
PRO-TEC PRO-TEC

Charakteristika produktu
NedZink Pro-Tec je titanzinek (EN 988) vyráběný společností NedZink s ochrannou vrstvou na zadní straně materiálu, který 
chrání před účinky vodní páry a dalších látek. Používá se na střešních konstrukcích, které jsou vystaveny náročnějšímu působení 
klimatických podmínek, jako jsou velmi nízké, nebo naopak vysoké teploty. Dobrá zpracovatelnost zinku je přitom zachována.

NedZink NOVA Pro-Tec může být použit ve všech standardních systémech, ale je doporučován především pro neodvětrávané a 
zateplené střechy i fasádní konstrukce.

NedZink Pro-Tec je k dispozici v různých verzích:

Aby se předešlo vzniku otisků prstů na materiálu během přepravy a montáže, mají krytiny NedZink NOVA Pro-Tec a NedZink NOIR 
Pro-Tec povrch opatřený tzv. AFP (Anti-Fingerprint) vrstvou a krytina NedZink NUANCE Pro-Tec má pigmentovaný povrch. Všechny tyto 
materiály jsou dodávány s fólií na povrchu pro ochranu během přepravy a montáže.

Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, stejně jako rozměrové tolerance jsou uvedeny v produktových certifikátech KOMO 
a Lloyd’s Register, LRIQS (Approval QIS122). Stanovené vlastnosti materiálu jsou kontrolovány nezávislým a neutrálním výzkumným 
institutem. Tento produktový certifikát a certifikát ISO 9001 pro kvalitu systému managementu jakosti ve společnosti NedZink zaručují 
konstantní a jednotnou vysokou kvalitu, která výrazně přesahuje požadavky normy EN 988.

Ochranná vrstva Pro-Tec na zadní straně materiálu pak zcela vyhovuje různým požadavkům na kvalitu stanoveným v normách „EN 
13523“ a „EN 4628“.

Titanzinek s ochrannou vrstvou na zadní straně
NedZink Pro-Tec

Produktové řady

NedZink NATUREL Pro-Tec a NedZink NOVA Pro-Tec ve formě svitků

šířka 600 mm – 650 mm – 670 mm – 1000 mm

tloušťka 0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm

hmotnost max. 2800 kg (při šířce 1000 mm)

Další rozměry a tloušťky jsou k dispozici na vyžádání.

Materiály NedZink NOIR Pro-Tec a NedZink NUANCE Pro-Tec jsou dodávány pouze na základě zpracovaného projektu.

PRO-TECPRO-TEC

‘NATUREL Pro-Tec’ ‘NOVA Pro-Tec’ ‘NOIR Pro-Tec’ ‘NUANCE Pro-Tec’
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Registrované ochranné známky
NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE a NTZ®

Ručení
Tento písemný materiál byl velmi pečlivě sestaven. Všechny údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a informují o našich výrobcích a jejich možnostech použití. Přesto 
je nelze chápat jako záruku určitých vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti pro konkrétní účel. Obsah tohoto materiálu proto nezakládá žádná práva.

DA
TA
SH

PR
OT

EC
/C
Z/
AU

G2
02
0

5

6

7

8

14

3

2

Přeprava a skladování
Materiály společnosti NedZink jsou baleny a přepravovány v suchém stavu. 
Doporučuje se skladovat titanzinek v suchém prostředí s konstantní teplotou. 
Tím se snižuje pravděpodobnost vzniku kondenzace.

Zpracování
Materiály NedZink NOVA Pro-Tec, NedZink NOIR Pro-Tec a NedZink NUANCE Pro-Tec jsou dodávány s ochrannou fólií na povrchu 
materiálu, která jej chrání během přepravy a montáže. Fólie by měla být odstraněna okamžitě a jedním pohybem po skončení 
montáže na stavbě. Při teplotě vzduchu nižší než 7 °C není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat a ani odstraňovat ochrannou fólii.

Vlastnosti materiálu
Na zadní straně všech výrobků je ochranná známka, která podle požadavků normy EN 988 obsahuje tyto údaje:
- NedZink NTZ
- Název titanzinek ve čtyřech jazycích: holandštině, němčině, francouzštině a angličtině
- Standard výrobku podle normy EN 988
- Jmenovitou tloušťku
- Sériové číslo
- Rok výroby
- Loga kontrolních orgánů KOMO a Lloyd’s Register

Materiály je možné dodat do jakéhokoli systému. Pokud jsou zabudovány v souladu s pokyny pro 
zpracování a montáž, zůstanou nepropustné pro vodu a nevzniknou na nich vady. Další informace 
o sortimentu produktů a zpracování materiálů společnosti NedZink najdete na webových 
stránkách www.nedzink.com.

Skladba konstrukce a oblasti použití

Skladba konstrukce
1   Krytina NedZink falcovaná 

na stojatou drážku
2   Ochranná vrstva Pro-Tec
3   Separační vrstva
4   Podkladní konstrukce

Oblasti použití
5   Okapy
6   Střechy a fasády
7   Oplechování vikýřů
8   Ploché střechy

Holandsko
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel:  +31 (0)495-455700
Fax:  +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Francie
NedZink SAS
1, rue François Jacob
FR-92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 (0)6-45 69 02 49
www.nedzink.fr | info@nedzink.fr

Německo
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel:  +49 (0)208-85798-0
Fax: +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

België
NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel:  +32 (0)10-452727
Fax:  +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

Czech republic
NedZink BV - organizační složka
Kancelář/Office
Družstevni 207, 390 02 Tábor - Čekanice
Aleš Lébl
Tel:  +42(0) 602 683 647
www.nedzink.cz | a.lebl@nedzink.de
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