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“Specialist” in de fout

de pineut

In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOB-
BKB praktijkvoorbeelden van projecten waarbij zaken 
flink mis zijn gegaan, in de hoop dat dit soort fouten 
in de toekomst niet meer voor zal komen. In dit artikel 
een inventarisatie van de blunders die bij een project 
met zinkwerk zijn gemaakt.

Leen A. Iseger, IKOB-BKB

Tijdens een aangevraagd dakonderzoek 
bleken een aantal fundamentele begin-
selen van zinkwerk met voeten getreden 
te zijn. Dat iets dergelijks door een begin-
ner, hobbyist of klusser, die misschien wel 
eens een soldeerbout heeft vastgehou-
den, voorkomt is begrijpelijk. Als het ech-
ter een specialist betreft die een gevestig-
de naam heeft, dan vraagt schrijver dezes 
zich toch af hoe het met het vakman-
schap gesteld is in deze branche. Geluk-
kig inspecteert IKOB-BKB de nodige zink 
– en koperwerken en realiseren wij ons 
als geen ander dat het gelukkig ook goed 
kan. IKOB-BKB kan het echter niet laten 
u deelgenoot te maken van de elemen-
taire blunders die met dit uitgevoerde 
zinkwerk gemaakt zijn. Zoals gebruikelijk 
worden uitsluitend details getoond om 
opdrachtgever en verwerker te bescher-
men tegen overmatige publiciteit.

Hemelwaterafvoer van APP bedekking op zinken 
daken goot.

Om met de deur in huis te vallen wordt 
het hemelwater van het platte dak, waar-
op onbeschermd APP is aangebracht, via 
stadsuitlopen op het zinken roeven dak 
afgevoerd. Zoals bekend mag zijn in vak-
kringen, is het uit den boze om hemelwa-
ter van een onbeschermde APP bedek-
king over een zinken dak af te wateren, 
aangezien hierin carbolzuur aanwezig is 
dat de levensduur nadelig beïnvloedt. Op 
de loodstroken bezijden de dakkapel zijn 
duidelijk de donkerbruine strepen van 
onbeschermd APP zichtbaar. Het zinken 
roevendak, alsmede de daaronder gesi-
tueerde zinken goot, zal een kort leven 
beschoren zijn.

Het aangebrachte zinken roevendak is 
niet geventileerd uitgevoerd. Aan boven- 
en onderzijde ontbreekt de benodigde 
in- en uitstroomopening voor de vereiste 
ventilatie. 

Geen klangen voor baan en afdekkap verankering.

De verankering van het roevendak aan de 
ondergrond hangt van onvolkomenhe-
den aan elkaar. Er worden geen klangen 
op of onder de roeven aangetroffen die 
de zinken roefbanen op de plaats moeten 
borgen. Ook de roef afdekkappen liggen 
los over de roeven heen. Uitsluitend aan 
de onderzijde zijn zij met een geringe 
hoeveelheid soldeertin verbonden. Bij 
een zeer geringe belasting is de verbin-
ding losgeraakt.

App afgifte op lood.

Nok niet geventileerd uitgevoerd.

Voet volledig afgesloten.
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Waar is de roeflat gebleven?

In een enkel geval ontbreekt de roef (uit 
hout, zink of anderszins) geheel. De roef-
kap is eenvoudig los op de omgezette op-
standen van de roefbaan gelegd. Zolang 
het windstil blijft gaat het goed, maar..... 
hoe lang?

Roef voetaansluiting type 1 (ongelijke aanhaking).

Roefvoet aansluiting type 2 (ongelijke aanhaking).

De voetbeëindiging van de roeven is in 
geen enkele situatie gelijk. De eindafdek-
king verschilt per roef. Bij een enkel geval 
is de roef afdekkap zover afgezakt dat ter 
plaatse van de nok een aanzienlijke ope-
ning ontstaat waar regen en wind vrij spel 
hebben.  

Afgeschoven roefkap bij gebrek aan verankering.

Inwatering door afgeschoven roefkap.

Het afwerken van de koppen van de roe-
ven heeft op zeer subtiele wijze plaats 
gevonden. De zettingen zijn door ondes-
kundigheid, of bij te lage temperaturen 
uitgevoerd. In de hoeken is op enkele 
plaatsen het zink ingescheurd, wat on-
getwijfeld tot lekkages zal leiden. In-
scheuren van zink is te voorkomen door 
met een speciale tang op het snijpunt 
een rond gaatje te knippen. De kans op 
inscheuren wordt hiermee tot een mini-
mum gereduceerd.

Ingescheurde opstand tegen roefkop.

Roeven in nok afdekking uit-gekeept.

De nokafdekking is niet, zoals meestal 
wordt toegepast, met een afdekking in de 
dakschuinte afgewerkt. Men heeft ervoor 
gekozen de afdekking op de nok vlak (ho-
rizontaal ) te plaatsen met 2 afhangende 
zijden (verticaal). Nadeel hiervan is dat 
het uitkepen van de roeven en roef afdek-
kappen een nauwkeurig werkje wordt. 
In getoond voorbeeld is de zinkschaar 

(of metaalzaag) in meerdere gevallen 
enigszins uitgeschoten, waardoor een 
zeer rommelig beeld ontstaat. Door de 
uitzetting en krimp van het nokstuk (lang 
deel uit één stuk) zal een extra probleem 
ontstaan met de hierin uitgekeepte roef-
banen (losse korte elementen).

Zoals elke zinkwerker weet, dient bij 
 soldeerwerk van zink en koper, dat als 
zichtwerk wordt uitgevoerd, direct na  
het solderen het overtollige soldeervloei-
stof met een vochtige lap verwijderd te 
worden.

Sporen van niet verwijderd soldeerwater  
op het zink.

Zoals op bijgevoegde foto’s te zien is, 
heeft de verwerker van het zink niet deze 
moeite genomen. Bij elke soldeerverbin-
ding zijn lelijke blijvende strepen zicht-
baar als resultaat van de verbindingstech-
niek. 

Blijvende sporen op het zink.

Beschadigingen en vette vingers zijn blijvend.
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Felsbaan staat bol van de” spanning”.

Het mag duidelijk zijn dat de technische 
uitvoering, als ook de esthetica van het 
uitgevoerde zinkwerk een dikke onvol-
doende verdient. Auteur troost zichzelf 
en de IKOB-BKB inspecteurs met de ge-
dachte dat zij dagelijks veel leuke en zeer 
fraaie  zink- en koperwerken van aange-
sloten gecertificeerde bedrijven onder 
ogen krijgen. De term ‘vakmanschap is 
(zink) meesterschap’ gaat gelukkig nog 
vaak op. ●

Nu we het toch over “lelijk” hebben, valt 
meteen een ander probleem op. Zinkwer-
kers dienen (vooral bij metalen die direct 
in het zicht liggen) bij de behandeling 
en montage beschermende handschoe-
nen te dragen om geen vingerafdrukken 
achter te laten. Het zuur uit de poriën van 
de handen laten een onuitwisbare afdruk 
op het zink achter. Het is spijtig dat de es-
thetica van het zink zo weinig aandacht 
krijgt. Op vrijwel alle getoonde foto’s zijn 
sporen ten gevolge van aanraking en sol-
deerwater waarneembaar.

De hoekaansluitingen van de aange-
brachte goten zijn niet van een elemen-
taire doorlopende soldeerverbinding 
voorzien. Uitsluitend het horizontale deel 
is afgewerkt.

Verstek in kraal niet gesoldeerd.

Afdeklijsten op de overgang met het plat-
te dak bestaan uit één stuk. Door uitzet-
ting en krimp is nu al één verbinding los 
geraakt. Een andere afdeklijst van grote 
lengte is vast gesoldeerd aan het roeven-
dak. Door uitzetting en krimp is de aan-
sluiting op de roefbaan al ingescheurd.

Deklijst aan roefbaan ingescheurd.

Een mechanische expansie (daar moet 
het voor doorgaan) is absoluut niet wa-
terdicht uitgevoerd. Opvallend hemelwa-
ter kan eenvoudig, via het vlakke zinken 
plaatje zonder omzettingen, in de goot-
bodem binnendringen.

Expansie ??

Een uitloop van een hoger gelegen goot 
mondt uit kort boven een rooster in de 
lager liggende goot. Bladeren en takjes 
geven in een dergelijke situatie meteen 
verstopping dat slechts zeer lastig te ver-
wijderen is. Een enigszins kortere valbuis 
had veel ellende kunnen voorkomen.

Voorkom verstopping door een verstopping.

De bekleding van de dakkapel met een 
felsconstructie is niet geventileerd aan 
boven- en onderzijde uitgevoerd en staat 
bovendien “op spanning”. Bij de montage 
is blijkbaar onvoldoende rekening gehou-
den met de werking van het zink. Soldeerverbinding losgeraakt door uitzetting – krimp.


