
 

  

 

 

Vernieuwen van zink op platten, dakkapellen, balkons 

en veranda’s 

Vooral bij woonhuizen en villa’s is het dak van dakkapellen en veranda’s vaak afgewerkt met zink. 

Hetzelfde geldt voor balkons. Wanneer u aan de slag gaat met het vernieuwen van deze 

zinkbekleding, moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten. Wij zetten in deze 

onderhoudswijzer de zaken op een rij die van belang zijn bij het vernieuwen van zink. 

 

Ondersteuning 
1. Kijk, voordat u de oude zinkbekleding verwijdert, eerst of er water blijft staan op het dak en 

waar. Wanneer er meer dan 5 millimeter water blijft staan, moet u allereerst de helling van het 

dak verbeteren. 

2. Het dakbeschot moet zodanig gebouwd zijn dat het water zo snel mogelijk van het zink loopt. Als 

het beschot doorhangt, moet u dit dus herstellen of zelfs vernieuwen. 

3. Als u isolatie aanbrengt bij een dakkapel of veranda, moet u tussen het isolatiemateriaal en de 

zinkbekleding een spouw aanbrengen.  Deze spouw zorgt voor voldoende ventilatie via de 

buitenlucht. Zo voorkomt u dat vocht het zink aantast. 

 

Zinkbekleding 
1. Kies bij alle onderdelen van zink die water af voeren (dakgoten, etc.) voor zink STZ16 (1,10 

millimeter). 

2. Zet het zink vast met schuifklangen. 

3. Beperk de oppervlakten tot 6 m². Zink zet sterk uit en krimpt bij temperatuurschommelingen. 

Daarom kunt u beter geen grote vlakken in één keer bedekken. 

4. Moet u wel een groter oppervlak bedekken, deel het dak dan op en dek de aansluiting af met een 

roef. Let er hierbij wel op dat elk deel zijn water goed kan afvoeren! 

5. Voorkom opwaaien van het dak door in het midden van de zinkbedekking een soldeernaad met 

overlap via platte klangen aan te brengen. 

6. Wanneer u houten vlonders gebruikt op de veranda, moet u deze kunnen verwijderen om het 

zink goed schoon te kunnen maken.  
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Afwerking van randen en aansluitingen 
1. Maak deklijsten en opstanden aan de boeiboorden vast met schuifklangen. 

2. Houd bij balusters van hekwerken rondom voldoende ruimte.  

3. Soldeer mantels of kragen waterdicht en zorgvuldig op de zinkbedekking vast. 

4. Laat de manchetten goed over de mantels vallen. Kies bij de manchetten voor lood van 20 kg/m². 

5. Laat het lood goed inkrozen in het hout en zet het vast met koperen nagels. 

 

 

 

Heeft u nog vragen over het vernieuwen van zink? Neem contact met ons op via mail 

(info@monumentenwachtdrenthe.nl) of telefoon (0591 371 652). 
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