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CPS ZF Zinkfolie Installatie-instructies 
Dit document dient ter aanvulling op het technisch productblad en is 
bedoeld als leidraad bij installatie-werkzaamheden met de CPS ZF 
Zinkfolie. In geen enkel opzicht vervangt dit document de noodzaak om 
een gedegen ontwerp van een kathodisch beschermingssysteem te 
maken. Vooronderzoek, ontwerp en specificatie vallen derhalve onder 
de verantwoording van de betrokken KB-specialist (niveau 3 
NEN15257). 

Productdoelstelling 

CPS ZF Zinkfolie is een product ter ondersteuning in de bescherming van 
gewapende betonconstructies tegen wapeningscorrosie. De CPS ZF Zinkfolie is 
een zelfopofferende galvanische anode ontworpen voor het geven van 
elektrochemische bescherming, bekend als kathodische bescherming, ter 
verhindering van corrosie van het wapeningsstaal. De voor de kathodische 
bescherming benodigde beschermstroom wordt geleverd door galvanische 
koppeling van de wapening en het zink in de CPS ZF Zinkfolie. Er is geen 
externe stroombron nodig. 

De aanwezigheid van chloride in het beton, door indringing in het beton van 
buitenaf of ingebracht bij fabricage, kan een bedreiging vormen voor de 
passieve, beschermende oxidehuid op het wapeningsstaal in beton. Door de 
aanwezige variatie in betondekking op de wapening, de kwaliteit van de 
betondekking en het chloridegehalte rondom de wapening, bevindt het 
wapeningsstaal binnen één constructieonderdeel zich in verschillende 
corrosieve omstandigheden. Plaatselijk zal een deel van de wapening actief 
gaan corroderen. Deze plaatsen worden anodeplaatsen genoemd. Andere 
gedeelten van de wapening, waar de omstandigheden relatief minder corrosief 
of agressief zijn, blijven gepassiveerd. Deze laatste plaatsen worden 
kathodeplaatsen genoemd. De aldus ontstane corrosiecellen, combinaties van 
anodeplaatsen en kathodeplaatsen, resulteren in oxidatiereacties (corrosie) 
waarbij op de anodeplaatsen het staal wordt omgezet in ijzeroxides en -
hydroxides (roest). De corrosieproducten (roest) kunnen een tot wel 10 keer 
groter volume innemen dan het oorspronkelijke wapeningsstaal. De vorming 
van deze producten ter plaatse van de wapening leidt daarom tot het ontstaan 
van spanningen in het beton die uiteindelijk kunnen leiden tot scheurvorming 
in het beton en het afdrukken van de betondekking. Het verlies aan staal- en 
betondoorsnede leidt tot een verzwakking van de constructie en vormt derhalve 
meer dan een esthetische bedreiging. 

De CPS ZF Zinkfolie is ontworpen om te functioneren als een aanvullende 
anodeplaats op de betonconstructie. Het wordt aangebracht op het oppervlak 
van het te beschermen gedeelte van de betonconstructie. Het zink wordt 
elektrisch verbonden met het wapeningsnet. Het elektrische circuit wordt 
gecompleteerd doordat elektrische stroom vloeit door de lijmlaag en het beton 
middels ionische geleiding (beide materialen zijn zogenaamde elektrolyten). 

Aangezien zink een evenwichtspotentiaal heeft die meer elektronegatief is als 
die van wapeningsstaal (derhalve ‘onedeler’ is), wordt de CPS ZF Zinkfolie na 
installatie de anode in een nieuwe corrosiecel waarbij de volledige wapening in 
de kathodefunctie wordt gedwongen. Oxidatiereacties (corrosie) hebben 
vervolgens plaats, en alleen nog maar plaats, aan het zinkoppervlak in plaats 
van aan het staal. Hierdoor wordt het ontstaan en het zich uitbreiden van 
betonschade ten gevolge van wapeningscorrosie actief tegengegaan. 
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Algemene productomschrijving 
 
De CPS ZF Zinkfolie is een dunne zinkplaat voorzien van een ionisch geleidende 
hydrogel (elektrolyt) die tevens fungeert als drukgevoelige lijmlaag. Bij levering 
is de hydrogel voorzien van een polypropyleen folie ter bescherming tegen 
vervuiling. Voor applicatie wordt de beschermfolie handmatig verwijderd en de 
CPS ZF Zinkfolie wordt geplakt op een schoon, kaal betonoppervlak. 
 
De CPS ZF Zinkfolie wordt geleverd in rollen (materiaal circa 1 mm dik, 250 
mm breed en 25 meter lang) teneinde het volledige te beschermen 
betonoppervlak te kunnen bedekken. De hydrogel maakt het mogelijk om het 
anodemateriaal stevig te bevestigen aan het buitenoppervlak van het beton 
waarbij de benodigde beschermstroom ongehinderd door de elektrolyt kan 
vloeien. 

 
Na applicatie is het betonoppervlak bedekt met een metaalachtige, grijze laag. 
Het CPS ZF Zinkfolie systeem kan desgewenst worden voorzien van een 
afwerking middels het appliceren van een coating in een kleur naar keuze. 
Zonder additionele beschermlagen is het mogelijk dat het zinkoppervlak 
verweert. Hierdoor wordt het functioneren van het kathodische 
beschermingssysteem niet nadelig beïnvloed, maar een additionele 
beschermlaag verlengt wel de levensduur van het KB-systeem. 
 
Beoordeling van het CPS ZF Zinkfolie kathodische 
beschermingssysteem 
 
Beoordeling van het functioneren van het systeem gebeurt volgens de in 
Nederland geldende gebruiken en normen (NEN12696). Hierbij wordt het 
systeem visueel beoordeeld en worden totale stroomdoorgang, polarisatie en 
depolarisatie (na vierentwintig uur) bepaald. 
 
Installatievoorschrift CPS ZF Zinkfolie 
 
Het ontwerp, de applicatie, de controle en de monitoring van de CPS ZF 
Zinkfolie dient onder toezicht te staan van gekwalificeerde personen die 
voldoen aan de eisen gesteld in de daartoe beschikbare norm (NEN15257). 
 
Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
 
Onder normale omstandigheden brengt de verwerking van de CPS ZF Zinkfolie 
geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s met zich mee. Voor verder informatie 
wordt verwezen naar het MSDS (material safety data sheet) en de TDS 
(technische data sheet) van het product. 
 
De geldende voorschriften en benodigde voorzieningen van bijkomende 
werkzaamheden dienen in acht te worden genomen. Ter verduidelijking wordt 
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hier gewezen op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld 
gehoorbescherming, oogbescherming en adembescherming bij eventuele 
sanerings- en boorwerkzaamheden. Tevens dienen de voorschriften van de 
respectieve fabrikanten van materialen en hulpmaterieel die bij de applicatie 
van de CPS ZF Zinkfolie worden ingezet, te worden opgevolgd. 
 
Installatie samenvatting 
 
Van de volledige installatieprocedure, de bijbehorende meetstappen, de 
oplevering en alle bijkomende bijzonderheden wordt een logboek bijgehouden. 
Aantekeningen in het logboek worden voorzien van datum en handtekening. 
 
De installatieprocedure omvat voor een project de volgende stappen: 

1. Preparatie betonoppervlak 
2. Lokalisering wapening 
3. Maken wapeningscontacten 
4. Controle elektrische continuïteit van de wapening 
5. Inbouw referentie-elektroden ten behoeve van monitoring 
6. Bepaling wapeningspotentiaal m.b.v. referentie-elektroden 
7. Applicatie CPS ZF Zinkfolie op het te beschermen betonoppervlak 
8. Elektrische aansluiting CPS ZF Zinkfolie op de wapening 
9. Controle aansluitingen 
10. Controle galvanische beschermstroom 
11. Controle polarisatie 
12. Controle depolarisatie 

 
De bovenvermelde stappen 1-4 en 7-8 worden voor alle te beschermen 
constructieonderdelen uitgevoerd. De bijkomende stappen 5, 6 en 9-12 worden 
slechts uitgevoerd op speciaal voor monitoring geselecteerde elementen. Bij 
kleinere projecten komt het overigens voor dat geen monitoringsvoorzieningen 
worden ingebouwd. Monitoring en controle gebeuren dan visueel en/of in-situ 
handmatig met draagbare equipment. Deze specificatie is ter beoordeling van 
de ontwerper in overleg met de beheerder. 
 
Preparatie betonoppervlak 
 
Het te beschermen betonoppervlak dient op de volgende wijze te worden 
geprepareerd: 

A. Loszittende betondelen, delaminaties en betonschollen, dienen te worden 
verwijderd. De eventueel blootliggende wapening hoeft niet rondom te 
worden vrijgehakt. 

B. Eventueel blootliggende wapening wordt ontdaan van loszittende roest 
met behulp van een staalborstel tot een reinheidsgraad St 2. 

C. Eventueel voorkomende uitstulpingen aan het betonoppervlak die 
uitsteken buiten het direct omringende betonprofiel, dienen te worden 
verwijderd. 

D. Eventueel voorkomende afwerklagen op het beton die de doorgang van 
de beschermstroom of de aanhechting van de CPS ZF Zinkfolie kunnen 
verminderen, dienen op geëigende wijze te worden verwijderd, 
bijvoorbeeld middels skimmen of stralen. 

E. Het betonoppervlak dient olie, vuil en stofvrij te worden gemaakt 
voorafgaand aan de applicatie van de CPS ZF Zinkfolie. Minimaal dient het 
oppervlak met een haren borstel te worden geborsteld. 

F. Eventueel aanwezige inhammen aan het betonoppervlak die meer dan 5 
mm invallen ten opzichte van het direct omringende betonprofiel dienen 
te worden afgevlakt, zodanig dat de maximale diepte gelijkmatig over een 
afstand van minimaal 25 mm wordt bereikt. 
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Bepaling aantal en locatie wapeningscontacten 
 
Het aantal te realiseren wapeningscontacten per zone of per te beschermen 
betonelement wordt bij het ontwerpen van het KB-systeem door de ontwerper 
bepaald, met inachtneming van de vereisten uit NEN12696. Tevens wordt bij 
het ontwerpen van het KB-systeem aandacht besteed aan de locatie van de te 
realiseren wapeningscontacten. 
 
Per te beschermen betonelement wordt minimaal aan beide uiteinden een 
wapeningscontact gerealiseerd. 
 
Lokalisering wapening 
 
De wapening wordt gelokaliseerd met behulp van een dekkingsmeter. De 
ligging van de wapening wordt gemarkeerd op het omliggende betonoppervlak. 
 
Maken wapeningscontacten 
 
Voor het maken van wapeningscontacten staan bij galvanische KB-systemen, 
zoals die op basis van de CPS ZF Zinkfolie, verschillende opties ter beschikking. 
Principieel kan gekozen worden voor directe verbinding van het anodemateriaal 
aan de wapening of voor het aansluiten van wapening en anode met contacten 
waarna met aansluitdraad de doorverbinding wordt gerealiseerd (direct of 
geschakeld). Bij het installeren van monitoringsvoorzieningen met referentie-
elektroden zal altijd een schakelbare aansluiting van anode op wapening 
noodzakelijk zijn ten einde het systeem te kunnen depolariseren. Voor de 
betreffende (deel)gebieden dient bijzondere zorg te worden besteed aan het 
niet onbedoeld doorverbinden van de anode en de wapening (kortsluiting), 
aangezien dit depolarisatie verhinderd. 
 
Bij wapening die dicht aan het oppervlak ligt (met een geringe betondekking), 
is het mogelijk de anode direct met de wapening te verbinden door het schieten 
van een nagel met voldoende lengte. Hierbij wordt op het anode-oppervlak 
gebruik gemaakt van een contactvlak vergrotende drukring (rondel). De 
wapening wordt aangeboord met een boor Ø5 mm. Ter plaatse van de 
aangeboorde wapening wordt met behulp van een kruit of gasgedreven 
plunjerhamer een RVS of verzinktstalen nagel met onderliggende drukring in 
het wapeningsstaal geschoten. 
 
Als alternatief kan ook gebruik worden gemaakt van een M6- of M8-bout die op 
vergelijkbare wijze in de wapening wordt geschoten. Hierop kan een moer 
wordt gebruikt voor borging van bijvoorbeeld het anodecontact of het 
anodemateriaal zelf. 
 
Een ander alternatief is het elektrisch lassen van een M10-bout of draadeind op 
de wapening. Hierop kan wederom een moer worden gebruikt voor borging van 
bijvoorbeeld het anodecontact of het anodemateriaal zelf. 
 
De traditioneel gebruikte mogelijkheden voor wapeningscontacten bij KB-
systemen zijn ook mogelijk en functioneel. De belangrijkste vorm hiervan is het 
elektrisch lassen van geprefabriceerde kathodecontacten aan de wapening. 
Minder voorkomend maar eveneens bruikbaar is het Cadweld-lassen van de 
aansluitkabel voor de kathode aan de wapening. 
 
Controle elektrische continuïteit van de wapening 
 
Met behulp van een LCR-meter wordt per element de elektrische continuïteit 
van de wapening geverifieerd. Contact met de wapening wordt verkregen ter 
plaatse van de wapeningscontacten dan wel op plaatsen waar de wapening 
blootligt. Het criterium voor continuïteit wordt gesteld op het waarnemen van 
minder dan 1 Ω weerstand (AC-weerstandsmeting bij 120 Hz) tussen de 
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meetpunten en (met de DMM) minder dan 2 mV spanningsverschil tussen de 
meetpunten. 
 
Inbouw referentie-elektroden ten behoeve van monitoring 
 
Verspreid over het KB-systeem, op de locaties gespecificeerd in het ontwerp, 
worden referentie-elektroden geplaatst. Voor de monitoring van de CPS ZF 
Zinkfolie staan alle normaal gebruikte meetcellen ter beschikking. Veelal wordt 
gebruik gemaakt van mangaandioxide of zilver-zilverchloride referentie-
elektroden, maar ook een decay-probe op basis van geactiveerd titanium is 
geschikt voor meting van de depolarisatie. 
 
Op de geselecteerde lokaties (in gebieden waar de verbinding tussen anode en 
wapening kan worden verbroken !) worden de meetcellen geplaatst. Dit kan 
gebeuren in schadeplekken, in boorgaten, opengehakte delen of in sleuven. De 
plaatsing van de meetcellen is bij voorkeur op circa 10-20 mm afstand van de 
wapening, en zover mogelijk evenwijdig aan de wapening. Het kan van belang 
zijn dat de meetcellen worden geplaatst bij wapening die zich nog in 
‘oorspronkelijk’ beton bevinden. Dit wordt door de ontwerper van het KB-
systeem dan nader gespecificeerd. Na plaatsing wordt de meetcel in 
cementgebonden mortel ingebed. Hiertoe zijn de meeste reparatiemortels of 
grouts geëigend (voor nadere details dient men zich te wenden tot de 
leverancier van de betreffende producten). 
 
Bepaling wapeningspotentiaal m.b.v. referentie-elektroden 
 
Met behulp van de referentie-elektroden en een digitale multimeter worden de 
plaatselijke wapeningspotentialen opgemeten in de uitgangstoestand. De 
potentialen worden gerapporteerd in mV met opgave van het gebruikte type 
meetcel. 
 
Applicatie CPS ZF Zinkfolie op het te beschermen betonoppervlak 
 
Het materiaal wordt op de toe te passen lengte afgesneden. Na verwijdering 
van circa 30 cm beschermfolie wordt de CPS ZF Zinkfolie centrisch op het te 
beschermen betonoppervlak geplakt door met de hand het materiaal aan te 
duwen. Vervolgens wordt de beschermfolie weggetrokken en tegelijkertijd de 
CPS ZF Zinkfolie met de hand aangeduwd. Na aanbrengen van de totale lengte 
van de CPS ZF Zinkfolie wordt het materiaal aangedrukt door narollen met 
behulp van een hardrubber roller en/of houten hamers / knoppen. 
 
Voor mechanische verankering worden gevinde kunststof noppen met een grote 
hoed (20 mm of meer) geplaatst. Hiertoe worden gaten Ø6 mm voorgeboord 
waarna de kunststof noppen (de zogenaamde christmas-tree-fasteners) 
ingeslagen met een houten hamer. Als alternatief kunnen ook metalen 
borgingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld schietnagels met rondel (kortere 
nagellengte toepassen) of het gebruik van keilnagels. Let bij het gebruik van 
metalen borgingen wel op bij gebieden met meetcellen en geringe 
betondekking zodat niet onbedoeld een aansluiting op de wapening wordt 
gemaakt, aangezien dit de depolarisatiemeting kan hinderen. 
 
Bij vochtbelaste delen (in weer en wind bijvoorbeeld) is het noodzakelijk de 
randen van de CPS ZF Zinkfolie waterdicht af te werken. Dit kan worden 
meegenomen in het aan te brengen afwerksysteem waarbij in een 
waterdichtingssysteem, meestal met weefselinlage, de randen van de CPS ZF 
Zinkfolie direct worden afgewerkt, of door gebruik te maken van geschikte 
kittechnieken. Voor de eerste groep zijn systemen getest van Basf, Sika, MC 
Bouwchemie, Mapei en Grouttechniek (allen met beoogd resultaat), voor de 
tweede groep zijn producten van Saba getest. Desgewenst kan aan CPS advies 
worden gevraagd voor een (projectgebonden) specifieke oplossing voor de 
afwerking van de CPS ZF Zinkfolie. 
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Elektrische aansluiting CPS ZF Zinkfolie op de wapening 
 
Bij betonelementen die voor monitoring zijn geselecteerd wordt op bovenstaand 
omschreven wijze een wapeningscontact gemaakt. Verbinding heeft vervolgens 
plaats met behulp van geïsoleerde 2,5 mm2 elektriciteitskabels (‘stranded’, 
volledig vertinde draden; kleurcodering: rood op de CPS ZF Zinkfolie; zwart op 
de wapening) met kabelschoentjes met trekontlaster. 
 
De verbinding aan de CPS ZF Zinkfolie wordt middels solderen (50-50 tin-lood-
soldeer; soldeerkop 25 bij 64 mm; soldeertemperatuur 230-290°C) gemaakt. 
Als alternatief kan met een geschoten M6- of M8-bout met onderlegring 
geschoten worden op de anode waarna met kabelschoen en moer het elektrisch 
contact met de anode gerealiseerd wordt. 
 
Doorverbinding van wapening en CPS ZF Zinkfolie heeft plaats na controle van 
de aansluitingen. 
 
Bij elementen die niet voor monitoring worden gebruikt, wordt ter plaatse van 
de wapeningscontacten de aansluiting met de CPS ZF Zinkfolie direct 
gerealiseerd, zoals bovenstaand bij de wapeningscontacten is omschreven. 
 
Controle aansluitingen 
 
De aansluitingen worden gecontroleerd op elektrische continuïteit met behulp 
van een digitale multimeter. Het criterium voor continuïteit wordt gesteld op 
het waarnemen van minder dan 1 Ω weerstand (AC-weerstandsmeting bij 120 
Hz) tussen de meetpunten en (met de DMM) minder dan 2 mV 
spanningsverschil tussen de meetpunten over de aansluiting (let op: de 
spanning tussen anode en kathode zal zonder doorverbinding groter zijn dan 2 
mV). 
 
Controle galvanische beschermspanning 
 
Bij elementen die voor monitoring worden gebruikt, kan wanneer anode en 
kathode niet zijn doorverbonden, de drijvende spanning voor de bescherming 
worden bepaald. De waarde van de spanning tussen anode en kathode is sterk 
afhankelijk van de corrosie condities (wapeningspotentiaal). Typisch zal dit 
direct na applicatie van de CPS ZF Zinkfolie een spanningsverschil van 600-
1200 mV zijn. 
 
Bepaling van de open klemspanning tussen anode en kathode wordt gedaan 
met een multimeter (DMM) en wordt gerapporteerd in mV. Let hierbij op dat 
de wapening altijd wordt aangesloten op de COMmon (aardaansluiting van de 
meter). De gevonden spanning is dan negatief aangezien de anode elektro 
negatiever is dan het staal. 
 
Controle galvanische beschermstroom 
 
Bij de te monitoren elementen worden de wapening en de CPS ZF Zinkfolie 
doorverbonden over een digitale multimeter. Verbinding geschiedt bij voorkeur 
in een speciale aansluitingskast. De resulterende galvanische beschermstroom 
wordt geregistreerd. 
 
Hoewel in de NEN12696 een maximale stroomsterkte van 20 mA/m2staal wordt 
voorzien bij ontwerp, zal de opstartwaarde bij gebruikelijke installaties slechts 
een fractie daarvan bedragen: typisch 2-5 mA/m2staal. Afhankelijk van het 
staaloppervlak in het meetvlak (oppervlak en wapeningsdichtheid), kan een 
toepasselijk meetbereik op de DMM worden geselecteerd. De levensduur van 
de anode kan direct gerelateerd worden aan cumulatieve stroomdoorgang. Per 
m2 heeft de anode een theoretische capaciteit van circa 1460 Ah. In de praktijk 
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zal hiervan circa 70% ofwel 1020 Ah als beschermstroom worden benut. 
Berekening laten dan zien dat de zinkhoeveelheid geen relevante factor is in de 
levensduurverwachting van het KB-systeem aangezien deze hoeveelheid 
overeenkomt met respectievelijk 8, 23 en 83 jaar stroomdoorgang bij 
respectievelijk 20, 5 en 2 mA/m2anode. 
 
Controle polarisatie 
 
Direct na het doorverbinden van de wapening en de CPS ZF Zinkfolie wordt de 
polarisatie van de wapening geregistreerd door bepaling van de 
wapeningspotentialen ten opzichte van de referentie-elektroden (wapening aan 
de COMmon, derhalve meestal positieve waardes indien de wapening zoals 
gebruikelijk negatief is t.o.v. de meetcel). Na 1 uur, na 24 uur, na 7 dagen en 
na 28 dagen worden deze metingen herhaald. De potentialen worden 
gerapporteerd in mV ten opzichte van de meetcel onder vermelding van het 
type meetcel. 
 
Controle depolarisatie 
 
De wapening en de CPS ZF Zinkfolie worden doorverbonden over een digitale 
multimeter. De resulterende galvanische beschermstroom wordt geregistreerd. 
Na bepaling van de wapeningspotentialen met behulp van de referentie-
elektroden wordt de verbinding tussen de wapening en de CPS ZF Zinkfolie 
verbroken. Direct volgend op het verbreken van de verbinding worden de 
wapeningspotentialen geregistreerd. Na 0,5-1 seconde (instant-off), 1 uur, 4 
uur en na 24 uur worden deze metingen herhaald. Vervolgens wordt de 
verbinding tussen wapening en CPS ZF Zinkfolie hersteld. De depolarisatie 
wordt bepaald door de instant-off meetwaarde te verminderen met de 24 
uursmeetwaarde. 
 
De depolarisatie wordt bepaald na 7 dagen en na 28 dagen. De 
depolarisatiewaarden worden gerapporteerd in mV ten opzichte van de meetcel 
onder vermelding van het type meetcel. 
 
Voor de beoordeling van de meetwaarden wordt verwezen naar de norm 
NEN12696 waarin 3 criteria worden genoemd waaraan dient te worden voldaan. 
De meest gebruikte is de eis van meer dan 100 mV depolarisatie in 24 uur. 
 

Wilt u meer weten over dit product of de toepassing? 
Bel.: 010 – 8208 704 of stuur een email naar: info@cp-supplies.nl 
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