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Royalgum
De kroon op uw vakwerk



Royalgum is de combinatie 
van kwaliteit en duurzaamheid
Een kwaliteitsproduct
Een dak met Royalgum staat voor een kwalitatief goed dak dat meer dan 25 jaar 
mee kan gaan. Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid 
aanbod van gemodificeerde bitumineuze toplagen en is geschikt voor elk type 
dak en dakbedekkingsysteem. Royalgum is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 
en afwerkingen. Dit biedt legio mogelijkheden.

Duurzaamheid
Royalgum daken hebben een lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar, 
zo blijkt uit een door BDA uitgevoerd onderzoek. De aanhechting van Royalgum 
dakbanen op de onderlagen zijn uitvoerig getest op duurzaamheid, stormvast-
heid en begaanbaarheid. 

Reflecterend wit
De Royalgum Reflection is voorzien van een toplaag met witte leislag. Dankzij 
het hoge reflectiegehalte blijft de oppervlaktetemperatuur van het dak lager dan 
bij traditionele zwarte of grijze dakbedekkingen. Hierdoor treedt minder warmte 
naar binnen. Dit leidt tot een besparing op de energiekosten én er ontstaat 
een comfortabeler binnenklimaat.

Uitgebalanceerd assortiment
Royalgum kent een uitgebreid assortiment aan afwerkingen aan de bovenzijde 
van de dakbanen. Voor de afwerking van de toplaag zijn er verschillende opties, 
zoals natuurlijke leislag, leislag in diverse kleuren, zwart granulaat, diamond 
black of de traditionele bezanding.
De bitumineuze dakbanen kunnen in een eenlaags systeem of, op diverse typen 
onderlagen, in een tweelaags systeem worden toegepast. Voor ieder dak is er 
een passend daksysteem.





Green mineral

Diamond black

Red mineral

Natural blackNatural grey

Black granulateFine mineral black

Sand

Reflection mineral

Afwerkingen bovenzijde

Garantie
Royalgum top- en onderlagen staan garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde  
productgarantie. Daarnaast is het mogelijk om Royalgum dakbedekkingsystemen te voor-
zien van een All-in Dakgarantie.

Kwaliteit
De Royalgum dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO certificering verschaft 
duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden van dakbanen en daksystemen en de 
randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. De KOMO certificering is op te vragen 
via www.royalroofingmaterials.com of via uw verkoopvestiging.

Milieu
Royalgum dakbanen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB).
Met het oog op het milieu en de mogelijkheid om bouwmaterialen te scheiden om eventu-
eel te recyclen, verdienen het mechanisch bevestigd en het losliggend geballast systeem 
de voorkeur. Daarbij dienen de toplaag en de onderlaag te zijn uitgevoerd in eenzelfde 
type compound. 



Dakbedekkingsystemen
Eenlaags ● ● ●

Tweelaags ● ● ● ● ● ●

Losliggend met ballast ● ● ● ● ●4 ● ●

Volledig gekleefd ● ● ● ● ●

Mechanisch bevestigd ● ● ● ● ● ●

Partieel gekleefd ● ●

Geschikte onderlagen
Royalbase APP 460P60 ● ● ● ● ●

Royalbase FR ● ● ● ● ●

Royal SF APP ● ● ● ●

Royal DG Garden APP/SBS ● ● ● ●

Royalbase 260P60 ● ● ●

Royalpol 260P11/P14 ● ● ●

Royalglass 240P11/P14 ● ● ●

Royalgum Bicom ● ● ● ●

Royalgum Duo ● ● ● ●

Afwerking bovenzijde
Sand ● ● ● ● ● ●

Natural grey ●1

Natural black ●1 ● ●

Fine mineral black ●2

Black granulate ●1

Diamond black ●3

Red mineral ●3

Green mineral ●3

Reflection mineral ●1 ●

Afwerking onderzijde
Extra coating en 
bedrukte wegbrandfolie ● ● ● ● ● ● ●

Thermstrepen met wegbrandfolie ● ●

Verkrijgbare lengtes
5 meter ● ● ●

6 meter ● ● ● ● ●

7,5 meter ● ● ● ● ●
1 Verkrijgbaar in 5 & 7,5 meter rollen.    2 Alleen verkrijgbaar in 6 meter rollen.    3 Alleen verkrijgbaar in 5 meter rollen. 
4 Rekening houdend met NEN 6707 en NPR 6708.

Assortiment en toepassingsmogelijkheden
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Royalgum dakbedekkingsystemen in het kort

•	 Lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar
•	 Robuuste dakbaan met een duurzame waterdichtheid
•	 Zeer goed bestand tegen gebruiksbelastingen en externe invloeden
•	 Toepasbaar in alle dakbedekkingsystemen
•	 Gecertificeerde innovatieve verwerkingstechniek
•	 Toepasbaar in de hoogste begaanbaarheidsklasse
•	 100% recyclebaar
•	 Leverbaar in diverse kleuren en type afwerkingen
•	 Voldoen aan geldende normen en prestatie-eisen van het Bouwbesluit
•	 Brandgedrag: voldoet aan NEN 6063
•	 Stormvastheid: getest conform NEN 6707 / NPR 6708
•	 Productgaranties en All-in Dakgaranties

Technische specificaties*

Treksterkte: in lengte 850N, in breedte 650N
Rek bij breuk: 45%
Stootbelasting: ≥ 1300 mm
Nageldoorscheursterkte: ≥ 150N
Lage temperatuur flexibiliteit: -15°C
Vloeiweerstand: na veroudering ≥ 130°C

* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en de 

  KOMO certificering op www.royalroofingmaterials.com/support/downloads

Royal producten zijn verkrijgbaar via een exclusief landelijk distributienetwerk. 
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.


