
THERMISCH VERZINKTE C-PROFIELEN (HD)  
 Dit verzinkproces wordt ook wel dompelverzinken of vuurverzinken genoemd. De zinklaag
wordt aangebracht op vooraf gefabriceerde producten, door middel van een korte
onderdompeling in een vloeibaar zinkbad. 

 De dikte van de zinklaag is afhankelijk van het materiaal, maar is voor draadgoten ca. 70 µm. Het
proces wordt uitgevoerd volgens NEN-EN ISO 1461. Schroeven en moeren worden verzinkt volgens
EN-ISO 10684. 

Thermisch verzinken is de verzinkmethode voor producten, die door middel 
van lassen zijn samengesteld (zoals onderdelen voor ophanging van kabel-
dragers). Ook draadgoten kunnen na fabricage op deze wijze worden 
verzinkt. Door de behoorlijk grote zinklaagdikte, is deze verzinkmethode heel 
goed toepasbaar voor kabeldragers die in de buitenlucht zijn gemonteerd. 
Ook in agressieve omgevingen in de industrie zijn thermisch verzinkte pro-
ducten vaak op hun plaats.

 
PVshelter bestaat uit twee verschillende staalverzinkingen; De C-profielen zijn thermisch

verzinkt en het dak, de schetsplaten en de ballastdragers zijn gemaakt van Magnelis. 

PRODUCTSPECIFICATIES PVSHELTER 

    De rubberen daksteunen bevatten geen weekmakers, zodat ze op elke soort dakbedekking
gebruikt kunnen worden, zonder de toplaag aan te tasten.
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MAGNELIS 
 Conduct gebruikt Magnelis voor de PVshelter. Het dak, de schetsplaten en de ballastdragers zijn
vervaardigd uit Magnelis. Magnelis heeft een speciale coating die bestaat uit: 
     93,5% zink 
     3,5% aluminium 
     3% magnesium 

 Het magnesium zorgt voor de vorming van een stabiele, duurzame coating op het gehele
oppervlak. Dit garandeert eveneens een veel efficiëntere bescherming tegen corrosie dan
coatings met een lager gehalte aan magnesium 

UITZONDERLIJKE WEERSTAND TEGEN CORROSIE 
 Magnelis-staal biedt een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie, veel meer dan conventioneel
thermisch verzinkt staal. In een ammoniumhoudend milieu heeft de corrosie zeven keer minder
impact met een Magnelis coating. Ook in de mist werden testen uitgevoerd en werd er geen roest
waargenomen op het Magnelis-staal. 

SELF-HEALING EFFECT 
 Magnelis biedt dezelfde kathodische bescherming als die van een traditionele metalen
beschermlaag. Dit, in combinatie met de vorming van een magnesiumfilm, verhoogt de
corrosieweerstand van de segmenten. De aard van deze film kan variëren, afhankelijk van de
omgeving. Zijn eigenschappen veranderen ook, afhankelijk van het gehalte aan aluminium en
magnesium.
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