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ZEKER ZINK: leve de dialoog!

Een nieuw classi� catiesysteem voor discontinue thermisch 
verzinken moet de dialoog tussen verschillende marktpar-
tijen en de verzinkers stimuleren en verwachtingen duiden.

De ‘zinknorm’ EN-ISO 1461 beschrijft de functionele kwaliteit 
van discontinu thermisch verzinken. Esthetische of decoratieve 
overwegingen zijn van secundair belang. Maar bepaalde toepas-
singen/klanten vragen juist een hoge visuele afwerkingsgraad, 
zo blijkt uit onderzoek van Zinkinfo Benelux (ZiB), de overkoe-
pelende brancheorganisatie van de thermische verzinkers. Via 
rondetafelgesprekken met onder andere architecten, ingeni-
eursbureaus en staalconstructiebedrijven is gepeild naar de mo-
tieven om te kiezen voor thermisch verzinken. De conservering 
an sich scoort gunstig qua onderhoud en duurzaamheid, maar 
over het uiterlijk zijn verwachtingen soms anders. Om die ver-
wachtingen te managen, is een classi� catiesysteem ontwikkeld 
met onderscheid naar klasse F (functioneel = EN-ISO 1461) en 
klasse E (esthetisch). Klasse E heeft als basis F, en krijgt aanvullen-
de nabehandelingen van het verzinkte werkstuk voor een beter, 
fraaier eindproduct. Alle verzinkerijen binnen ZiB (± 90% van de 
markt) commiteren zich aan het systeem. O�  ciële implementa-
tie staat gepland voor 1-1-2018. 

http://www.zinkinfobenelux.com/zeker+zink

Belangrijkste karakteristieken per klasse:

Klasse F - (Functioneel verzinken) Klasse E - (Esthetisch verzinken)
Beschrijving van de functionele eisen gesteld aan 
de corrosiewerende werking van de aangebrachte 
zinklaag volgens EN-ISO 1461 (bijlage1)

Gehele constructie wordt ontdaan van scherpe 
punten, zinkasresten en one� enheden

Beschrijving van de constructieve eisen 
zoals bepaald in EN-14713-1 en 2 (bijlage 2)

Droge opslag (o.a. tegen witroest)

EN-ISO 1461 de� nieert geen esthetische eisen Onverzinkte plekken ook esthetisch behandelen

De zinksmelt bestaat minimaal uit 98% zuiver zink Nabewerking zichtzijdes voor gladder oppervlak

 Optioneel: op vraag van de klant, verpakken om 
witroest te vermijden
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PROFIEL INFRASTRUCTUUR –  ANALYSEMAATSCHAPPIJ.NL

Hoe kunnen we de infrastructuur in 
Nederland verbeteren?

“We moeten vooral slimmer 
omgaan met wat we al hebben. De 
winst op laag niveau wordt vaak 
vergeten. Soms kan het verlengen 
van een voorsorteervak al de op-
lossing zijn. Ook moeten we gaan 
kijken naar het goed faciliteren van 
alternatieven voor de auto. Met 
name de komst van de E-bike biedt 
kansen!”

Wat moet er gebeuren om Nederland 
fietsvriendelijker te maken?

“Ik denk dat we vaak vergeten dat 
Nederland al zeer fietsvriendelijk is. 
Om het nog beter te maken is het 
belangrijk niet alleen te focussen op 
de infrastructuur, maar juist te kijken 
naar de mindset, de beleving. Let 
op kleine verbeterpunten en gebruik 
daarbij ook de kennis en ervaring 
van bewoners en ondernemers.”

Welke vraagstukken omtrent infra-
structuur behoeven momenteel onze 
aandacht?

“We zouden vooral aandacht aan 
verkeersgedrag moeten besteden. 
De infrastructuur in Nederland is 
goed geregeld, maar men houdt 
zich niet altijd aan de (verkeers)re-
gels, daardoor vermindert het effect 
van veel maatregelen. Daarnaast 
kunnen we ook nog wat leren van 
onze buurlanden. Het is erg druk 
langs onze wegen, met veel ver-
keersborden, wegwijzers en meer, 
waardoor weggebruikers afgeleid 
raken. In Duitsland bijvoorbeeld 
is dit veel minder het geval. Dat 
zorgt voor een rustiger wegbeeld 
waardoor de focus op de rijtaak 
beter is.”

Directeur Loendersloot Groep, verkeer en 
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