
 

 
 

Sigmafor verzinkt plat > SFP 
Een Sigmafor hoekverbinding is een in L-vorm  
geplooid plat staafje met afmetingen 50 x 50 cm. 
De draad-kwaliteit en afmetingen ervan zijn identiek 
aan deze van de langsdraden van de platte Sigmafor. 
Ze worden gebruikt in combinatie met de platte  
Sigmafor voor hoek- en T-verbindingen zoals  
geschetst op de 2 afbeeldingen.Ter hoogte van  
deze hoeken verzekeren ze de continuïteit van de  
Sigmafor platte muurwapening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschappen 
 
EN 845-3:2003 
Elasticiteitsgrens Re  500 MPa 
Treksterkte Rm   550 MPa 
Treksterkte v/d laspunten > 2500N 
Zinklaag:    Verzinkt met 80 gr/m² zink 
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Reparatievoorschriften zink en/of coating laag 
Bij beschadigingen van de zinklaag en/of coating laag het product opnieuw maken en 
verzinken en/of coaten. 
Is de beschadiging ≤ 500 mm2, dan de volgende procedures aanhouden. 
 
 
Zink 
Procedure bij beschadiging van de zinklaag 
Ontvetten; 
Eventueel gevormde roest verwijderen en de beschadiging licht schuren met schuurpapier 
nr. 100; 
Geschuurde plek met iets overlapping behandelen met zinkspray 90 % Zn NEN-EN-ISO 1461. 
Laten drogen volgens de voorschriften op de verpakking van de zinkspray; 
Behandeling van stap 3 en 4 twee keer herhalen, of zo vaak tot twee keer de zinkdikte 
ontstaat, die volgens NEN-EN-ISO 1461 aanwezig dient te zijn. 
 
 
Polyesterpoedercoating 
Procedure bij beschadiging van de coating laag 
Grondig schuren (ter plekke van de beschadiging) waarbij het oppervlak zo klein mogelijk 
moet 
worden gehouden. Gebruik schuurpapier nummer 120; 
Geheel goed stofvrij maken 
Het gedeelte rondom de beschadiging (gecoat deel) afnemen met methyl-ethyl-keton, 
voorzichtig 
week maken van het geschuurde gedeelte; 
Afschilderen met alkydhars lakverf, bijvoorbeeld type Autoflex RX, in juiste RAL kleur. 
 
Zink/Polyesterpoedercoating 
Procedure bij beschadiging van de zinklaag met coating 
Ontvetten; 
Eventueel gevormde roest verwijderen en de beschadiging licht schuren met schuurpapier 
nr. 100; 
Geschuurde plek met iets overlapping behandelen met zinkspray 90 % Zn NEN-EN-ISO 1461. 
Laten drogen volgens de voorschriften op de verpakking van de zinkspray; 
Behandeling van stap 3 en 4 twee keer herhalen, of zo vaak tot twee keer de zinkdikte 
ontstaat, die volgens NEN-EN-ISO 1461 aanwezig dient te zijn; 
Afwerken met een twee componenten polyurethaanlak met de juiste RAL kleur. 
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