter worden volledig bevestigd met vaste klangen. 

Banen langer dan 3 meter worden bevestigd met vaste 

klangen over een zone van één meter, in het midden 

van de felsbanen. De rest wordt uitgevoerd met 

schuifklangen.

Felsgevel, horizontaal Felsgevel, diagonaal
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80

81

82

83

84
85

86

Detailposities verticale fels

1

2

3

Detail 80: onderaansluiting 1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
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Detail 81: kozijnaansluiting onder

Detail 82: kozijnaansluiting boven

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - felsgevelbekleding

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - startprofiel
4 RHEINZINK - kozijnaansluitprofiel

1

2

3

4

3

Detail 83: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 Zinken klang
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - felsgevelbekleding
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1
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3

Detail 84: kozijnaansluiting dagkant 1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - dagkantprofiel
3 RHEINZINK - kozijnaansluitprofiel

1

2

2

1

Detail 85: buitenhoek

Detail 86: binnenhoek

1 RHEINZINK - buitenhoekprofiel
2 RHEINZINK - felsgevelbekleding

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
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100

104

101

102

103

105 106/107/108 109

Detailposities horizontale fels

1

3

2

Detail 100: onderaansluiting 1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
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1

2

3

1

2

4

3

Detail 101: waterslag

Detail 102: kozijn bovenaansluiting

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - felsgevelbekleding

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - insteekprofiel

1

2

3

> 3°

Detail 103: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - felsgevelbekleding
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1

2

Detail 104: aansluiting wand 1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - muuraansluitprofiel met dichtingsband

1

2

3

1
2

Detail 105: kozijnaansluiting dagkant

Detail 106: buitenhoek

1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - dagkantprofiel
3 RHEINZINK - felsgevelbekleding

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel
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1
2

1
2

Detail 107: buitenhoek 2

Detail 108: buitenhoek 3

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1

2

Detail 109: binnenhoek 1 RHEINZINK - felsgevelbekleding
2 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
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geprofileerde 
roefbaan

roeflat

Horizontale roevengevel

Klik-roevengevel Horizontale roevengevel

Roevengevel
Een RHEINZINK  - roevengevel is zowel met verticale 

als met horizontale roeven uit te voeren. Voor 

verticale roeven is het RHEINZINK -klik-roevensysteem 

te gebruiken. In verband met regendichtheid van de 

gevel kunnen bij horizontale roeven geen klik-roeven 

worden gebruikt. In dit geval moeten er geprofileerde 

banen worden gebruikt, zonder losse roefkappen.
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123

122

121

124 125

120

126

Detailposities horizontale roevengevel

1

2

3

Detail 120: onderaansluiting 1 RHEINZINK - roevensysteem
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
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1

2

3

1

2
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4

Detail 121: waterslag

Detail 122: bovenaansluiting kozijn

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - roevensysteem

1 RHEINZINK - roevenbekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - insteekprofiel

> 3°

1

2

Detail 123: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 RHEINZINK - roevensysteem
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1

2

3

Detail 124: kozijnaansluiting dagkant 1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - aansluitprofiel
3 RHEINZINK - roevensysteem

1
2

1

2

Detail 125: buitenhoek

Detail 126: binnenhoek

1 RHEINZINK - roevensysteem
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1 RHEINZINK - roevensysteem
2 RHEINZINK - binnenhoekprofiel



5.	 Zinken	dak-	en	gevelbekleding

5

133

132

131

134 135

130

136

Detailposities horizontale roevengevel

1

2

3

Detail 130: onderaansluiting 1 RHEINZINK - roevensysteem
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
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1
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3

1

2

3

4

Detail 131: waterslag

Detail 132: kozijn bovenaansluiting

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - klik-roevensysteem

1 RHEINZINK - roevensysteem
2 Perfo - zink
3 RHEINZINK - startprofiel
4 RHEINZINK - kozijnaansluitprofiel

1

2

3

> 3°

Detail 133: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 Perfo - zink
4 RHEINZINK - klik-roevensysteem
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1

2

3

Detail 134: kozijnaansluiting dagkant 1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - aansluitprofiel
3 RHEINZINK - klik-roevensysteem

1
2

1

2

Detail 135: buitenhoek

Detail 136: binnenhoek

1 RHEINZINK - klik-roevensysteem
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1 RHEINZINK - klik-roevensysteem
2 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
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Losange gevelbekleding

Ruitvormige losanges

Losangebekleding

Groot formaat losangesVierkante losanges

Losanges
RHEINZINK  - losanges kunnen zowel op daken als op gevels worden toegepast. Losanges worden uitgebreid behandeld. 

Bij het toepassen van losanges als gevelbekleding op plaatsen met een verhoogde kans op beschadigingen, door 

bijvoorbeeld voetballende kinderen, kan het beste een vol beschot achter het zink worden toegepast. 

143

142

141

144 145/146

140

147

Detailposities
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3
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5

Detail 140: onderdetail

Detail 141: waterslag

1 RHEINZINK - losangebekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink

1 Zinken klang
2 RHEINZINK - waterslagprofiel
3 Perfo - zink
4 Zinken klang
5 RHEINZINK - losangebekleding

1

2

3

4
3

Detail 142: dakrand 1 Zinken klang
2 RHEINZINK - afdekprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - losangebekleding
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1

2

3

4

Detail 143: kozijn bovenaansluiting 1 RHEINZINK - losangebekleding
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - insteekprofiel

1

2

3

1
2

Detail 144: kozijnaansluiting dagkant

Detail 145: buitenhoek 1

1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - aansluitprofiel
3 RHEINZINK - losangebekleding

1 RHEINZINK - losangebekleding
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel
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1
2
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2

Detail 146: buitenhoek 2

Detail 147: muuraansluiting

1 RHEINZINK - losangebekleding
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1 RHEINZINK - muuraansluitprofiel
2 RHEINZINK - losangebekleding
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Horizontale plankpanelen Verticale plankpanelen

Plankpaneel
Het RHEINZINK  - plankpaneel is een paneelsysteem 

dat door middel van lip en groef in elkaar valt. De 

panelen worden in elkaar geschoven en onzichtbaar 

op de achterconstructie bevestigd. De panelen kunnen 

horizontaal of verticaal worden toegepast.

De afmetingen van de panelen en de voegen zijn 

variabel, evenals de lengtes van de panelen. Standaard 

zijn verschillende profielen leverbaar voor de afwerking 

van o.a. binnen- en buitenhoeken, start- , koppel- en 

waterslaggprofielen.

De panelen worden gefolied aangeleverd, zodat 

beschadigingen tijdens transport en verwerking worden 

geminimaliseerd. De folie moet direct na het aanbrengen 

van de panelen verwijderd worden, omdat er anders 

lijmresten kunnen achterblijven. De plankpanelen zijn 

leverbaar met een hart-op-hartmaat van 200 tot en met 

333 mm. De hart-op-hartmaat is de zichtmaat + voeg. 

De voeg is variabel tussen de 0 en 30 mm.

Achterconstructie RHEINZINK- plankpaneel
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* Bij lengtes groter dan 3000 mm adviseren wij het RHEINZINK-  

 horizontaalpaneel om de lengteverandering op te kunnen vangen. 

 Bij bevestiging op aluminium consoles wordt de lengteverandering  

 door de consoles opgevangen.

** Plankpanelen zijn ook leverbaar met een dikte van 1,20 mm, 

 deze zijn op bestelling leverbaar

Hart-op-hartmaat 200 - 333 mm

Voegbreedte 0 - 30 mm

Paneellengte 400 - 5000* mm

Standaard profiellengte 3000 of 4000 mm

Paneeldikte 25 mm

Ontwikkeling Hart-op-hartmaat + 110 mm

Dikte RHEINZINK 1,00 mm**

Oppervlaktevariant „blue-grey”

 „graphite-grey”

0 - 30 mm

h.o.h.-maat

Verticale plankpanelen

RHEINZINK	-	plankpaneel

	 Model	 H.o.h.	maat	(mm)	 Dikte	(mm)
 301 - 350 200 - 240  1,00

 351 - 400 241 - 290 1,00

 401 - 450 291 - 333 1,00

Afmetingen	plankpaneel
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Waterslag Bovensaansluiting

Detailoplossingen
Het RHEINZINK plankpaneel biedt vele verschillende 

mogelijkheden qua afmetingen en detaillering. Een 

goede uitwerking van het gewenste uiterlijk is hierbij 

noodzakelijk. RHEINZINK heeft stuklijsten beschikbaar 

waarmee de verschillende onderdelen exact besteld 

kunnen worden. 

Bevestiging
Plankpanelen worden op de achterconstructie genageld 

of geschroefd. 

Buitenhoek (combinatie horizontaal en verticaal toegepast plankpaneel)
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163

162

161

164 165

160

167

166

Detailposities verticaal plankpaneel

1

2

Detail 160: onderdetail 1 RHEINZINK - plankpaneel verticaal
2 RHEINZINK - startprofiel
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1

2

1

2

3

4

Detail 161: waterslag

Detail 162: bovendorpel

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel verticaal

1 RHEINZINK - plankpaneel verticaal
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - insteekprofiel

1

2

Detail 163: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel verticaal
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1

2

3

4

Detail 164: kozijnaansluiting dagkant 1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - dagkantprofiel
3 RHEINZINK - waterslagprofiel
4 RHEINZINK - plankpaneel vert.

1

2

1

2

Detail 165: buitenhoek 

Detail 166: binnenhoek

1 RHEINZINK - buitenhoekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel vert.

1 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel vert.
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1

2

Detail 167: voeg 1 RHEINZINK - plankpaneel vert.
2 RHEINZINK - voegprofiel
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183

182

184

181

185

180

186/187 188/189

190

Detailposities horizontaal plankpaneel

1

2

3

Detail 180: onderaansluiting 1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
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1

2

1

2

4
3

Detail 181: waterslag

Detail 182: bovendorpel

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel hor.

1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink
4 RHEINZINK - insteekprofiel

1

2

Detail 183: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel hor.
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1
2

Detail 184: muuraansluiting horizontaal 1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - muuraansluitprofiel

1
2
3

1

2

Detail 185: kozijnaansluiting dagkant

Detail 186: buitenhoek 1

1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - dagkantprofiel
3 RHEINZINK - insteekprofiel

1 RHEINZINK - voegprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel hor.
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2
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2

Detail 187: buitenhoek 2

Detail 188: verticale voeg 1

1 RHEINZINK - buitenhoekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel hor.

1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - koppelstuk

1
2

Detail 189: verticale voeg 2 1 RHEINZINK - plankpaneel hor.
2 RHEINZINK - voegprofiel
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1

2

Detail 190: binnenhoek 1 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
2 RHEINZINK - plankpaneel
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* Horizontaalpanelen zijn ook leverbaar met een dikte van 1,20 mm

Hart-op-hartmaat 200 - 333 mm

Voegbreedte 20 mm

Paneellengte 400 - 6000 mm

Standaard profiellengte 3000 of 4000 mm

Paneeldikte 25 mm

Ontwikkeling Hart-op-hartmaat + 110 mm

Dikte profielen 1,00 mm*

Oppervlaktevariant „blue-grey”

 „graphite-grey”

Achterconstructie RHEINZINK - horizontaalpaneel

Woonhuis uitgevoerd met horizontaalpaneel

20

aluminium 
bevestigingsklang

extra fixatie

h.
o.

h.
 m

aa
t

½ voeg

½ voeg

25

Detail bevestigingHorizontaalpaneel

Horizontaalpaneel
Het RHEINZINK  - horizontaalpaneel heeft hetzelfde 

uiterlijk als het plankpaneel, maar er zit een verschil 

in de bevestigingstechniek. De elementen, aan 

twee kanten van een randprofiel voorzien, worden 

met behulp van een voeg van 20 mm indirect 

op de speciale RHEINZINK  - bevestigingsklang 

gemonteerd. Verandering in de lengte als gevolg van 

temperatuurverschillen worden met deze techniek 

opgevangen. De panelen worden gefolied aangeleverd, 

zodat beschadigingen tijdens transport en verwerking 

worden geminimaliseerd. De folie moet direct na het 

aanbrengen van de panelen verwijderd worden, omdat 

er anders lijmresten kunnen achterblijven.

Horizontaalpaneel
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RHEINZINK - voegprofiel

RHEINZINK - horizontaalpaneel

Aluminium bevestigingsklang voor horizontaalpaneel Principe bevestiging horizontaalpaneel

Cassettes
Het RHEINZINK horizontaalpaneel is ook als 

grootformaat cassette - element verkrijgbaar, in 

variabele afmetingen. De bevestiging en detaillering is 

gelijk aan dat van het standaard horizontaalpaneel. De 

kopkanten van de panelen zijn standaard dichtgezet 

en de materiaaldikte hangt af van de afmeting van het 

paneel. De horizontale voeg is variabel tussen de 20 - 

30 mm en de verticale voeg wordt afgedicht met een 

achterliggend U-profiel.

De eigenschappen van de cassettes uitgevoerd 

in Rheinzink - „blue-grey“ zijn: 

• Hart op hartmaat: 333 tot 890 mm

• Maximale lengte 4000 mm

• Materiaaldikte 1,2 en 1,5 mm,  

afhankelijk van paneelafmetingen

De eigenschappen van de cassettes uitgevoerd 

in Rheinzink - „graphite-grey” zijn:

• Hart op hartmaat: 333 tot 590 mm

• Maximale lengte 4000 mm

• Materiaaldikte 1,2 mm

Voor verdere specificaties en bevestigingsvoorwaarden 

raden wij aan om contact met ons op te nemen. 

Details
De detaillering van de horizontaalpanelen 

is vrijwel gelijk aan die van het horizontaal 

toegepaste plankpaneel. Het enige verschil is de 

bevestigingsmethode zoals eerder benoemd.

Aluminium	bevestigingsklang	voor	horizontaalpaneel
De horizontaalpanelen worden ingehaakt op de aluminium bevestigingsklang. 

Standaard wordt er per console een klang van 65 mm toegepast. Als extra fixatie 

worden de panelen met één schroef per paneel in de onderconstructie vastgezet. 

	 Model	 H.o.h.	maat
	 	 (mm)
 301 - 350 200 - 240

 351 - 400 241 - 290

 401 - 450 291 - 333

Afmeting
lengte 65 mm

lengte 100 mm

lengte 2000 mm

Afmetingen	horizontaalpaneel
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* Rabatpanelen zijn op bestelling ook leverbaar met een dikte van 1,20 mm

Hart-op-hartmaat 200 - 333 mm

Zichtmaat Hart-op-hartmaat + ca. 9 mm

Profiellengte 400 - 4000 mm

Standaatd profiellengte 3000 of 4000 mm

Ontwikkeling Hart-op-hartmaat + 135 mm

Dikte profielen 1,00 mm*

Oppervlaktevariant „blue-grey”

 „graphite-grey”

h.o.h.-
maat

40

Achterconstructie RHEINZINK - rabatpaneel

Rabatpaneel

Woonhuis uitgevoerd met rabatpanelen

	 Model	 H.o.h.	maat	 Dikte
	 	 (mm)	 (mm)
 301 - 350 200 - 215  1,00

 351 - 400 216 - 265 1,00

 401 - 450 266 - 333 1,00

Afmetingen	rabatpaneel

Rabatpaneel
Het RHEINZINK  - rabatpaneel is een cassettesysteem 

met een schuine voorzijde. Hierdoor krijgt de gevel 

een schubachtig karakter, veroorzaakt door de licht en 

schaduwwerking. De rabatpanelen vallen in elkaar en 

hebben hierdoor geen voeg. De rabatpanelen worden 

gefolied aangeleverd, zodat beschadigingen tijdens 

transport en verwerking worden geminimaliseerd. De 

folie moet direct na het aanbrengen van de panelen 

verwijderd worden, omdat er anders lijmresten kunnen 

achterblijven.

Bevestiging
Rabatpanelen worden op de achterconstructie genageld 

of geschroefd. 

Rabatpaneel
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183

182

184

181

185

180

186/187 188/189

190

Detailposities rabatpaneel

1

2

Detail 220: onderaansluiting 1 RHEINZINK - rabatpaneel
2 RHEINZINK - startprofiel
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1

2

1

2

3

Detail 221: waterslag

Detail 222: bovenaansluiting

1 RHEINZINK - waterslagprofiel
2 RHEINZINK - rabatpaneel

1 RHEINZINK - rabatpaneel
2 RHEINZINK - startprofiel
3 Perfo - zink

1

2

Detail 223: dakrand 1 RHEINZINK - afdekprofiel
2 RHEINZINK - rabatpaneel
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4

Detail 224: kozijnaansluiting dagkant 1 RHEINZINK - insteekprofiel
2 RHEINZINK - dagkantprofiel
3 RHEINZINK - rabatpaneel
4 RHEINZINK - waterslag

1

2

1
2

Detail 225: buitenhoek

Detail 226: voegdetail 1

1 RHEINZINK - rabatpaneel
2 RHEINZINK - buitenhoekprofiel

1 RHEINZINK - rabatpaneel
2 RHEINZINK - koppelstuk
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1

2

Detail 227: voegdetail 2

Detail 228: binnenhoek

1 RHEINZINK - voegprofiel
2 RHEINZINK - rabatpaneel

1 RHEINZINK - binnenhoekprofiel
2 RHEINZINK - rabatpaneel



5.	 Zinken	dak-	en	gevelbekleding

5

Werkende breedte paneel 836 mm

Standaard lengte profiel 4000 mm

Profielhoogte 18 mm

Dikte materiaal 0,80 en 1,00 mm

Gewicht dikte 0,80 mm 6,92 kg/m2

Gewicht dikte 1,00 mm 8,64 kg/m2

Oppervlaktevariant „blue-grey”

22 22

836

18

werkende breedte 836 mm

ca. 22 ca. 22
76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

11 x 76 = 836

18

Achterconstructie RHEINZINK - golfpaneel

Golfpaneel type W18/76 - 836 (maten in mm)

Bedrijfspand uitgevoerd met golfpaneel

Golfpaneel
Het RHEINZINK  - golfpaneel is een sinusvormige zinken 

gevelbekleding en is met een golfhoogte van 18 of 27 

mm te verkrijgen. In tegenstelling tot gecoat stalen 

golfplaten is dit paneel van massief RHEINZINK en 

heeft daarmee een langere levensduur en de bekende 

natuurlijke uitstraling van zink. Het golfpaneel kan rond 

worden gebogen met een minimale radius van twee 

meter.

Golfpaneel	W18/76	-	836
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Werkende breedte paneel 778 mm

Standaard lengte profiel 4000 mm

Profielhoogte 27 mm

Dikte materiaal 0,80 en 1,00 mm

Gewicht dikte 0,80 mm 7,45 kg/m2

Gewicht dikte 1,00 mm 9,30 kg/m2

Oppervlaktevariant „blue-grey”
27

27

29 80

778 werkende breedte 778 mm

ca.29
111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 ca.80

7 x 111,11 = 778

Achterconstructie RHEINZINK - golfpaneel

Rheinzink - golfpaneel type W27/111 - 778 (maten in mm)

Bevestiging
De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden 

toegepast en worden zichtbaar bevestigd met 

schroeven of nagels. De montagerichting bij horizontaal 

toegepaste golfpanelen is van onder naar boven.

Golfpaneel	W27/111	-	778
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Werkende breedte paneel 700 mm

Standaard lengte paneel 4000 mm

Profielhoogte 25 mm

Profiellengte 8 x 87,5 mm

Dikte RHEINZINK 0,80 en 1,00 mm

Gewicht dikte 0,80 mm 8,25 kg/m2

Gewicht dikte 1,00 mm 10,30 kg/m2

Oppervlaktevariant „blue-grey”

700

25 25

werkende breedte 700 mm

ca. 22 26

42

11
45,5

87,5
8 x 87,5 = 700 16

26

Achterconstructie RHEINZINK - trapeziumpaneel

Maatvoering trapeziumpaneel T25/88 - 700 (maten in mm)

Trapeziumpaneel

Trapeziumpaneel
Het RHEINZINK  - trapeziumpaneel is een 

trapeziumvormige zinken gevelbekleding. De panelen 

zijn in twee verschillende profielen te verkrijgen, 

type T25/88 - 700 en type T25/128 - 768. De typen 

hebben dezelfde hoogte maar een verschillende 

profielafmeting. Beide zijden van het paneel kunnen als 

zichtzijde worden gebruikt, maar dit moet wel vooraf 

worden vermeld.

Trapeziumpaneel	T25/88	-	700
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Werkende breedte paneel 768 mm

Standaard lengte paneel 4000 mm

Profielhoogte 25 mm

Profiellengte 6 x 128 mm

Dikte RHEINZINK 0,80 en 1,00 mm

Gewicht dikte 0,80 mm 7,50 kg/m2

Gewicht dikte 1,00 mm 9,36 kg/m2

Oppervlaktevariant „blue-grey”

768

25

werkende breedte 768 mm

24

25

26 102

11

42 86 128

26

166 x 128 = 768

Maatvoering trapeziumpaneel T25/128 - 768 (maten in mm)

Achterconstructie RHEINZINK - trapeziumpaneel

Bevestiging
De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden 

toegepast en worden zichtbaar bevestigd met 

schroeven of nagels. De montagerichting bij horizontaal 

toegepaste trapeziumpanelen is van onder naar boven.

Trapeziumpaneel	T25/128	-	768
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Werkende breedte 350 mm

Oppervlak per paneel 1,05 m2

Paneellengte 3000 mm

Dikte RHEINZINK 0,70 mm

Gewicht 7,20 kg/m2

Oppervlaktevariant „blue-grey”

Verpakking 3 panelen per doos

 inclusief RVS schroeven

SP-line
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Doorsnede paneel

SP-line
RHEINZINK SP-line is een prefab gevelsysteem gemaakt van RHEINZINK „blue-grey”. Het systeem kan zowel 

horizontaal als verticaal worden toegepast. De panelen worden op elkaar geplaatst (gestapeld) en met schroeven 

onzichtbaar bevestigd. SP-line onderscheidt zich van andere RHEINZINK gevelsystemen door het feit dat alle 

benodigde hulpstukken (zoals buiten- en binnenhoeken) prefab leverbaar zijn en het systeem eenvoudig te monteren 

is. De panelen worden bevestigd op houten latten met een hartmaat van circa 500 mm. 

SP-line
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Detail buitenhoek

Koppelprofiel tussen horizontale en 
verticale bekleding

Koppelstuk bij verticale toepassing

Startprofiel met koppelstuk

Insteekprofiel bij horizontale bekleding 
onder dakoverstek

Uitvoeringsvoorbeeld
1.	Koppeling	basispaneel	-	koppelprofiel
De panelen worden door een overlappend koppelprofiel 

verlengd. De uiteinden van het paneel worden overlapt, 

en zijn hierdoor onzichtbaar.

Uitvoeringsvoorbeeld
2.	Koppeling	basispaneel	-	koppelstuk
De panelen worden door een overlappend koppelprofiel 

verlengd. De uiteinden van het paneel worden overlapt, 

en zijn hierdoor onzichtbaar.
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Dagkantprofiel

Basispaneel
Incl. schroeven en bit T25 

Afdichtprofiel, deels geperforeerd

Buitenhoekprofiel incl. koppelstuk

Koppelsprofiel incl. koppelstuk

Inschuifprofiel à 3 meter

Binnenhoekprofiel incl. koppelstuk

Voetprofiel voor horizontaal paneel
Incl. schroeven en bit T25

Insteekprofiel

De	systeemonderdelen

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm

50 mm 20 mm

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

50 mm
185 mm
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Topgevel startprofiel

Lateiprofiel

Startprofiel verticaal

Voetprofiel voor verticaal paneel

Eindprofiel verticaal

Lijstprofiel

50 mm50 mm 185 mm50 mm
185 mm

50 mm50 mm 185 mm50 mm
185 mm

50 mm50 mm 185 mm50 mm
185 mm
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Werkende breedte paneel 153 mm

Paneellengte 3000 mm

Paneeldikte ca.20 mm

Materiaaldikte 0,80 mm

Aantal paneel/m2 ca. 6,6 m

Bevestiging RVS schroeven h.o.h. 300 mm

Oppervlaktevariant „blue-grey”

Dakkapel met Minirabatpaneel

Minirabatpaneel
Het RHEINZINK - Minirabatpaneel is een karakteristiek 

horizontaal paneel met een soortgelijke uitstraling als 

een traditioneel houten rabatpaneel. Het paneel is 

gemaakt van RHEINZINK en is hierdoor onderhoudsvrij, 

lichtgewicht en heeft een levensduur van meer 

dan 75 jaar. De Minirabatpanelen zijn eenvoudig 

en onzichtbaar te bevestigen en met de diverse 

standaard afwerkprofielen fraai af te werken. Het 

paneel is uitermate geschikt als zijwang, kopgevel of 

boeideelbekleding, maar is ook voor de bekleding van 

grotere geveloppervlakten geschikt. Voor de bekleding 

van een dakkapel is een speciaal zijwangpakket 

samengesteld, met vier Minirabatpanelen, twee 

insteekprofielen, schroeven en een technische 

handleiding. Met dit pakket kan een zijwang van 

ca. 1,8 m2 bekleed worden.

Minirabatpaneel
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Buitenhoekprofiel
lengte 3000 mm

RHEINZINK - Minirabatpaneel
Lengtes van 3000 mm

Insteekprofiel
lengte 3000 mm

Startprofiel
lengte 3000 mm

Koppelstuk
lengte 250 mm

Binnenhoekprofiel
lengte 3000 mm

Bevestiging
RHEINZINK Minirabat wordt gemonteerd op verticale latten van 20 x 50 mm met een hart-op-hart afstand van 

ongeveer 300 mm. Deze latten zorgen voor de benodigde ventilatieruimte achter de panelen. Achter deze latten 

wordt - tegen de isolatie aan - een waterdragende, dampopen folie toegepast. Er zijn verschillende standaard 

profielen beschikbaar, zoals een startprofiel, binnen- en buitenhoek en een insteekprofiel. Voor het onzichtbaar 

verlengen van de panelen is een koppelstuk beschikbaar.



Lood, blad- en bandzink
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Bladlood Patineerolie

Bladlood
Bladlood wordt vervaardigd volgens de Europese norm 

EN 12588 en is geschikt voor toepassingen in de 

bouw. Geadviseerd wordt om een minimale dikte van 

1,59 mm te gebruiken, wat overeenkomt met code 18.

De verschillende dikten lood werden met een ponds-

aanduiding benoemd. Lood met een gewicht van 

15kg/m2 werd aldus aangeduid met “15 ponds”. 

Vanaf 1 april 2005 is de benaming “ponds” komen 

te vervallen. 15 “ponds” lood wordt nu aangeduid als 

“code 15”. De vereiste looddikte is afhankelijk van de 

toepassing en plaats waar het lood verwerkt wordt.

Fysieke	eigenschappen	lood:

Patineerolie
Zichtwerk met lood kan met patineerolie bewerkt 

worden, om een egale verkleuring te krijgen en te 

voorkomen dat de eerste loodoxidevorming witte 

strepen veroorzaakt op onderliggende materialen. Het 

verbruik is circa 1 liter per 50 m2.

Soortelijk gewicht 11,34 kg/dm3

Smeltpunt 327°C

Buigweerstand -

Uitzettingscoëff. in lgt 0,0297 mm/m*K

Uitzettingscoëff. dwars -

Toepassing	 Min	dikte
Kozijnlood Code 18

Kiezelbak/plakplaat Code 25

Dakdoorvoer Code 25

Kilgoot Code 25

Loketten/slabben Code 20

Noklood Code 25

Voetlood Code 20

Bekleding Code 25

Spouw Code 18
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Benaming	 Model	 Rollengte	mm	 Breedte	mm	 Gewicht	kg
Bladlood Code 15 3330 1000 50

Bladlood Code 18 2780 1000 50

Bladlood Code 20 2500 1000 50

Bladlood Code 30 1670 1000 50

Bladlood Code 25 2000 1000 50

Bladlood Code 15 6000 100 9

Bladlood Code 15 6000 150 13,5

Bladlood Code 15 6000 200 18

Bladlood Code 15 6000 250 22,5

Bladlood Code 15 6000 330 29,5

Bladlood Code 15 6000 400 36

Bladlood Code 15 6000 500 45

Bladlood Code 18 3000 100 5,5

Bladlood Code 18 3000 150 8

Bladlood Code 18 3000 200 11

Bladlood Code 18 3000 250 13,5

Bladlood Code 18 3000 330 18

Bladlood Code 18 3000 400 21,5

Bladlood Code 18 3000 500 27

Bladlood Code 20 3000 100 6

Bladlood Code 20 3000 150 9

Bladlood Code 20 3000 200 12

Bladlood Code 20 3000 250 15

Bladlood Code 20 3000 330 20

Bladlood Code 20 3000 400 24

Bladlood Code 20 3000 500 30

Bladlood Code 25 3000 100 7,5

Bladlood Code 25 3000 150 11

Bladlood Code 25 3000 200 15

Bladlood Code 25 3000 250 19

Bladlood Code 25 3000 330 24,5

Bladlood Code 25 3000 400 30

Bladlood Code 25 3000 500 37,5
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Benaming	 Model	 Lengte	mm	 Breedte	mm	 Gewicht	kg
Ribbellood Code 15 5000 200 15

Ribbellood 2/3  Code 15 5000 250 19

Ribbellood  2/3 Code 15 5000 300 23

Ribbellood  2/3 Code 15 5000 330 25

Ribbellood geheel geribd Code 15 5000 200 15

Ribbellood geheel geribd Code 15 5000 250 19

Ribbellood geheel geribd Code 15 5000 330 25

Ribbellood, 2/3 geribd Ribbellood, geheel geribd

Ribbellood
Naast standaard bladlood is ribbellood en gekleurd lood leverbaar. Ribbellood wordt gebruikt op plaatsen waar 

het lood geplooid dient te worden; bijvoorbeeld voor afwerkingen bij dakpannen. Gekleurd lood is er in kleuren 

rood en leigrijs. Het wordt toegepast wanneer de esthetiek om meer dan de gewone loodkleur vraagt.
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Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Breedte	mm	 Gewicht	kg
Bandzink zink 8 0,40 1000 250 

Bandzink zink 12 0,65 1000 250

Bandzink zink 14 0,80 600 1000

Bandzink zink 14 0,80 670 250

Bandzink zink 14 0,80 670 1000

Bandzink zink 14 0,80 700 250

Bandzink zink 14 0,80 1000 120

Bandzink zink 14 0,80 1000 275

Bandzink zink 14 0,80 1000 500 

Bandzink zink 14 0,80 1000 1000

Bandzink zink 14 0,80 1000 1500

Bandzink zink 16 1,10 1000 260

Bandzink zink 16 1,10 1000 1500

Bandzink Bandzink

Bandzink
RHEINZINK-titaanzink heeft een zuiverheid van 99,995% en voldoet aan de EN 998 en de kwaliteitseisen die 

gesteld worden aan “QUALITY ZINC”. Deze eisen garanderen dat tijdens de fabricage van het zink veel aandacht 

wordt besteed aan de mechanisch-technische eigenschappen en aan de chemische samenstelling van het 

zink. De eisen zijn strenger dan er in de Europese norm EN 988 zijn gesteld. Zes maal per jaar controleert 

een onafhankelijk keuringsinstituut de kwaliteit van RHEINZINK-titaanzink. RHEINZINK is cradle-to-cradle 

gecertificeerd en daarmee aantoonbaar een milieuvriendelijk en duurzaam bouwproduct.
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Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Lengte	mm	 Breedte	mm	 Gewicht	kg
Bladzink zink 10 0,50 2250 1000 1100

Bladzink zink 12 0,65 2000 1000 1100

Bladzink zink 12 0,65 2250 1000 1100

Bladzink zink 14 0,80 2000 1000 1100

Bladzink zink 14 0,80 2250 1000 520

Bladzink zink 14 0,80 2250 1000 1100

Bladzink zink 14 0,80 3000 1000 1100

Bladzink zink 15 0,95 2250 1000 1100

Bladzink zink 15 0,95 3000 1000 1100

Bladzink zink 16 1,10 2250 1000 500

Bladzink zink 16 1,10 2250 1000 1100

Bladzink zink 16 1,10 3000 1000 1100

Bladzink zink 20 1,60 2250 1000 1100

Bladzink

Bladzink
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Benaming	 Dikte	mm	 Lengte	mm	 Breedte	mm	 Gewicht	kg
Perfozink 1,00 2000 1000 7,7

Strekzink 1,00 2000 1000 5,3

Perfozink, doorlaat 46% Strekzink, doorlaat 63%

Perfozink Strekzink
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Benaming	 Model	 Legering	 Gewicht	kg	doos
Staafsoldeer voor zink Driekant Sn/Pb 40/60 5 of 25

Staafsoldeer voor zink Driekant Sn/Pb 50/50 5 of 25

Staafsoldeer voor zink Dun plat Sn/Pb 40/60 5 of 25

Staafsoldeer voor zink Dun plat Sn/Pb 50/50 5 of 25

Staafsoldeer voor koper Rond Sn/Cu 97/3 25

Benaming	 Model	 Dikte	mm	 Spoel	kg
Draadsoldeer Massief 2 1

Draadsoldeer Massief 3 1

Draadsoldeer Hars 2 1

Draadsoldeer Hars 3 1

Staafsoldeer, driekant Staafsoldeer, dun  plat

Soldeer
De volgende legeringen worden gebruikt voor het solderen van zink en koper, waarbij Sn staat voor tin 

(Stannum), Pb voor lood (Plombium) en Cu voor koper (Cuprun).

Draadoldeer

Draadsoldeer 50/50 3 mm massief



7.	 Soldeer,	bevestigingsmaterialen	en	overige

7

Benaming	 Model	 Verpakking
Soldeerwater (voor walsblank) Z-04  0,1 kg 

Soldeerwater (voor walsblank) Z-04 1     kg 

Soldeerwater (voor  blue-grey en graphite-grey) ZD-Pro 0,125 kg 

Soldeerwater (voor  blue-grey en graphite-grey) ZD-Pro 1 kg

Soldeerwater (voor koper) Z-02 0,1 kg 

Soldeerwater S-39  320 ml

Soldeerwater Fluox S-90 360 ml

Soldeerwater ZD-ProSoldeerwater Z-04

Soldeerwater
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Benaming	 Model	 Lengte	mm	 Gewicht	kg	 Aantal
Ankernagels  40 2

Ankernagels  50 2

Voegklem    100 stuks

Loden siernagel rond 40

Loden siernagel vierkant 40

Zinken spijker/schroefkapje rond 30  100 stuks

Ankernagel

Spijker/schroefkapje

Voegklem

Loden siernagel rond model

Bevestigingsmateriaal
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Zinken kapje Luchtkap

Zinken	kapje Luchtkap

Benaming	 Model	 Dikte	mm	 HWA-buis
Kapje 250 0,80 150 

Kapje 330 0,80 180 

Kapje Universeel 0,80 80/100 

Luchtkap 80 0,80  

Luchtkap 100 0,80  

Luchtkap 120 0,80  

Luchtkap 150 0,80
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Halve bol Bol

Halve	bol Bol

Benaming	 Model
Halve bol 100

Halve bol 150

Halve bol 200

Bol 100

Bol 150

Bol 200
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8.	 Gereedschappen	-	scharen

Ideaalschaar Erdi 260 mm links met veermechanisme

Figuurschaar recht 300 mm met veermechanisme

Doorloopschaar 300 mm

Ideaal doorloopschaar 260 mm met veermechanisme

Ideaalschaar Erdi 260 mm rechts met veermechanisme

Ideaal schaar 260 mm links / rechts
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8.	 Gereedschappen	-	tangen

Felstang haaks, 60 mm breed

Pletfelstang recht, 80 mm insteekdiepte Mini felstang recht, 24 mm breed

Mini felstang gebogen, 24 mm breed Dektang recht, 140 mm breed 

Felstang recht, 60 mm breed
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8.	 Gereedschappen	-	tangen

Dektang gebogen, 140 mm breed

Gootbeugelbuigtang 600 mm, buigen van gootbeugels Griptang 250 mm, spanwijdte 45 mm 

Pons-sleuftang, voor het aanbrengen van sleuven in zink en koper 
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Hasmi handgreep met zoolbout 450 gr en gesloten windkap Hasmi handgreep

Hasmi soldeerbout 750 gr Hasmi soldeerbout  450 gr

Hasmi soldeerbout 750 gr long life Hasmi soldeerbout 450 gr long life
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Hasmi soldeerbout 350 gr met penHasmi soldeerbout 500 gr met pen

Hasmi open windkap Hasmi branderkop

Hasmi gesloten windkap Hasmi soldeerbout 750 gr met pen
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Hasmi soldeerbout 350 gr met pen long life

Express soldeerbout met piezo ontsteking, inclusief 660 gr bout

Express soldeerbout met piezo ontsteking in rugzak.  
Inclusief 660 gr bout, 5 m slang, koppeling en drukregelaar

Express soldeerbout met piezo ontsteking,  inclusief 235 gr bout. 
Werking op gaspatroon

Express gaspatroon

Hasmi soldeerbout 700 gr met pen long life
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Express soldeerbout 23 x 3 mm, gewicht 185 gr

Express soldeerbout 45 x 5 mm, gewicht 315 gr

Express soldeerbout 45 x 5 mm, gewicht 315 gr long life

Express soldeerbout 49 x 16 mm XXL, gewicht 660 gr

Express soldeerbout 49 x 16 mm XXL, gewicht 660 gr long life

Express soldeerbout 35 x 3,5 mm, gewicht 235 gr
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Hasmi branderkop, 12 mm Hasmi branderkop, 15 mm

Snelkoppeling met slangaansluiting Steeknippel voor snelkoppeling met slangaansluiting

Steeknippel voor snelkoppeling met 3/8” aansluiting voor op de 
handgreep

Karweifles 1 liter met afsluiter en ophanghaak
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8.	 Gereedschappen	-	soldeerbouten

Vulpijp haaks Drukregelaar voor karweifles, instelbaar

Vulpijp recht
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8.	 Gereedschappen	-	gereedschap

Loodklopper

Loodklopper, HDP kunststof, gewicht 295 gr Zinkklopper, HDP kunststof, gewicht 490 gr

Felshamer, wigvorm kunststof, gewicht 550 gr

Zinkklopper

Krasmal, RVS van 5-100 mm, per 5 mm oplopend
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8.	 Gereedschappen	-	gereedschap

Zinkpotlood

Soldeerkwast Salmiak blok voor het reinigen van de soldeerbout

Schaalijzer Zinksnijder

Zink werkhandschoenen
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8.	 Gereedschappen	-	gereedschap

Diamantschijf 125 mm en 180 mmLamellenschuurschijf 125x22 mm, korrel 80, vlak model

Opzetstuk voor Roloc Bristle DiscRoloc Bristle Discs worden gebruikt op haakse slijpers
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8.	 Gereedschappen	-	hulpgereedschap

Optromper diameter 80 mm

Mini-Bender 5-200 mm

ECO-Bender 5-200 mm compleet met handgreepDisc-Bender 8-40 mm

Optromper diameter 100 mm

Complete startset met ECO-Bender, Disc-Bender, handschoenen, 
duimstok en potlood in een koffer
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8.	 Gereedschappen	-	hulpgereedschap

Druipkantsluiter, breedte 200 mm

Dubbele felssluiter, breedte 200 mmEnkel felssluiter, breedte 200 mm

BKK-Bender voor flens en bochten

Enkel felssluiter K8, breedte 210 mm Dubbele felssluiter K7, breedte 210 mm
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8.	 Gereedschappen	-	hulpgereedschap

Hoek- & fixeer felssluiter K5 voor het sluiten van gebogen daken Hoek- & fixeer felssluiter K8 voor het sluiten van de enkele fels 
(hoekfels)

Mobiele zetbank met 3 functies: zetten - snijden - kralen, 
breedte 1 meter
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8.	 Gereedschappen	-	elektrisch

Dräco universele metaalschaar voor knippen max 1,0 mm, knipt 
dubbelzijdig, hoge standtijd en vingerveilige knipmechanisme. 
Kleinste  radius 50 mm

DeWalt haakse slijper 125 mm, 1100 Watt

Dräco universele metaalschaar voor knippen max 1,3 mm, knipt 
dubbelzijdig, hoge standtijd en vingerveilige knipmechanisme.  
Kleinste  radius 100 mm
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK-bladzink	(blad	1)
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK-bladzink	(blad	2)
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KOMO®	productcertificaat	Wentzel	B.V.,	maatwerk	(RHEINZINK)	dakgoten	en	hulpstukken	(blad	1)
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KOMO®	productcertificaat	Wentzel	B.V.,	maatwerk	(RHEINZINK)	dakgoten	en	hulpstukken	(blad	2)
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KOMO®	productcertificaat	Wentzel	B.V.,	maatwerk	(RHEINZINK)	dakgoten	en	hulpstukken	(blad	3)
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK	-	dakgoten	van	bladzink	(blad	1)
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK	-	dakgoten	van	bladzink	(blad	2)
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK	-	dakgoten	van	bladzink	(blad	3)



9.	 Bijlagen

9

KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK	-	hemelwaterafvoerbuizen	van	bladzink	(blad	1)
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KOMO®	productcertificaat	RHEINZINK	-	hemelwaterafvoerbuizen	van	bladzink	(blad	2)
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