
PROTECTOR
Elk jaar in de herfst hebben eigenaren 
hetzelfde probleem: bladeren verhinderen 
het goed fonctioneren van de afvoer van 
regenwater. Een oplossing  voor dit pro-
bleem: RHEINZINK-Protector. Onzicht-
baar van buitenaf: RHEINZINK-Protector, 
een profiel van geperforeerd plaatzink, 
wordt gemakkelijk en veilig in een 1/2 
ronde dakgoot geplaatst. De bladeren 
blijven op het profiel liggen en ... gejaagd 
door de wind.

Voor alle dakgoten

Eenvoudige plaatsing

Plaatsing zonder bevesting

Zeker, stabiel en onzichtbaar

Afvoer van regenwater zonder
probleem

Lange levensduur van het product

Ecologisch De Pro oplossing



RHEINZINK-PROTECTOR
De doeltreffendheid van de hemel-
waterafvoer hangt van vele factoren af. 
Bladeren, takken of vogelnesten kunnen 
er in het ergste geval voor zorgen dat het 
hemelwaterafvoersysteem helemaal ver-
stopt raakt. Uit de goot overlopend regen-
water vervuilt dan de gevel en kan aan-
leiding zijn tot schimmelvorming in de 
vertrekken. Bij vorst kunnen dan weer 
ijspegels worden gevormd die gevaar 
kunnen opleveren. De reiniging van dak-
goten, bladvangers, regenpijpen en      
regenpijpaansluitstukken is bijgevolg     
tijdrovend en duur.

Langetermijnsoplossing
Het RHEINZINK-Protector voorkomt dit 
soort onaangenaamheden. Het geperfo-
reerde zinkprofiel, dat wordt geleverd in 
lengtes van 2 m lang, kan in halfronde 
dakgoten van verschillende afmetingen 
worden geplaatst en voorkomt zo op be-
trouwbare en duurzame wijze dat deze 
verstopt raken. Hiervoor is geen enkele 
bevestiging vereist. Ongeacht of er een 
druipband wordt gemonteerd op een dak 
met dakpannen of op een dak met dubbele 
staande fels, het RHEINZINK-Protector 
kan zonder problemen in dakgoten wor-
den geplaatst waar de dakpannen ten 
gevolge van de steile dakhelling ver in 
steken.

Gegarandeerde eenvoud
Het werkingsprincipe van het RHEIN-
ZINK-Protector is even eenvoudig als 
doeltreffend. De bladeren komen op de 
geperforeerde plaat te liggen, drogen op 
en worden vervolgens weggeblazen 
door de wind. Het grootste vuil zet zich 
niet langer vast in de dakgoot en kan 
gemakkelijk worden verwijderd. Zelfs 
wanneer grote bladeren in de dakgoot 
terecht komen en bij hevige regen garan-
deert het RHEINZINK-Protector een per-
manente afvoer van het water en hier-
door het hele jaar door een goede 
hemelwaterafvoer. De twee krullen van 
20 mm van het RHEINZINK-Protector 
verhinderen een eventueel terugstromen 
of overlopen van de dakgoot bij hevige 
regenval.

Onzichtbare bescherming
Het RHEINZINK-Protector is volledig aan 
het zicht onttrokken. Het esthetisch aan-
zicht van de dakgoot blijft zo volkomen 
behouden.
 

Kwaliteitsgarantie
Het RHEINZINK-Protector is volledig 
vervaardigd van RHEINZINK-materiaal 
dat aan de strengste milieunormen be-
antwoordt. Het werd cf. ISO 14025, 
type III ingedeeld als ecologisch bouw-
materiaal door het Duitse instituut voor 
bouwwezen en leefmilieu na onderzoek 
van de totale levenscyclus (ontginning 
van de grondstof, transformatie, gebruik 
en recycling). Met de certificeringen  
EN ISO 9001 en EN ISO 14001 en het 
label QUALITY ZINC, toegekend door 
het TÜV Rheinland (technische controle-
instantie van Rijnland), beantwoorden 
de producten van RHEINZINK aan de 
strengste kwaliteitscriteria, de producten 
worden vrijwillig aan de controle onder-
worpen overeenkomstig het QUALITY 
ZINC-lastenboek.
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Druipkant met goot Druipkant voor dubbele staande
naad/steunlijst

Druipkant met druiplijst


