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De vernieuwde Royalflex dakbanen bieden de 
kwaliteit die u mag verwachten van Royal producten. 
De dakbanen zijn tijdens applicatie beter begaanbaar. 
Door deze aanpassingen verloopt de verwerking op 
aangename wijze.

De kwalitatieve Royalflex dakbedekking heeft een lange bewezen 

levensduur van meer dan 20 jaar en is uitermate geschikt voor daken 

die om een fraaie uitstraling vragen en intensief worden gebruikt. 

De dakbanen worden mechanisch bevestigd of verwerkt volgens de 

brand- of lijmmethode. 

Royalflex dakbanen zijn flexibel waardoor ze in de koude periode prettig 

te verwerken zijn. Dat maakt Royalflex dakbedekking ijzersterk onder 

alle omstandigheden.

Divers assortiment
Royalflex kent diverse afwerkingen aan de bovenzijde, waaronder zwarte 

leislag of zwart granulaat. Het uitgebreide assortiment van Royalflex 

biedt dan ook veel mogelijkheden.

Hoogste begaanbaarheidsklasse
Vanwege de goede samenstelling van de Royalflex dakbedekking is 

deze goed bestand tegen invloeden van buiten af. Dat maakt Royalflex 

zeer geschikt bij gebruikersdaken of daken waar veel mechanische 

belasting aanwezig is. 

Renovatiemarkt
De Fusion dakrol in het assortiment Royalflex is ideaal voor het renoveren 

van bestaande geminiraliseerde bitumineuze dakbedekkingssystemen. 

Door de thermstrepen wordt de dampdruk verdeeld over het hele 

oppervlak. Royalflex dakbanen zijn in combinatie met de Royal Quick 

Primer nagenoeg probleemloos te verwerken op diverse ondergronden.

Brandveilig werken
Op daken waar gewerkt wordt met de brander zijn het juist de details 

die kwetsbaar zijn voor open vuur. Met de zelfklevende dakbanen uit 

het Royalstick ZK assortiment behoort het gebruik van open vuur bij 

deze rand- en geveldetails tot het verleden. Door Royalstick Edge ZK 

in combinatie met Royalflex te gebruiken kan het volledige dak in een 

vertrouwd tweelaags daksysteem uitgevoerd worden. 

De voordelen van Royalflex
• Blijvend sterke naadverbindingen

• Prettig te verwerken in koudere periodes

• Lage temperatuurflexibiliteit -25°C

• Toepasbaar in de hoogste begaanbaarheidklasse

• Zeer goed bestand tegen gebruiksbelastingen en externe invloeden

• Fraai esthetisch uiterlijk door de diverse afwerkingen

• 100% recyclebaar

• Bewezen levensduur van ruim 20 jaar

• Royal Product- en All-in Dakgaranties

VERNIEUWDE ROYALFLEX
IJZERSTERK ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN



ROYALFLEX SOPRALENE®
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Dakbedekkingsystemen

Eenlaags • • • • • • • •

Tweelaags • • • • • • • •

Losliggend met ballast • • • • •

Volledig gekleefd   • 1 • • • • • • • •

Mechanisch bevestigd   • 1 • • • • • • • •

Partieel gekleefd • •

Geschikte onderlagen

Royalbase 260P60 • • • • • • • •

Royalbase 360P60 • • • • • • • •

Royalglass 240P11/P14 • • • • • • • •

Royalpol 260P11/P14 • • • • • • • •

Royal DG APP/SBS • • • • • • • •

Ventirock SBS 3 • • • • • • • •

Soprastick Venti FF • • • • • • • •

Afwerking bovenzijde

Sand •

Natural grey •

Natural black • • • •

Black granulate • • • • •

Ultra White D-Tox •

Bruin gevlamd • •

Afwerking onderzijde

Extra coating en macro perfo folie • • • • • • • • •

Thermstrepen met wegbrandfolie • •

Wegbrandfolie • •

Verkrijgbare lengtes

6 meter • • • • • •

8 meter • • • • •

Randstroken om brandveilig te detailleren

Royalstick Base ZK onderlaag verkleven met Royal ZK Primer

Royalstick Edge ZK toplaag in twee afwerkingen:  
Mineral natural black of Black Granulate

verkleven met Royal ZK Primer

1 Bij deze systemen dienen de dakbanen voorzien te worden van bijv. ballast of dreentegels.

Informeer bij uw vestiging naar de Product- en All-in Dakgaranties op de Royal en SOPREMA top- en onderlagen. 

Assortiment en 
toepassingsmogelijkheden:



Als aanvulling op het vertrouwde Royal assortiment 
levert Royal Roofing Materials dak & bouw een 
selectie aan SOPRALENE dakbanen van SOPREMA. 
Daarin zijn drie varianten verkrijgbaar: MONOFLEX, 
TECHNO en OPTIMA. 

Aanvulling op de basis
De SBS dakbedekkingen SOPRALENE MONOFLEX en TECHNO worden 

gebruikt als éénlaagse afdichting of als toplaag bij een meerlaags 

daksysteem. Beide producten zijn met hun lengte van 8 meter een 

goede aanvulling op het bitumineuze SBS assortiment.

Groendaken 
Met de SOPRALENE OPTIMA GARDEN en SOPRALENE TECHNO

GARDEN is er keuze uit twee wortelwerende SBS dakbanen die 

geschikt zijn voor groendaken.

Topkwaliteit
De SOPRALENE OPTIMA is het topsegment van SOPREMA. Deze 

SBS dakbanen onderscheiden zich door zeer goede mechanische 

eigenschappen, hoge dimensionele stabiliteit en de lage 

temperatuurflexibiliteit. Hierdoor behouden de dakbanen ook na 

veroudering hun unieke eigenschappen. Verder zijn de producten 

mooi esthetisch afgewerkt door gebruik te maken van gekleurde 

leislag of granulaatkorrels. Deze kenmerken maken SOPRALENE 

OPTIMA dakbanen tot unieke, veelzijdige en gemakkelijk verwerkbare 

producten, zowel in de zomer als in de winter.

Luchtzuiverende dakbaan
De SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX is aan de bovenzijde 

voorzien van witte, reflecterende granulaatkorrels. De witte coating van 

het granulaat bezit tevens NOx-reducerende eigenschappen waardoor 

het membraan luchtzuiverende eigenschappen heeft.

De kenmerken van SOPRALENE OPTIMA
• Sterke polyesterglasinlage met hoge ponsweerstand

• Lage temperatuurflexibiliteit -30°C

• Lange levensduurverwachting

• Hoge dimensionele stabiliteit en mechanische weerstand

• Zeer sterke en betrouwbare naadverbinding

• Mooie esthetische afwerking met leislag of granulaatkorrels

• Wortelwerende variant die geschikt is onder groendaken

• Brandwerend conform NEN 6063

SOPRALENE® UNIEK & VEELZIJDIG
VERKRIJGBAAR BIJ ROYAL ROOFING MATERIALS DAK & BOUW



SBS
DAKBEDEKKING
Als dakdekker sta je het grootste deel van de dag in de buitenlucht. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden speelt het weer dan ook een grote factor. U heeft helaas geen controle over de 

weersomstandigheden. Met SBS dakbanen heeft u andere factoren wel in de hand.

Zo zijn SBS gemodificeerde dakbanen toepasbaar op vrijwel elk type dak. Het product is te verwerken 

met de brander, föhn of koude kleefstof in een partieel gekleefd, volledig gekleefd, mechanisch 

bevestigd of losliggend geballast daksysteem.  SBS dakbanen kenmerken zich door:

• Blijvend hoge elasticiteit na verwerking

• Hoge vermoeidheidsweerstand

• Uitstekende flexibiliteit bij verwerking, ook met lage temperaturen

• Sterke naadverbindingen ook na veroudering

Om te voldoen aan elke wens en situatie heeft Royal Roofing Materials dak & bouw een compleet 

assortiment aan kwalitatieve SBS dakbedekkingen ingericht.

“Juist de combinatie van Royal en SOPREMA zorgt ervoor 

dat Royal Roofing Materials dak & bouw in nagenoeg alle 

gevallen de gewenste oplossing kan bieden.”

WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM



Amsterdam   Rigakade 39-41   Oldenzaal   Hamburgstraat 15

Breda   Weidehek 67-69   Rijswijk   Limpergstraat 12

Groningen   Narvikweg 12   Roermond   Schepelstraat 16

Heerlen   Breukerweg 194   Rotterdam   Stolwijkstraat 86

Horst   Energiestraat 12   Utrecht   Tennesseedreef 28

Leeuwarden   Apolloweg 16a   Weert   Risseweg 10

Nijmegen    Energieweg 60   Zwolle   Conradstraat 8

WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM
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Royal Roofing Materials dak & bouw levert u diverse 

bouwmaterialen, maar staat vooral bekend om haar 

complete assortiment dakmaterialen. Om u op een 

professionele en servicegerichte manier van dienst 

te zijn geeft Royal Roofing Materials dak & bouw u 

passende adviezen, garanties en trainingen.

PRODUCTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ
ROYAL VERKOOPVESTIGINGEN:


