
UDS VERBINDINGSSTUK
Moderne constructie vereist oplossingen  
die op een economische en ecologische 
wijze beperkingen bedrijven, bijvoor-
beeld nieten: met het UDS verbindings-
stuk van RHEINZINK er onder geplaatst, 
de overlappingen gebeuren zonder pro-
bleem en zijn regenvast. De geometrie 
van het profiel beschermt haar infiltratie 
van regenwater. De open voeg geeft de 
afdekprofielen de garantie van vrije uit-
zetting. Geen extra expansietoestel ver-
eist.

Waterdichte UDS verbindingsstuk 
voor alle afdekkingen

Naadloos

Zonder stroom sporen 

Zonder extra afdichting element

Snelle plaatsing

In RHEINZINK-QUALITY ZINC
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Gebruik
Het UDS verbindingsstuk van RHEIN-
ZINK kan worden gebruikt met hellingen 
minimaal 3 °:

 ■ dekking kroonlijsten 
 ■ muurafdek
 ■ vensterbanken 
 ■ de nokken

In de verbindingszone van de afdekpro-
fielen, wordt het geplaaste doorlopend 
nieten stuk onderbroken door het UDS 
verbindingsstuk van RHEINZINK deze 
garandeerd de waterdichtheid van het 
verbindingspunt tegen regenwater. Men 
moet een vrije ruimte van 10 mm voorzien 
in de zone van het verbindingspunt van 
de afdekprofielen

Afmeting 
Zink Dikte: 0,80 -1,00 mm 
Profiel breedte: 250 en 333 mm 
Standaard lengte:  3 m (verschillende 

lengte op aanvraag).

Beschikbaar in: 
RHEINZINK-prePATINA naturel, 
prePATINA blue-grey en prePATINA 
graphite-grey.

Vormgeving
Het UDS verbindingsstuk van RHEIN-
ZINK kan geplooid, gesneden en gebo-
gen worden met traditionele  machines 
en gereedschappen om zinkwerk te be-
werken.

 ■ Pas de plooibanken en persen aan 
een dikte van 3 mm.

Kwaliteitsgarantie
Het UDS verbindingsstuk van RHEIN-
ZINK is volledig vervaardigd in RHEIN-
ZINK materiaal die aan de strengste 
écologische normen voldoen.  Na uit-
gebreide beoordeling van de volledige 
levenscyclus door de commissie van het 
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU – 
Duits instituut voor bouwwezen en leef-
milieu) werd ons RHEINZINK materiaal 
als milieuvriendelijk bouwproduct erkend 
conform ISO 14025 type III (milieuver-
klaring of Environmental Product Decla-
ration – EPD)
.

Lengte x in mm ≤ 400 > 400 en ≤ 600

Breedte van nieten UDS profiel in mm 250 333

Plooi tang versterkt vouwen

vouwen tang 
eenvoudig

vouwen tang 
eenvoudig
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Realisatie van de verbinding

Doorsnee op verbindingsstuk van een 
daklijst

Detail van verbindingsstuk van een 
muurafdek

Doorsnee op verbindingsstuk van een 
muurafdek
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RHEINZINK BELUX S.A./N.V. · Chemin de la Vieille Cour 56 B · 1400 Nivelles · België · Tel. : +32 67 556638 · Fax : +32 67 335138 · info@rheinzink.be

www.rheinzink.be 
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