
 
 

 
 
 
 
 

Thermisch verzinken, is dat wel zo’n goed idee? 
 

Wist u dat 
• staal tijdens het verzinkproces ondergedompeld wordt in vloeibaar zink? Door het onderdompelen worden ook 

de niet-zichtbare delen beschermd tegen corrosie. 
• zink met staal legeert? Er vormt zich dus een onverbrekelijke nieuwe laag, geen zink, geen ijzer maar een 

ijzer-zink legering, die extreem corrosiebestendig is. 
• deze legering ook zeer hard en bijzonder slijtvast is? 
• er moeiteloos zeer dikke lagen verkregen kunnen worden op zware constructiedelen? 
• er voorbeelden zijn van 50 jaar oude, verzinkte constructies, welke al die jaren geen onderhoud nodig gehad 

hebben? 
• langs randen en punten, waar voorwerpen over het algemeen extra gevoelig zijn voor corrosie, de zinklaag 

dikker is? Dit in tegenstelling tot andere beschermingsproducten. 
• er geen onderhoudskosten zijn voor een verzinkt oppervlak? Monteren en klaar. 
• zink daardoor alleen heel betrouwbaar en ook erg milieuvriendelijk is? 
• zink een organische deklaag vormt, die het vermogen heeft onbehandelde plekken tegen corrosie te 

beschermen? Dit noemen we de kathodische bescherming. 
• de zinklaag beschadigd kan worden zonder dat het direct invloed heeft op de corrosiebestendigheid van het 

verzinkte object? Ook alweer als gevolg van de kathodische bescherming. 
• objecten van vuistgrootte tot 22 meter lengte met een maximaal stuksgewicht van maximaal 17 ton verzinkt 

kunnen worden? 

 

Is zink misschien ongezond of milieuonvriendelijk? 
• Welnee, we hebben zink nodig in onze voeding. Zink is 

onontbeerlijk voor onze gezondheid: denk aan zinkzalf voor 
tere babybilletjes.  

• Zink is niet giftig, en wat te denken van vitaminepillen “van A 
tot Zink”.     

 

Is verzinken dan duur? 
• In tegendeel, de prijs-kwaliteitverhouding van verzinken is 

ongekend goed. Je behoeft na het monteren immers niet meer 
om te kijken naar de deklaag, en dat is met verf wel anders. 
Schoonmaken, bijwerken, schilderen noem maar op. 

• En ook niet omdat men gedurende het transport en de montage 
minder voorzichtig is en dus sneller kan werken. 

 

Is zink nog wel in voldoende mate beschikbaar? 
• Zeker! Er is nog een zeer grote makkelijk te delven hoeveelheid zink beschikbaar. 
• We kunnen waarschijnlijk langer doorgaan met thermisch verzinken van materialen, dan dat we gebruik maken 

van aardolieproducten.  
 

En mocht u vinden dat het allemaal een beetje te grijs wordt, dan is het goed te weten dat er op de zinklaag heel goed een 
natlak- of een poedercoating kan worden aangebracht. We noemen dat een duplexsysteem; de ultieme corrosiebescherming 
in elke gewenste kleur. 
 

Thermisch verzinken…………natuurlijk, wat anders? 


