Royalstick Base ZK & Edge ZK

Het kan alle kanten op met
de zelfklevende oplossingen
voor rand- en gevelzones

www.royalroofingmaterials.com

Brandveilig werken in rand- en gevelzone
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. In combinatie met Royal bitumineuze dakbanen kan het volledige dak in een vertrouwd tweelaags bitumineus systeem uitgevoerd worden.

Dezelfde afwerking voor het complete dak
Het assortiment van Royalstick ZK bestaat uit een zelfklevende onderlaag voor de
rand- en gevelzone; genaamd Royalstick Base ZK en een volledig nieuwe toplaag de
Royalstick Edge ZK.
De Royalstick Base ZK heeft een speciale folie aan de bovenzijde waarop gekleefd
en gebrand kan worden. Door deze folie kan de dakrand op verschillende manieren
worden afgewerkt.
De Royalstick Edge ZK heeft een afgewerkte toplaag in twee varianten: Mineral
natural black en Black granulate. De afwerkingen van de toplagen zijn gelijk aan die
van de Royalgum APP en Royalflex SBS dakbanen. Het complete dak kan daarmee in
dezelfde afwerking uitgevoerd worden, wat esthetisch een mooi dak oplevert.

Brandveilig werken
De combinatie van Royalstick Base ZK met Royalstick Edge ZK maakt het mogelijk
om in de rand- en gevelzone tweelaags brandveilig te detailleren. Door de eerste
randstrook, de Royalstick Base ZK, te voorzien van de hechtlaag Royal ZK Primer
kan de Royalstick Edge ZK in de gevelzone snel en efficiënt verkleefd worden op
de ondergrond. Om overlappen en aansluiting op het dakvlak te maken kunnen
de randstroken verwerkt worden met de hetelucht-lasmethode en daar waar NEN
6050 het toelaat zelfs gebrand worden.

Diverse mogelijkheden randzone
Bij de randzone zijn diverse mogelijkheden om een toplaag aan te
brengen. Er kan worden gekozen om;
• De Royalstick Edge ZK in de volle lengte te verkleven op de
Royalstick Base ZK. Dit levert u tijdwinst op.
• Op de Royalstick Base ZK kan een standaard bitumen dakbaan
zoals Royalgum APP of Royalflex SBS worden gebrand in de
gebruikelijke gesneden meterstroken.
Uiteindelijk resulteren deze tweelaagse systemen voor rand- en
gevelzone in één uitstraling door één type afwerking.

Te combineren met alle soorten bitumineuze dakbanen
Royalstick Base ZK en Royalstick Edge ZK zijn gemodificeerde
bitumen dakbanen met een sterke, stabiele drager. Beiden zijn
geschikt om te combineren met Royal bitumineuze APP en SBS
dakbedekkingssystemen.
De onderzijde van het Royalstick ZK assortiment is voorzien
van een zelfklevende coating en wegtrekfolie. Voor een optimale
en duurzame hechting dient de ondergrond te worden voorbehandeld met de Royal ZK Primer. Ook hierin is het assortiment
uitgebreid; er kan gekozen worden om de primer aan te brengen
met een radiatorroller of door het te spuiten.

Assortiment Royalstick ZK
Royalstick Base ZK
• 12,5 x 1 m
• 12,5 x 0,50 m
• 12,5 x 0,33 m
• 12,5 x 0,25 m

Royalstick Edge ZK
•    Mineral natural black 5 x 1 m
•    Black granulate 5 x 1 m

In het kort
•
•
•
•
•
•
•

toplaag leverbaar in twee type afwerkingen
hele dakvlak in dezelfde afwerking; geeft het dak een fraaie uitstraling
in alle zones een tweelaags dakbedekkingssysteem
te verwerken middels de hetelucht-lasmethode of brander
hechting en waterdichtheid gelijkwaardig aan traditionele dakbedekkingen
zeer hoge productprestaties en hoge waarden qua onderlinge aanhechting
brandveilig te verwerken volgens NEN 6050

Technische specificaties*
Nageldoorscheursterkte Royalstick Base ZK
Testresultaat: L > 200N/50mm
Testresultaat: B > 200N/50mm
De aanhechting van Royalstick Edge ZK op Royalstick Base ZK
voorzien van Royal ZK Primer (incl. veroudering)
Testresultaat initieel: 115N/50mm
Testresultaat na veroudering 28 dagen 80°C: 194N/50mm
De temperaturen van ondergronden en de te verwerken
materialen dienen ≥ 10° C te zijn.
scan deze code
*

Zie de Prestatieverklaring (DoP) op www.royalroofingmaterials.com/support/downloads

om de DoP te lezen

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