Zink-regulering

Zink-regulering i forhold
til den gennemsnitlige zink-notering

ZINK-REGULERING
GNS. LME ZINKNOTERING
INCL. PREMIUM

GRUPPE A (LAV)

GRUPPE B (NORMAL)

GRUPPE C (HØJT)

Lavere end 16,00 kr./kg

+ 0,60 kr.

+ 0,90 kr.

+ 1,20 kr.

Fra 16,00 - 16,99 kr./kg

+ 0,70 kr.

+ 1,05 kr.

+ 1,40 kr.

Fra 17,00 - 17,99 kr./kg

+ 0,80 kr.

+ 1,20 kr.

+ 1,60 kr.

Fra 18,00 - 18,99 kr./kg

+ 0,90 kr.

+ 1,35 kr.

+ 1,80 kr.

Fra 19,00 - 19,99 kr./kg

+ 1,00 kr.

+ 1,50 kr.

+ 2,00 kr.

Fra 20,00 - 20,99 kr./kg

+ 1,10 kr.

+ 1,65 kr.

+ 2,20 kr.

Fra 21,00 - 21,99 kr./kg

+ 1,20 kr.

+ 1,80 kr.

+ 2,40 kr.

Fra 22,00 - 22,99 kr./kg

+ 1,30 kr.

+ 1,95 kr.

+ 2,60 kr.

Fra 23,00 - 23,99 kr./kg

+ 1,40 kr.

+ 2,10 kr.

+ 2,80 kr.

Fra 24,00 - 24,99 kr./kg

+ 1,50 kr.

+ 2,25 kr.

+ 3,00 kr.

Eksempel 1:
En gns. zinknotering på 16,74 kr./kg medfører for Gruppe B ”normalt” gods en zink-regulering
på 1,05 kr./kg.
For Gruppe A ”kraftigt gods” er zink-reguleringen 0,70 kr./kg.

Eksempel 2:
En gns. zinknotering på 21,89 kr./kg medfører for Gruppe B ”normalt” gods en zink-regulering
på 1,80 kr./kg.
For Gruppe C ”lette konstruktioner” er zink-reguleringen 2,40 kr./kg.
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Zink-regulering
DOT anvender følgende retningslinier ved zink-reguleringer:

Gruppe A – (lav zinktillæg)
Denne regulering anvendes ved kraftigt materiale (UNP og IPE fra 160 og alle HEB og HEA i
lige længder fra 1.500 – 12.800 mm.).

Gruppe B – (normal zinktillæg)
Denne regulering anvendes ved almindeligt smedemateriale.

Gruppe C – (højt zinktillæg)
Denne regulering anvendes ved materiale med et højt zinkforbrug (f.eks. rørgods rionet, ribberør eller meget lette konstruktioner).
Zink indgår som en stor del af varmforzinkningsprocessen, hvor zinken binder sig til stålet og
danner et beskyttende lag. Hver måned udregner DOT den gennemsnitlige zink-notering, som
bruges til udregning af zinkreguleringen.
Zink-reguleringen sker i forhold til den gennemsnitlige zink-notering i den foregående måned,
som noteret på London Metal Exchange (LME) - tillagt premium. Premium dækker hjemtagelsesomkostninger, lager, administration og fee til zinkproducenten/leverandøren.
Reguleringen sker hver den 1. i måneden.
Information om zinkprisernes løbende udvikling kan findes på hjemmesiden
www.boliden.dk
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