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Zink en lood
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Metselverbanden en metselsteen
Diverse metselwerken
Mortels
Voegen en voegreparaties
Dakvormen
Kapconstructies
Dakkapellen, dakvensters,
schoorstenen en makelaars
Dakpannen
Goten, overstekken en dakranden
Ramen
Deuren en luiken
Mendeuren
Het potdekselwerk
Hang- en sluitwerk
Hekken
Water-, regenbakken en welputten
Hout
Zink en lood
Kleuren en verf
Vochtige muren
Bestratingen en andere terreinverhardingen
Galvanische corrosie
Uitzetting van metalen en andere materialen
Capillaire werking
Nieuwe materialen
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Zink

Lood

Zink wordt gebruikt voor mastgoten, het bekleden van bakgoten, vergaarbakken,

Bladlood in diverse dikten wordt geleverd op rollen die een breedte

hemelwaterafvoeren, randen van platte daken en voor het bekleden van komplete daken.

hebben van 1, 1,5 en 2 m.

Het materiaal is hard maar ook broos, het kan bij lage temperaturen gemakkelijk scheuren als het

De naam van de loden bladen houdt verband met het gewicht in kg/m2.

wordt gebogen.

Zo is er bijv. lood van 10 kg/m2. Vroeger werd daar de benaming van
“10 ponds lood” aan gegeven hetgeen een beetje verwarrend was.

Zink en lood

Bakgoot

De dikte van de zinken platen wordt aangegeven met een nummer: nummer 1 heeft een dikte van

Tegenwoordig is er in zo’n geval sprake van NHL 10 (Nederlands

0,05 mm en loopt op tot nummer 26 met een dikte van 2,68 mm.

Handels Lood).

Zink nr. 12 met een dikte van 0,66 mm wordt gebruikt voor regenwaterpijpen, nr. 14 met een dikte

loodslabbe NHL 20
voegdiepte min. 40 mm
vast zetten met loodproppen
aanvoegen met cement specie

van 0,82 mm voor het bekleden van smalle goten en nr. 16 met een dikte van 1,08 mm voor het

Lood wordt in de bouw gebruikt voor:

bekleden van brede goten, mastgoten en dakbedekkingen.

• boven- en onder kozijnen NHL 10, 12 en 15,

Door de stugheid van het materiaal is nr. 14 al tamelijk moeilijk te bewerken, voorkom daarom

• voeg- en slabbelood, de afdekking van nokken, hoekkepers,

ingewikkelde vormen.

voetlood, en loketten: NHL 18,20 en 25,
• nokken en hoekkepers van grote daken NHL 30.

loket
betere oplossing

Zink kan door galvanische corrosie worden aangetast. Zie hoofdstuk 22 Galvanische corrosie.
De uitzettingscoëfficient van zink is groot, bij alle zinkconstructies daarom rekening houden met

Lood is een uitstekend bouwmateriaal dat goed te bewerken is en

uitzetten en krimpen, het zink mag niet star worden opgesloten.

heel goed te recyclen, 99% is opnieuw bruikbaar.
Door gebluste kalk en siliconenkit kan lood worden aangetast.
Voor het aanbrengen en bevestigen van zink en lood

open stootvoegen

zie Hoofdstuk 23 Uitzetting van metalen.

loodslabbe
loket NHL 16
strook lood NHL 18

