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CPS ZR Zink Rolanode 
Zinkanode bedekt in ion-geleidende pasta ontworpen voor toepassing 
in voorgeboorde gaten. 

Algemeen 

CPS-ZR Zink Rolanode is een opofferende galvanische anode specifiek 
ontworpen voor het bieden van een elektrochemische bescherming, beter 
bekend als kathodische bescherming, voor het voorkomen dan wel stoppen van 
wapeningscorrosie in constructies van gewapend beton. De benodigde stroom 
voor de kathodische bescherming wordt geleverd door het galvanisch koppel 
tussen het wapeningsstaal en het zink welke een onderdeel vormt van de CPS 
ZR Zink Rolanode. Er is geen externe stroombron nodig.  

De CPS ZR Zink Rolanode is ontworpen voor het aanbrengen in voorgeboorde 
gaten in betonconstructie. De anodes worden geplaats in een ion-geleidende 
CPS ZAP Zink Activatie Pasta waarna de anodes elektrisch wordt verbonden 
met het wapeningsstaal. Op deze manier wordt een elektrisch circuit gesloten 
omdat de elektrische stroom door de ion-geleidende gellaag en Zink Activatie 
Pasta het beton in stroomt richting de wapening. De pasta verhoogt de 
prestaties van de anode en garandeert een continue stroomdichtheid.  

CPS ZR Zink Rolanodes zijn samengesteld rondom een gelaagde zink-kern 
bedekt met een gepatenteerd ion-geleidende laag pasta. Deze combinatie 
garandeert elektrolytische continuïteit gedurende de levensduur van de anode. 
De hoge zuiverheid van het zink (99,9%) maakt een lange levensduur in een 
compact ontwerp mogelijk. 

Belangrijkste eigenschappen 

 Kathodische bescherming van gewapend beton.
 Stopt én voorkomt wapeningscorrosie.
 Systeem op basis van rolanodes in boorgaten.
 Geen externe voedingsbron nodig.
 Eenvoudige installatie.
 Geen onderhoud of monitoring nodig.

http://cp-supplies.nl/producten/CPS_ZR_Zink_Rolanode--96.html
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Toepassingen 
 
CPS ZR Zink Rolanode kan gebruikt worden voor corrosiepreventie, 
corrosiecontrole of kathodische beschermingsapplicaties. Het anode-ontwerp 
varieert overeenkomstig de project specificaties. Voor assistentie in 
systeemontwerp kunt u contact opnemen met CPS. 
 

 Galerij- en balkonplaten. 
 Consoles. 
 Kolommen en balken. 
 Brugdekken. 
 Parkeergarages. 

 
 

  
 
 
Eigenschappen 
 
CPS ZR Zink Rolanode  
Afmeting 25mm diameter± 5% 
Lengte 125mm (andere lengte op aanvraag) 
Gewicht 125gr  
Hoeveelheid Zink 83gr 
Zuiverheid Zink 99.9% 
Vastgesoldeerde draad Geïsoleerd titanium 
Eenheid Stuk 
Verpakking Plastic folie 
  
Minimale verwerkingstemp. 0 ºC  
Functionele temperatuur 4-50 ºC 
Temperatuur voor korte periode -40 – 70 ºC 

 
 
Ontwerpcriteria 
 
CPS ZR Zink Rolanodes kunnen gebruikt worden voor corrosiepreventie, 
corrosiecontrole of kathodische beschermingsapplicaties. Het anode-ontwerp 
varieert overeenkomstig de projectspecificaties. Voor assistentie in 
systeemontwerp kunt u contact opnemen met CPS. 
 
Installatie instructies 
 
Voorbehandeling ondergrond 
 
Boor de gaten in het beton met een minimale diameter van 28mm en een diepte 
4-5 cm meer dan de lengte van de anode (standaard lengte anode is 12,5 cm 
dus ongeveer 17cm). 
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Installatie 
 
Breng een kleine hoeveelheid CPS ZAP Zink Activatie Pasta op de bodem van 
het boorgat aan voordat men de anode plaatst. Plaats de anode in het midden 
van het boorgat en vul de resterende ruimte op met CPS ZAP Zink Activatie 
Pasta tot circa 20-30 mm onder het oppervlak om een goede elektrolytische 
continuïteit te creëren tussen de anode en de betonconstructie. Vul na plaatsing 
het boorgat met reparatiemortel. De pasta hard niet uit en blijft elastisch. 
Contoleer de verbinding tussen de anode en het wapeningsstaal met behulp 
van een weerstandsmeter, de weerstand dient minder van 1 Ohm te zijn. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
CPS ZR Zink Rolanode is niet bedoeld om constructieve schades aan 
constructies aan te pakken of te herstellen. Wanneer constructieve schade is 
opgetreden raadpleeg dan een bouwkundig constructeur. 
 
Verpakking 
 
CPS ZR Zink Rolanode: 20 stuks / doos 
 
Opslag 
 
In droge conditie, vrij van direct zonlicht in de ongeopende verpakking. 
Voorkom extremen in temperatuur en vochtigheid. CPS ZR Zink Rolanode dient 
binnen 1 jaar na aanschaf te zijn verwerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en 
laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in dat de kwaliteit van de volgens onze systemen 
vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die CPS heeft toegezegd, mits de onzerzijds 
gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed 
vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is 
beïnvloed door factoren en omstandigheden waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient 
met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over dit product of de toepassing?  
Bel: 010 – 8208 704 of stuur een email naar: info@cp-supplies.nl 
 

mailto:info@cp-supplies.nl?subject=CPS%20ZR%20Zink%20Rolanode
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