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* Een transparante EZ+-afwerking is verkrijgbaar op aanvraag door een 1 toe te voegen 
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 CF 54/50 50 0,61 CM000062*

 CF 54/100 100 0,76 CM000072*

 CF 54/150 150 1,01 CM000082*

 CF 54/200 200 1,32 CM000092*

 CF 54/300 300 1,99 CM000102*

 CF 54/400 400 2,97 CM000202*

 CF 54/450 450 3,36 CM000252*

 CF 54/500 500 3,37 CM000302*

 CF 54/600 600 3,79 CM000402*
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NF/EN 
10244-2-

GEOMET®

ISO 20-81
DIN 50961

NF/EN/ISO 1461

Continue 
galvanisatie 

vóór
productie

Elektrozink

Elektrozink
+

Thermische
verzinking

Aluminium-zink
bescherming

ISO 20-81
DIN 50961

GS

DC

EZ+

GC

EZ

Verhoog de levensverwachting van 
uw kabelmanagement systeem met 
de laatste innovatie in oppervlakte-
behandeling van Cablofil.

EZ+ is een extra organische coating, 
die wordt aangebracht op elektrolytisch
verzinkte producten. Dit proces biedt een
duurzame oppervlaktebehandeling voor
corrosieve omgevingen. 

De prestaties van EZ+ blijven gehandhaafd 
bij temperaturen tot 120° C.

EZ+ is aanbevolen voor gebruik in mogelijk 
corroderende omgevingen, die niet zijn 
blootgesteld aan chemische of zeer corrosieve 
omstandigheden.

Geschikt voor: Niet geschikt voor:
- tunnels - havenplatformen
- luchthavens - zwembaden
- elektriciteitscentrales - offshore platformen
- winkelcentra - zuiveringsinstallaties
- zonne-installaties

DE MILIEUVRIENDELIJKE
OPLOSSING VOOR 
CORROSIEVE OMGEVINGEN

INSTALLATIE: 
INSTRUCTIES EN KENMERKEN

MARKTLEIDER IN 
KABELDRAAGSYSTEMEN
Al meer dan 40 jaar is het Cablofil draadgootsysteem 
innovatief op het gebied van ondersteuning van elektrische 
en datakabels. Cablofil is een veilig, economisch en efficiënt 
systeem. Bij gelaste draadgoten voldoet het systeem aan 
de strengste veiligheidsnormen, mechanische eisen en 
installatiesnelheid.

www.legrand.nl/draadgoten

De installatie voorschriften voor EZ+ 
zijn identiek aan die voor thermisch 
verzinkte draadgoten (GC).

Alle relevante toebehoren voor 
draadgoten in EZ+ zijn van 
hoogwaardig constructiestaal 
gemaakt (GC of DC).

De montage-instructies voor het 
beschermen van blanke delen na het 
zagen van Cablofil EZ+ zijn hetzelfde 
als voor thermisch verzinkt (GC).

Legrand Nederland adviseert 
de afgesneden uiteinden van de 
staaldraad te behandelen met een 
beschermende spray (BRP of BRG).

Toxiciteit water

Lucht verzuring

Vorming van 
fotochemische ozon

Toxiciteit water

Toxiciteit lucht

Aantasting van 
de ozonlaag

Opwarming van 
de aarde

Verdroging

Energietekort

Uitputting grondstof 

Cablofil CF54/100 GC Cablofil CF54/100 EZ+

Productie van 
gevaarlijk afval

Eutrofiëring 
van het water
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minder impact op 
het milieu in
vergelijking met 
traditionele thermische 
verzinking (GC)

*studie gebaseerd op 11 indicatoren
van EIME v.4.1 en zijn databases v.11.3

ELEKTRISCHE CONTINUÏTEIT
Elektrische geleiding is niet alleen een must om 
de veiligheid van mensen en eigendommen te 
garanderen, maar speelt ook een essentiële rol in 
de prestaties op het gebied van EMC.

Als ze samen met de toebehoren en koppelingen van 
Cablofil worden gebruikt, voldoen de EZ+ draad-
goten ruimschoots aan de eisen van IEC 61537. 
Deze bepaalt dat de weerstand van draadgoten niet 
hoger mag zijn dan 5mΩ/m voor draadgoten en 50mΩ 
voor koppelingen.

EZ+: EEN GLAD EN DUURZAAM ALTERNATIEF

Naast de afgeronde draden en T-vormig gelaste veiligheidsrand, brengt de EZ+ finish het risico op beschadiging van 
kabels en verwondingen tijdens het installeren verder terug, dankzij de gladde, nieuwe oppervlaktebehandeling. 

Cablofil EZ+ biedt een perfect Klasse 6-alternatief 
voor standaard thermische verzinking volgens 
IEC 61537 (Klasse 8 is verkrijgbaar op aanvraag met 
een transparante finish). 
De uitgevoerde zoutspraytesten tonen aan dat EZ+ beter 
presteert dan standaard thermisch verzinkt (geen rode 
roestvorming na een blootstelling bij meer dan 550 uur 
aan de zoutspraytesten, volgens IEC 61537). 
Dezelfde 'Klasse 6'-classificatie wordt bereikt, 
nadat de producten zijn onderworpen aan een 
gesimuleerd verouderingsproces van 2 jaar onder UV-
omstandigheden.

www.legrand.nl/draadgoten

Terwijl thermische verzinking een oneffen coating kan vormen die een beetje ruw oogt, geeft
EZ+ daarentegen een gladde, consistente zwarte finish (transparante lichtgrijze finish verkrijgbaar op 
aanvraag).

85 landen beleverd per jaar en 
meer dan 60 dochterondernemingen 
en kantoren

7 fabrieken op drie 
continenten en 5 regionale 
logistieke centra

60%* 

UV-bescherming Goed tot zeer goed
(Getest conform Klasse 6)

Zoutspraytesten
EN ISO 9227 / ISO 2081

Standaard EZ+: geen rood stof
na 550 uur
(Transparante finish: geen rode 
roestvorming na 850 uur)

Corrosievastheid EZ+ biedt corrosie Klasse 6 
volgens tabel 1 van IEC 61537
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Verhoog de levensverwachting van 
uw kabelmanagement systeem met 
de laatste innovatie in oppervlakte-
behandeling van Cablofil.

EZ+ is een extra organische coating, 
die wordt aangebracht op elektrolytisch
verzinkte producten. Dit proces biedt een
duurzame oppervlaktebehandeling voor
corrosieve omgevingen. 

De prestaties van EZ+ blijven gehandhaafd 
bij temperaturen tot 120° C.

EZ+ is aanbevolen voor gebruik in mogelijk 
corroderende omgevingen, die niet zijn 
blootgesteld aan chemische of zeer corrosieve 
omstandigheden.

Geschikt voor: Niet geschikt voor:
- tunnels - havenplatformen
- luchthavens - zwembaden
- elektriciteitscentrales - offshore platformen
- winkelcentra - zuiveringsinstallaties
- zonne-installaties

DE MILIEUVRIENDELIJKE
OPLOSSING VOOR 
CORROSIEVE OMGEVINGEN

INSTALLATIE: 
INSTRUCTIES EN KENMERKEN

MARKTLEIDER IN 
KABELDRAAGSYSTEMEN
Al meer dan 40 jaar is het Cablofil draadgootsysteem 
innovatief op het gebied van ondersteuning van elektrische 
en datakabels. Cablofil is een veilig, economisch en efficiënt 
systeem. Bij gelaste draadgoten voldoet het systeem aan 
de strengste veiligheidsnormen, mechanische eisen en 
installatiesnelheid.

www.legrand.nl/draadgoten

De installatie voorschriften voor EZ+ 
zijn identiek aan die voor thermisch 
verzinkte draadgoten (GC).

Alle relevante toebehoren voor 
draadgoten in EZ+ zijn van 
hoogwaardig constructiestaal 
gemaakt (GC of DC).

De montage-instructies voor het 
beschermen van blanke delen na het 
zagen van Cablofil EZ+ zijn hetzelfde 
als voor thermisch verzinkt (GC).

Legrand Nederland adviseert 
de afgesneden uiteinden van de 
staaldraad te behandelen met een 
beschermende spray (BRP of BRG).

Toxiciteit water
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Productie van 
gevaarlijk afval

Eutrofiëring 
van het water

100
90
80
70
60
50
40
30

0
10
20

minder impact op 
het milieu in
vergelijking met 
traditionele thermische 
verzinking (GC)

*studie gebaseerd op 11 indicatoren
van EIME v.4.1 en zijn databases v.11.3

ELEKTRISCHE CONTINUÏTEIT
Elektrische geleiding is niet alleen een must om 
de veiligheid van mensen en eigendommen te 
garanderen, maar speelt ook een essentiële rol in 
de prestaties op het gebied van EMC.

Als ze samen met de toebehoren en koppelingen van 
Cablofil worden gebruikt, voldoen de EZ+ draad-
goten ruimschoots aan de eisen van IEC 61537. 
Deze bepaalt dat de weerstand van draadgoten niet 
hoger mag zijn dan 5mΩ/m voor draadgoten en 50mΩ 
voor koppelingen.

EZ+: EEN GLAD EN DUURZAAM ALTERNATIEF

Naast de afgeronde draden en T-vormig gelaste veiligheidsrand, brengt de EZ+ finish het risico op beschadiging van 
kabels en verwondingen tijdens het installeren verder terug, dankzij de gladde, nieuwe oppervlaktebehandeling. 

Cablofil EZ+ biedt een perfect Klasse 6-alternatief 
voor standaard thermische verzinking volgens 
IEC 61537 (Klasse 8 is verkrijgbaar op aanvraag met 
een transparante finish). 
De uitgevoerde zoutspraytesten tonen aan dat EZ+ beter 
presteert dan standaard thermisch verzinkt (geen rode 
roestvorming na een blootstelling bij meer dan 550 uur 
aan de zoutspraytesten, volgens IEC 61537). 
Dezelfde 'Klasse 6'-classificatie wordt bereikt, 
nadat de producten zijn onderworpen aan een 
gesimuleerd verouderingsproces van 2 jaar onder UV-
omstandigheden.

www.legrand.nl/draadgoten

Terwijl thermische verzinking een oneffen coating kan vormen die een beetje ruw oogt, geeft
EZ+ daarentegen een gladde, consistente zwarte finish (transparante lichtgrijze finish verkrijgbaar op 
aanvraag).

85 landen beleverd per jaar en 
meer dan 60 dochterondernemingen 
en kantoren

7 fabrieken op drie 
continenten en 5 regionale 
logistieke centra

60%* 

UV-bescherming Goed tot zeer goed
(Getest conform Klasse 6)

Zoutspraytesten
EN ISO 9227 / ISO 2081

Standaard EZ+: geen rood stof
na 550 uur
(Transparante finish: geen rode 
roestvorming na 850 uur)

Corrosievastheid EZ+ biedt corrosie Klasse 6 
volgens tabel 1 van IEC 61537
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garanderen, maar speelt ook een essentiële rol in 
de prestaties op het gebied van EMC.
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Cablofil worden gebruikt, voldoen de EZ+ draad-
goten ruimschoots aan de eisen van IEC 61537. 
Deze bepaalt dat de weerstand van draadgoten niet 
hoger mag zijn dan 5mΩ/m voor draadgoten en 50mΩ 
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Naast de afgeronde draden en T-vormig gelaste veiligheidsrand, brengt de EZ+ finish het risico op beschadiging van 
kabels en verwondingen tijdens het installeren verder terug, dankzij de gladde, nieuwe oppervlaktebehandeling. 

Cablofil EZ+ biedt een perfect Klasse 6-alternatief 
voor standaard thermische verzinking volgens 
IEC 61537 (Klasse 8 is verkrijgbaar op aanvraag met 
een transparante finish). 
De uitgevoerde zoutspraytesten tonen aan dat EZ+ beter 
presteert dan standaard thermisch verzinkt (geen rode 
roestvorming na een blootstelling bij meer dan 550 uur 
aan de zoutspraytesten, volgens IEC 61537). 
Dezelfde 'Klasse 6'-classificatie wordt bereikt, 
nadat de producten zijn onderworpen aan een 
gesimuleerd verouderingsproces van 2 jaar onder UV-
omstandigheden.

www.legrand.nl/draadgoten

Terwijl thermische verzinking een oneffen coating kan vormen die een beetje ruw oogt, geeft
EZ+ daarentegen een gladde, consistente zwarte finish (transparante lichtgrijze finish verkrijgbaar op 
aanvraag).
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