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1. Inleiding

In deze handleiding worden verwerkingsvoorschriften en  
–richtlijnen beschreven van Royal EPDM. 
Deze handleiding vormt een naslagwerk voor de dakdekker 
tijdens de voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden. 

Voorschriften vanuit het Bouwbesluit en de daarin vermelde 
normen dienen te worden opgevolgd.
De veiligheidsvoorschriften die volgens de Arbo-wet van toe-
passing zijn voor werkzaamheden op het dak moeten te allen 
tijde in acht worden genomen.
De werkzaamheden moeten conform de daarvoor geldende 
richtlijnen brandveilig worden uitgevoerd.
Eisen en voorwaarden zoals die worden omschreven in het 
KOMO attest-met-productcertificaat en verwerkingsrichtlijnen 
van producten die in combinatie met Royal EPDM worden toe-
gepast, moeten worden opgevolgd. In geval van tegenstrijdig-
heid zal in overleg een oplossing gezocht moeten worden. Voor 
bijzondere toepassingen van de materialen adviseren wij u om 
uw leverancier te raadplegen voor een advies op maat.

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld en 
bevat veelvoorkomende details. Wij pretenderen hiermee niet 
een allesomvattend naslagwerk te presenteren. 
Royal Roofing Materials BV zal geen aansprakelijkheden ac-
cepteren voor onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever.

Wijchen,  mei 2017
Royal Roofing Materials BV
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2. Assortiment

Royal EPDM Ongewapende gevulcaniseerde EPDM 
 dakbaan op rol
Royal EPDM FR Vliegvuurbestendige ongewapende 
 gevulcaniseerde EPDM dakbaan op rol
Royal EPDM Prefab Ongewapend gevulkaniseerd EPDM 
 Prefab membraan
Royal EPDM Prefab FR Vliegvuurbestendig ongewapend 
 gevulkaniseerd EPDM membraan

Royal EPDM / Royal EPDM FR dakbanen
Lengte per specificatie
Breedte 1,40 – 2,80 – 3,50 – 4,20 – 5,60 –
 7,00 – 8,40 – 9,80 – 11,20 mtr
 Andere afmetingen zijn op verzoek
 leverbaar
Dikte 1,2 en 1,5 mm
Afwerking bovenzijde EPDM
Afwerking onderzijde EPDM
Drager Geen

Royal EPDM  Prefab / Royal EPDM Prefab FR membranen
Lengte per specificatie
Breedte per specificatie
Dikte 1,2 en 1,5 mm
Afwerking bovenzijde EPDM
Afwerking onderzijde EPDM
Drager Geen

Royal EPDM Prefab / Royal EPDM Prefab FR membranen 
worden aan de hand van de specifieke projectgegevens op 
maat gemaakt. Houdt bij de bepaling van de maatvoering altijd 
een “overmaat” aan i.v.m. plooivorming tijdens applicatie, 
eventuele overlappingen en vanwege eventuele bouwkundige 
afwijkingen.
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Toebehoren
Afdekkappen
Aluminium daktrim
Bevestigingsmiddelen met drukverdeelplaten
Rhinobond drukverdeelplaten t.b.v. Royal EPDM met treadsafe 
tule en OMG Roofgrip Drillpoint bevestigers 5.5mm
Dubbelwandige ontluchting Ø 80 / 100 / 125 / 150 mm
Knelprofiel
Kunststof kabeldoorvoer Ø 50-90 mm
Kunststof plakplaat Ø 80 / 100 / 125 / 140 / 150 / 160 mm 
Monotrim 
Royal EPDM Hechtlijm
Royal EPDM onderuitlopen
Royal EPDM prefab binnenhoeken
Royal EPDM prefab buitenhoeken
Royal EPDM zijuitlopen
Royal Multi Reiniger
Royal Multi Contactlijm
Royal Multi Seal
Royal Multi Spuitlijm
Royal Multi spuitlijm Plus
Royal polyester scheidingslaag 150 g/m² 

3. Gereedschap en benodigdheden

Voor een goede verwerking van Royal EPDM dakbanen en 
membranen worden de volgende gereedschappen aanbevolen:

Gereedschap voor spuitapparatuur t.b.v. de Royal Multi 
Spuitlijm
Bakje (glas of metaal) t.b.v. mondstuk spuitpistool
Compressor 3 KW met 360 liter aanzuiglucht per minuut
Drukslang
Drukvat
Poetsdoeken
Royal Multi Reiniger
Set slangen van meter 7
Spuitpistool

Royal Multi Spuitlijm Plus
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Drukvat van 18 liter voorzien van Royal Multi Spuitlijm Plus
Lijmslang met een lengte van 365 cm of,
Lijmslang met een lengte van 550 cm
Spuitpistool

Rhinobond inductiesysteem
Rhinobond lasautomaat
Rhinobond koelmagneten (set à 6 stuks)

Persoonlijk gereedschap
Borstel t.b.v. Royal EPDM Hechtlijm en Royal Multi Contactlijm
Duimstok of rolmaat
Eenarmige, met kogels gelagerde, siliconen aandrukrol breed 
40 mm
Folieschaar
Harde bezem
Kitspuit t.b.v. Royal Multi Seal
Koker
Poetsdoeken
Radiator roller t.b.v. Royal EPDM Hechtlijm en Royal Multi 
Contactlijm
Royal Multi Reiniger
Schroefmachine met een variabele toerentalregeling
Slaglijn met navulkrijt
Spatel
Spuitapparatuur inclusief geschikte compressor t.b.v. Royal 
Multi Spuitlijm
Trekmes
Verlengkabel (3 x 2,5 mm²)
Vetkrijt

4. Dakopbouw algemeen

Middels afschot in de onderconstructie of in het isolatiemate-
riaal moet een goede afwatering gewaarborgd zijn. In NEN-
EN-1990/NB wordt inzake oppervlakken die water afvoeren het 
volgende geëist: “Bij oppervlakken die water moeten afvoeren, 
moet een zodanig afschot zijn aangebracht, dat ook bij zakking 
in de eindtoestand elk punt van het oppervlak water kan blijven 
afvoeren naar de aanwezige afvoerpunten”.
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Het advies in het kader van het uiteindelijke effectieve afschot 
is een afschot te ontwerpen op 1,6% per m1 zodat er na vervor-
ming (doorbuiging) en andere invloeden een effectief afschot 
van 1% oftewel 10 mm/m over blijft.

De noodzaak van de toepassing van een dampremmende laag 
moet uit een bouwfysische berekening blijken. In principe is het 
aan te bevelen om in iedere warmdak dakbedekkingsconstruc-
tie een dampremmende laag toe te passen.
Voor de vaststelling van de noodzaak voor de toepassing van 
een dampremmende laag moeten eveneens de voorwaarden 
die worden gesteld in de verwerkingsrichtlijnen of het KOMO 
attest-met-productcertificaat van het isolatiemateriaal worden 
geraadpleegd. 
Een dampremmende laag en de aansluitingen daarvan bij de 
detailleringen moeten volledig worden gesloten tot boven de 
bovenzijde van het isolatiemateriaal.

Isolatiemateriaal mag niet worden uitgekroosd t.b.v. leidingen. 
Isolatie in halfsteensverband aanbrengen en kleine passtukken 
vermijden. Op geprofileerde stalen dakplaten moeten de platen 
dragend worden verlegd tenzij de leverancier van het isolatie-
materiaal anders voorschrijft.

Alle materialen moeten droog worden verwerkt. Vochtinsluiting 
voor, tijdens of na de uitvoering moet worden voorkomen door 
de materialen correct te vervoeren, op te slaan en te verwer-
ken en door een goede dagafsluiting te maken.

De ondergrond moet in alle gevallen vlak, droog en schoon zijn. 
Losse of beschadigde delen van de ondergrond moeten worden 
verwijderd. Op een ruwe ondergrond moet eerst een be-
schermlaag aangebracht worden van 150 g/m² polyestervlies.
Randen en opstanden moeten vormvast en vlak zijn.

5. Systemen

In het KOMO attest-met-productcertificaat worden de com-
binaties van materialen omschreven waarvoor goedkeuring 
is verstrekt. Deze opbouwen voldoen aan de geldende eisen. 
Afwijkende dakconstructies kunnen alleen na overleg met de 
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leverancier van Royal EPDM worden toegepast.

Losliggend geballast
Royal EPDM wordt los gelegd met een ballastlaag van grind of 
tegels 
In alle gevallen wordt Royal EPDM in een eenlaags systeem 
verwerkt.

Royal EPDM zal over het algemeen worden toegepast op isola-
tiematerialen of op bestaande dakbedekkingen. 
De meest voorkomende isolatiematerialen, al dan niet voorzien 
van een bitumineuze cachering, kunnen als ondergrond functio-
neren. 

Royal EPDM kan direct op bestaande bitumineuze dakbedek-
king worden aangebracht. 
Eventueel aanwezige blazen en plooien moeten worden uitge-
sneden en geëgaliseerd. Voordat 
Royal EPDM op bestaande bedekking wordt aangebracht moet, 
bij voorkeur in overleg met de leverancier, worden vastgesteld 
dat de gewenste combinatie van oud en nieuw materiaal toege-
past kan worden.

Royal EPDM kan direct of eventueel in combinatie met een 
polyester scheidingsvlies worden aangebracht op houten delen 
of platen, beton, gasbeton en afschotmortel. In de meeste 
situaties zullen deze echter worden voorzien van een isolatie-
materiaal. 

Royal EPDM mag nooit direct in contact komen met bitumen 
met een lage verwekingstemperatuur of met teerhoudende 
dakbedekking. Dit type dakbedekkingen voor het aanbrengen 
van Royal EPDM eerst verwijderen en afvoeren.

Partieel en volledig gekleefd
Royal EPDM (FR) kan worden toegepast in een partieel en in 
een volledig gekleefd systeem. De keuze voor het type EPDM 
is afhankelijk van de eisen m.b.t. vliegvuurbestendigheid. Bij 
enige twijfel adviseren wij u Royal EPDM FR toe te passen.

Royal EPDM (FR) kan worden toegepast op houten delen of 
platen, beton, gasbeton, gecacheerde isolatiematerialen of 
op (bestaande) bitumineuze ondergronden. Royal EPDM (FR) 
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mag nooit direct in contact komen met bitumen met een lage 
verwekingstemperatuur of met teerhoudende dakbedekking. 
Dit type dakbedekkingen voor het aanbrengen van Royal EPDM 
(FR) eerst verwijderen en afvoeren.
Voordat Royal EPDM (FR) op bestaande bedekking wordt 
aangebracht moet, bij voorkeur in overleg met de leverancier, 
worden vastgesteld dat de gewenste combinatie van oud en 
nieuw materiaal toegepast kan worden.

Royal EPDM (FR) in gekleefde systemen altijd toepassen op 
ondergronden welke vlak, schoon en droog zijn.

Mechanisch bevestigd
Royal EPDM (FR) membranen kunnen mechanisch worden 
bevestigd in combinatie met het Rhinobond inductiesysteem. 
De keuze voor het type EPDM is afhankelijk van de eisen m.b.t. 
vliegvuurbestendigheid. 

Het Rhinobond bevestigingsysteem wordt in een bepaald 
patroon geplaatst afhankelijk van de windbelastingberekening 
op het betreffende project. Het Rhinobond bevestigingsysteem 
dient ervoor om de isolatieplaten* te fixeren en om de Royal 
EPDM (FR) membranen door middel van de inductietechniek te 
bevestigen.

 * Controleer altijd de verwerkingsrichtlijnen van het betreffende 
isolatieproduct.

6. Bevestigingsmiddelen

Als bevestigingsmiddelen teneinde te voldoen aan de eisen ge-
steld in NEN 6707 en NPR 6708 gelden voor losliggende gebal-
laste systemen niet vormvast materiaal zoals grind of vormvast 
materiaal zoals tegels. De dikte en/of afmetingen vloeien voort 
uit de uit te voeren windbelastingberekeningen conform NEN 
6707 en NPR 6708. 

In partieel of volledig gekleefde systemen kan gebruik worden 
gemaakt van Royal Multi Spuitlijm, Royal Multi Spuitlijm Plus of 
van Royal EPDM Hechtlijm. Neem hiervoor de verwerkingsricht-
lijnen elders in dit boekwerk in acht.
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Voor het mechanische bevestigde systeem wordt het Rhinobond 
inductiesysteem toegepast in combinatie met OMG bevestigers.

Alle rand- en opstandstroken kunnen worden ingewerkt met 
Royal EPDM (FR).
Conform NPR 6708 dienen bouwkundige opstanden gesloten 
te zijn en moeten de dakranden winddicht worden afgewerkt.
Deze worden gelijmd met Royal Multi Spuitlijm, Royal Multi 
Spuitlijm Plus of met Royal Multi Contactlijm. Beide te lijmen 
oppervlakken moeten worden ingespoten of ingesmeerd met 
contactlijm. Houd rekening met de beperkingen van lijmsyste-
men vanwege de omgevingstemperatuur, materiaaltemperatuur 
en/of vocht.

De systemen met Royal EPDM (FR) folies zijn bestand tegen 
worteldoorgroei, onder voorwaarde dat de verwerkingsvoor-
schriften- en richtlijnen worden aangehouden en geldt alleen 
voor de (prefab) gevulcaniseerde naadverbinding.

7. Applicatie

7.1 Applicatie van Royal EPDM (FR) dakbanen en membranen
Alle werkzaamheden aan de ondergrond moeten volledig 
afgerond zijn voordat de folie wordt aangebracht.
Voorkom c.q. controleer de ondergrond voor het aanbrengen 
van de EPDM op scherpe voorwerpen of bouwkundig scherpe 
oneffenheden.
Prefab op maat bestelde membranen dienen volgens de 
bijgeleverde uitrolinstructie te worden uitgerold c.q. te worden 
uitgevouwen.
Royal EPDM (FR) dakbanen volgens het normale principe, of de 
eventueel bijgeleverde uitrolinstructie, uitrollen.

Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen dienen ca. 
30 minuten uitgerold op het dak te liggen om ze vervolgens  
spanningsvrij te verwerken. Royal EPDM (FR) is een elastisch 
materiaal en dient derhalve zonder spanning te worden 
aangebracht.

Gebruik uitsluitend de door Royal Roofing Materials B.V. voor-
geschreven lijm- en kitproducten.
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Gebruik voor de verwerking schone producten en gereed-
schappen.

Ter voorkoming van mechanische beschadigingen dient loop-
verkeer tot een minimum te worden beperkt; voor regelmatig 
onderhoud aan bepaalde dakdelen dient een looppad te 
worden aangelegd.

Voorkom oliehoudende producten in combinatie met Royal 
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EPDM (FR). Gebruik voor het reinigen uitsluitend water of de 
Royal Multi Reiniger.

Indien in het werk Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen 
aan elkaar gekoppeld dienen te worden, dient dit te gebeuren 
d.m.v. de zg. lijm-kit verbinding.

Maak hierbij een overlap tussen beide membranen van 100 tot 
150 mm en klap deze terug. 
Zorg er voor dat de overlappende delen schoon, droog en 
vetvrij zijn.
Breng op beide zijden over een breedte van 80 mm Royal Multi 
Contactlijm aan, dusdanig dat de buitenste 20 mm vrij blijven 
van lijm. Breng na voldoende droging beide delen tegen elkaar 
aan en druk d.m.v. een siliconenroller beide delen samen. 
Breng vervolgens Royal Multi Seal aan tussen de vrij liggende 
buitenste 20 mm en druk dit deel vervolgens aan d.m.v. een si-
liconenroller, dusdanig dat de dikte van de kit 1 mm bedraagt. 
De uitstulpende kit met een spatel verwijderen.

20 mm 80 mm

7.2 Losliggend systeem met ballast
Rol de banen uit / vouw de membranen uit en wacht 30 minu-
ten totdat het materiaal spanningsvrij is. 
De folie wordt zonder onderbreking uit het dakvlak tegen en 
over de dakranden aangebracht.
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200 mm

Pas kimfixatie toe conform § 8.1 en verwerk de overige detail-
leringen conform § 8.2 e.v.

De dikte van de ballastlaag van grof grind of tegels moet wor-
den bepaald aan de hand van NEN 6707 en NPR 6708. Dak-
grind moet gewassen, gezeefd en rond zijn met een minimale 
korrelgrootte van 16/32.
Betontegels altijd op tegeldragers leggen, bij voorkeur op rub-
ber tegeldragers van minimaal 10 mm dikte.

De systemen met Royal EPDM folies zijn bestand tegen wor-
teldoorgroei, onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschrif-
ten- en richtlijnen worden aangehouden en geldt alleen voor de 
(prefab) gevulcaniseerde naadverbinding.

7.3 Partieel gekleefd systeem
Rol de banen uit / vouw de membranen uit en wacht 30 minu-
ten totdat het materiaal spanningsvrij is. 
De folie wordt zonder onderbreking uit het dakvlak tegen en 
over de dakranden aangebracht.

Verlijming aanbrengen op vlakke, schone en droge ondergron-
den.
Verlijming dient plaats te vinden bij een buitentemperatuur 
≥10° C.
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Het foliegedeelte dat tegen de dakrand is aangebracht terug-
klappen tot 200 mm in het dakvlak rondom. 
Rol het membraan, eventueel met behulp van een koker, terug 
tot ongeveer de helft van de lengte (oprollen bij voorkeur paral-
lel aan de naadrichting).
De Royal EPDM Hechtlijm in rilvorm en om de 80 mm streeps-
gewijs aanbrengen, de rillen dienen ca. 8 mm dik te zijn.
Afhankelijk van de wind, temperatuur en de luchtvochtigheid 
de Royal EPDM Hechtlijm laten uitdampen. Dit kan 5 tot 20 
minuten duren.
Het membraan vervolgens gelijkmatig en zonder spanningen 
terugrollen. Druk vervolgens met een harde bezem het mem-
braan gelijkmatig aan waardoor de folie goed in contact met de 
lijm wordt gebracht.

Pas kimfixatie toe conform § 8.1 en verwerk de overige detail-
leringen conform § 8.2 e.v.

7.4 Volledig gekleefd systeem 
Rol de banen uit / vouw de membranen uit en wacht 30 minu-
ten totdat het materiaal spanningsvrij is. 
De folie wordt zonder onderbreking uit het dakvlak tegen en 
over de dakranden aangebracht.

Royal EPDM (FR) kan in een volledig gekleefd systeem toege-
past worden in combinatie met 3 typen lijmen:
• Royal EPDM Hechtlijm
• Royal Multi Spuitlijm
• Royal Multi Spuitlijm Plus

Verlijming aanbrengen op vlakke, schone en droge ondergronden.
Verlijming dient plaats te vinden bij een buitentemperatuur 
≥10° C.

Algemeen
Het foliegedeelte dat tegen de dakrand is aangebracht terug-
klappen tot 200 mm in het dakvlak rondom. 
Rol het membraan, eventueel met behulp van een koker, terug 
tot ongeveer de helft van de lengte (oprollen bij voorkeur paral-
lel aan de naadrichting).
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Verlijming met Royal EPDM Hechtlijm
De Royal EPDM Hechtlijm op de ondergrond in rilvorm en om de 
80 mm streepsgewijs aanbrengen, de rillen dienen iets dikker te 
worden aangebracht dan in een partieel systeem.
Direct na het aanbrengen de Royal EPDM Hechtlijm gelijkmatig 
op het oppervlak verdelen met een fijne vachtroller.
Afhankelijk van de wind, temperatuur en de luchtvochtigheid de 
Royal EPDM Hechtlijm laten uitdampen. Dit kan 5 tot 20 minuten 
duren.
Het membraan vervolgens gelijkmatig en zonder spanningen 
terugrollen. Druk vervolgens met een harde bezem het mem-
braan gelijkmatig aan waardoor de folie goed in contact met de 
lijm wordt gebracht.
Uiteindelijk dient minimaal 90% verkleefd aangebracht te zijn.

Pas kimfixatie toe conform § 8.1 en verwerk de overige detail-
leringen conform § 8.2 e.v.

Verlijming met Royal Multi Spuitlijm of  
Royal Multi Spuitlijm Plus
De ondergrond en de onderzijde van het membraan stapsgewijs 
inspuiten met Royal Multi Spuitlijm of Royal Multi Spuitlijm Plus. 
Verdeel bij het verspuiten de lijm gelijkmatig en zorg er voor dat 
zowel ondergrond als ook het membraan volledig met lijm zijn 
bedekt.
Afhankelijk van de wind, temperatuur en de luchtvochtigheid de 
Royal Multi Spuitlijm of Royal Multi Spuitlijm Plus laten uitdam-
pen. Dit kan 2 tot 10 minuten duren.
Het membraan vervolgens gelijkmatig en zonder spanningen 
terugrollen en bovenstaande stappen herhalen tot 200 mm van 
de dakrand. Druk vervolgens met een harde bezem het mem-
braan gelijkmatig aan waardoor de folie goed in contact met de 
lijm wordt gebracht. Uiteindelijk dient minimaal 90% verkleefd 
aangebracht te zijn.

Pas kimfixatie toe conform § 8.1 en verwerk de overige detail-
leringen conform § 8.2 e.v.

7.5 Mechanisch bevestigd systeem door middel van het 
Rhinobond inductiesysteem
Rol de banen uit / vouw de membranen uit en wacht 30 minuten 
totdat het materiaal spanningsvrij is. 
De folie wordt zonder onderbreking uit het dakvlak tegen en over 
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de dakranden aangebracht.

Het Rhinobond inductiesysteem wordt in combinatie met Royal 
EPDM (FR) membranen gebruikt. Met behulp van inductie wordt 
de coating op de drukverdeelplaten tot ca. 280°c verhit en daar-
door vloeibaar gemaakt. Door een vaste druk op de coating met 
behulp van de koelmagneten wordt een duurzame verbinding 
met Royal EPDM (FR) membranen bereikt.

In tegenstelling tot de traditionele bevestigingsmethode in de 
overlap, wordt bij het mechanisch bevestigde systeem middels 
het inductieproces de windbelasting gelijkmatig verdeeld over 
het EPDM membraan. Daardoor wordt ongewenst klapperen van 
de dakbedekking verminderd, een asymmetrische krachtover-
brenging op de lasnaden en de drukverdeelplaten vermeden en 
wordt normaliter ook bespaard op het aantal bevestigingsmid-
delen omdat de Rhinobond drukverdeelplaten en bevestigers 
tevens het isolatiemateriaal fixeren.
Tevens vindt er geen perforatie van het membraan plaats.
Controleer altijd de specifieke verwerkingsrichtlijnen van de 
fabrikant van het betreffende isolatiemateriaal in verband met 
patroon en het aantal toe te passen bevestigers.

Bij gebruik van het Rhinobond systeem op EPS isolatie, moet 
tussen de drukverdeelplaat en de EPS isolatie een Rhinobond 
beschermplaat t.b.v. EPS worden toegepast. Daardoor wordt 
insmelting van het isolatiemateriaal voorkomen als gevolg van 
opwarming van de drukverdeelplaat.

Uitvoering
Aan de hand van de windbelastingberekening en de verwerkings-
richtlijnen van het type isolatiemateriaal, wordt een patroon voor 
het Rhinobond inductiesysteem bepaald.

Na het plaatsen van het Rhinobond inductiesysteem worden de 
Royal EPDM (FR) membranen gepositioneerd en uitgerold. Let er 
op dat de membranen zo glad mogelijk worden gelegd. Om dit te 
realiseren worden membranen geadviseerd in hanteerbare afme-
tingen: breedte 4,20 tot 6 mtr met een lengte van 20 tot 30 mtr.
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Voorbereiding voor het lassen
Voordat de Royal EPDM (FR) membranen met behulp van 
inductie aan de drukverdeelplaten worden gelast, moet de ap-
paraatinstelling worden afgestemd op de weers- en omgevings-
condities.
Voer op een separaat stuk Royal EPDM (FR) membraan een 
aantal proeflassen uit en controleer de hechting. De Royal 
EPDM (FR) dient volledig op het oppervlak van de drukverdeel-
plaat te hechten.
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Houdt gedurende de werkzaamheden rekening met tempe-
ratuurswisselingen en stem de apparaatinstellingen indien 
noodzakelijk hier op af.

Lassen van Royal EPDM (FR) membranen
Plaats het Rhinobond inductieapparaat precies boven de druk-
verdeelplaat op de Royal EPDM (FR) membranen.
Schakel het Rhinobond inductieapparaat in. Door de inductie 
wordt de drukverdeelplaat tot ca. 280°C verwarmd. Na 5 
seconden geeft het apparaat een signaal en is de lasverbinding 
voltooid. 
Zet het inductieapparaat op de volgende drukverdeelplaat en 
zet meteen daarna de koelmagneet op de eerder gemaakte 
verbinding. Door de afkoeling en de druk van de koelmagneet 
wordt de verbinding gerealiseerd. De koelmagneten moeten 
minimaal 45 seconden op de drukverdeelplaten blijven staan.

Herhaal deze handelingen tot dat alle Rhinobond drukverdeel-
platen met de Royal EPDM (FR) membranen zijn verbonden. 
Hierbij gebruikt u de hele set met 6 koelmagneten. Een sche-
matische weergave voor de ideale rotatie van de koelmagneten 
vindt u onderstaand.
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Algemene verwerkingsrichtlijnen
• De Rhinobond inductielas is mogelijk tussen -10°C en 

+50°C.
• De ondergrond moet bij het uitrollen van het membraan 

droog zijn.
• Een juiste montage (vlakheid) van de drukverdeelplaat is 

noodzakelijk voor een kwalitatief hoogwaardige lasverbin-
ding. De drukverdeelplaten dienen derhalve volkomen vlak te 
worden geplaatst met de juiste bevestigers.
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• Naadverbindingen over drukverdeelplaten dienen zo veel 
mogelijk te worden vermeden. Indien er sprake is van een 
hot-bonding naad, dan kan de inductieverbinding zonder 
problemen worden uitgevoerd. Indien er sprake is van een 
lijm-kit verbinding, dient eerst de inductieverbinding te worden 
uitgevoerd en daarna de naadverbinding.

• De duurzame inductieverbinding is omkeerbaar. Dat wil zeg-
gen dat door het plaatsen van het inductieapparaat op een 
uitgevoerde verbinding, deze weer losgemaakt kan worden. 
De drukverdeelplaten na losmaken niet hergebruiken.

7.6 Controle
Voor en tijdens de uitvoering 
1. Zorg dat ondergronden, dakbanen/membranen en de te 

gebruiken gereedschappen schoon en droog zijn;
2. Zorg dat de benodigde gereedschappen, lijmen en kit voor-

handen zijn;
3. Controleer bij gelijmde systemen de aanhechting op de 

ondergrond.

Na de uitvoering
1. Inspecteer voltooide dakvlakken of de dagproductie;
2. Voer extra controles uit op aansluitingen, zoals hemelwater-

afvoeren, dakranden, hoeken en overige doorbrekingen.

8. Details

8.1 Algemeen
Dakranden moeten bij voorkeur minimaal 120 mm hoog zijn, 
gemeten vanaf de bovenste afwerking van het dak. Hiermee 
wordt inwatering via de dakrand voorkomen, is voldoende 
hoogte aanwezig om de rand netjes af te werken en wordt het 
afwaaien van eventueel aanwezig grind vermeden.
In geval ballast op het dak aanwezig is moet de hoogte van de 
rand vanaf de bovenzijde van de ballastlaag worden gemeten. 
Dakranden moeten naar het dak toe afwateren. Hiertoe kan op 
de dakrand een afgeschuinde muurplank worden gemonteerd. 
Opstanden van dakdoorbrekingen moeten zodanig zijn ontwor-
pen dat inwatering via deze detailleringen is uitgesloten.

Bij dakranden wordt de folie zonder onderbreking uit het 
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dakvlak tegen en over de dakranden aangebracht en volledig 
verlijmd.
Vanwege de verkleving wordt het uitzakken van de membranen 
voorkomen en het risico op stormschade en condensatie tegen 
de randen beperkt. 

Onbrandbaar materiaal
Ter plaatse van alle hemelwaterafvoeren moet, conform de 
voorschriften van NEN 6050 omtrent brandveilig detailleren, te 
allen tijde onbrandbare isolatie worden toegepast minimaal Eu-
roklasse A2. Indien mastiekhoeken worden toegepast moeten 
deze ook uit onbrandbaar materiaal vervaardigd zijn.

Kimfixatie
Het aanbrengen van kim- en randfixatie is noodzakelijk en biedt 
o.a. weerstand tegen afpellen bij windbelasting.

Kimfixatie kan uitgevoerd worden in combinatie met 3 typen 
lijmen:
• Royal Multi Contactlijm
• Royal Multi Spuitlijm
• Royal Multi Spuitlijm Plus

Verlijming aanbrengen op vlakke, schone en droge ondergronden.

Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand met  
Royal Multi Contactlijm
Dubbelzijdige verkleving in het dakvlak en tegen de dakrand-
opstand.
Bij losliggend geballaste, partieel en volledig gekleefde syste-
men; klap het membraan terug tot 200 mm in het dakvlak.
De Royal Multi Contactlijm met een fijne vachtroller aanbren-
gen op de ondergrond, minimaal 200 mm in het dakvlak, en op 
de onderzijde van het membraan. Breng na droging beide delen 
tegen elkaar aan en rol met een siliconenroller of koperen 
aandrukwiel het membraan goed aan in de kim. Breng de lijm 
aan op het verticale en horizontale deel van de opstand en op 
de onderzijde van het membraan. Na droging beide delen tegen 
elkaar drukken en aanrollen met een siliconenroller. 
Voorkom tijdens het aandrukken spanningen en plooivorming!
In een losliggend geballast systeem dient het isolatiemateriaal 
ten behoeve van de gelijmde kimfixatie aan de ondergrond te 
worden bevestigd.
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200 mm

Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand met Royal 
Multi Spuitlijm of Royal Multi spuitlijm Plus

200mm

Dubbelzijdige verkleving in het dakvlak en tegen de  
dakrandopstand.
Bij losliggend geballaste, partieel en volledig gekleefde systemen; 
klap het membraan terug tot 200 mm in het dakvlak.
De Royal Multi Spuitlijm of Royal Multi Spuitlijm Plus met de 
juiste apparatuur aanbrengen op de ondergrond, minimaal 200 
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mm in het dakvlak, en op de onderzijde van het membraan. 
Breng na droging beide delen tegen elkaar aan en rol met een 
siliconenroller of koperen aandrukwiel het membraan goed 
aan in de kim. Breng de lijm aan op het verticale en horizontale 
deel van de opstand en op de onderzijde van het membraan. 
Na droging beide delen tegen elkaar drukken en aanrollen met 
een siliconenroller. 
Voorkom tijdens het aandrukken spanningen en plooivorming!
In een losliggend geballast systeem dient het isolatiemateriaal 
ten behoeve van de gelijmde kimfixatie aan de ondergrond te 
worden bevestigd.

8.2 Dakranden
De folie wordt zonder onderbreking uit het dakvlak tegen en 
over de dakranden aangebracht.

200mm

Het is aan te bevelen bij te hoge opstanden of bij aparte vorm-
gevingen een aparte strook dakrandfolie toe te passen.
De aansluiting in het dakvlak gebeurt met de lijm-kit verbin-
ding.

8.3 Binnenhoeken
Binnenhoeken worden zo veel mogelijk ingevouwen en boven 
op de opstand ingesneden.
Het “teveel” aan materiaal wordt in een punt naar binnen 
gevouwen. Deze vouw wordt met Royal Multi Contactlijm vast-
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gelijmd en afgesealed met Royal Multi Seal.

8.4 Buitenhoeken

45
0

Bij een 90° buitenhoek wordt de folie aan beide zijden onder 
een hoek van 45° ingeknipt.
Nadat de folie tegen de opstand is verlijmd, wordt een prefab 
gevulkaniseerde buitenhoek aangebracht met Royal Multi Con-
tactlijm en afgeseald met Royal Multi Seal.
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450 45 0

450 45 0

8.5 Dakrand met afdekkap
De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen en over de dakranden 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.
Klangen of klembeugels aanbrengen en de afdekkap monteren.
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200 mm

8.6 Dakrand met monotrim 
In dit detail is het van groot belang dat de bovenzijde van de 
dakrand voldoende afwatert naar het dakvlak. Hiertoe kan een 
afgeschuinde muurplank op de dakrand worden gemonteerd. 

200 mm

De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen en over de dakranden 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.
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De monotrimmen en de bijbehorende gelaste hoeken monteren 
conform het voorschrift van de leverancier.

8.7 Aansluiting onder voetlood

200mm

De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen het opgaande gevelwerk 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.
Na het aanbrengen van de Royal EPDM, het lood aankloppen.

8.8 Knelprofiel
De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen het opgaande gevelwerk 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.

Het knelprofiel reinigen met thinner en aan de bovenkant van 
de opstandstrook, op de opstandstrook monteren. Het knelpro-
fiel afwerken met een doorlopende en voldoende grote kitrups 
Royal Multi Seal.
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200 mm

8.9 Zijuitloop kunststof PE voorzien van ongewapende 
gevulkaniseerde EPDM slabbe 
De zijuitloop moet ten minste 10 mm verdiept worden aan-
gebracht. Hiertoe op een oppervlak van ongeveer 1 m² een 
dunnere plaat onbrandbare isolatie aanbrengen minimaal 
Euroklasse A2. De randen rondom de verdieping afschuinen.

200mm
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De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen het opgaande gevelwerk 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.

De opstaande rand van de dakbaan of membraan ter plaatse 
van de uitloop insnijden zodat een tong vanuit de kim door de 
rand naar buiten kan worden gelegd. De zijuitloop aanbrengen 
en de plakplaat met 
Royal Multi Seal vastzetten.

De ongewapende gevulkaniseerde EPDM slabbe rondom op 
het EPDM membraan met de lijm-kit verbinding waterdicht 
aanhechten.

8.10 Onderuitloop kunststof PE voorzien van ongewapen-
de gevulkaniseerde EPDM slabbe 
De onderuitloop moet ten minste 10 mm verdiept worden 
aangebracht. Hiertoe op een oppervlak van ongeveer 1 m² 
een dunnere plaat onbrandbare isolatie aanbrengen minimaal 
Euroklasse A2. De randen rondom de verdieping afschuinen.

De Royal EPDM (FR) dakbaan of membraan plaatsen en ter 
plaatse van de onderuitloop insnijden. De insnijding niet groter 
maken dan de diameter van de buis van de onderuitloop. 
De onderuitloop aanbrengen en met Royal Multi Seal vastzet-
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ten. 
De ongewapende gevulkaniseerde EPDM slabbe rondom op 
het EPDM membraan met de lijm-kit verbinding waterdicht 
aanhechten.

8.11 Noodoverloop kunststof of metaal (lood - aluminium)
De Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen vanuit het 
dakvlak zonder onderbreking tegen het opgaande gevelwerk 
aanbrengen.
Kimfixatie en verlijming van de dakrandopstand conform § 8.1.

200mm

De randstrook insnijden conform de afmetingen van de 
noodoverloop. De noodoverloop plaatsen en vastzetten met 
bevestigingsmiddelen. Een voldoende ruime manchet aanbren-
gen zodanig dat deze rondom tot 100 mm voorbij de plakplaat 
op de randstrook kan worden gehecht. 

De manchet zowel op het vormdeel als op de randstrook 
verlijmen met Royal Multi Contactlijm, door ondergrond en 
onderzijde manchet te voorzien van Royal Multi Contactlijm, 
exclusief de buitenste en binnenste 20 mm.
Breng vervolgens Royal Multi Seal aan tussen de vrij liggende 
buitenste en binnenste 20 mm en druk dit deel vervolgens aan 
d.m.v. een siliconenroller, dusdanig dat de dikte van de kit 1 
mm bedraagt. De uitstulpende kit met een spatel verwijderen.
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Indien de manchet door de kim moet worden geplaatst moet 
deze ten minste tot 80 mm door de kim in het vlak worden 
aangebracht.

Bij toepassing van een metalen noodoverloop deze eerst 
schoon en vetvrij maken voor het aanbrengen van de Royal 
Multi Contactlijm.

8.12 Lichtkoepels en rechthoekige opstanden 
De dakbedekking vanuit het vlak tot aan de binnenzijde van 
de sparing aansluiten. De opstand plaatsen en met voldoende 
bevestigingsmiddelen fixeren.

De opstanden worden waterdicht ingewerkt d.m.v. Royal EPDM 
opstandstroken en op de hoeken afgewerkt met ongewapende 
gevulkaniseerde prefab hoekstukken.
De opstandstrook zo hoog mogelijk onder de druiprand en tot 
ten minste 100 mm op het vlak aanbrengen. 
De opstand en de Royal EPDM opstandstroken voorzien van 
Royal Multi Contactlijm en beide delen na droging tegen elkaar 
aanbrengen en aanrollen met een siliconenroller. De aanslui-
ting in het dakvlak 20 mm vrij houden van contactlijm en d.m.v. 
Royal Multi Seal afsealen.

Na het inwerken van alle zijden van de opstand de hoeken 
afwerken d.m.v. ongewapende gevulkaniseerde prefab hoeken 
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welke d.m.v. de lijm-kit verbinding worden aangehecht.

8.13 Ontluchting met kunststof vormdeel (voorkeur)

In de Royal EPDM (FR) membranen een insnijding maken ter 
grootte van de diameter van de buis van de doorvoer. 
De aansluiting tussen de buis en het isolatiemateriaal lucht-
dicht afsluiten, bijvoorbeeld met PUR-schuim,  ter voorkoming 
van het ontstaan van condens in het vormdeel. 
Het vormdeel aanbrengen en met schroeven en drukverdeel-
platen vastzetten. De bevestigingsmiddelen aan de buitenzijde 
van de plakplaat plaatsen. 
Een manchet aanbrengen vanaf de kim van de ontluchting tot 
ten minste 100 mm voorbij de rand van de plakplaat. De man-
chet volledig op de plakplaat en de dakbedekking lijmen met 
Royal Multi Contactlijm, met dien verstande dat de binnenste 
en buitenste 20 mm vrij blijven lijm welke met Royal Multi Seal 
worden afgeseald.

8.14 Dubbelwandige aluminium ontluchting 
In de dakbedekking een insnijding maken ter grootte van de 
diameter van de buis. De doorvoer plaatsen, mechanisch 
bevestigen en schoon en vetvrij maken. 

Een manchet knippen van Royal EPDM met een gat diameter 
van ongeveer 1/3e van de diameter van de doorvoer. Het 
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manchet egaal over de ontluchting trekken zodat deze rondom 
de ontluchting minimaal 20 mm opstaat en ten minste 100 
mm voorbij de rand van de plakplaat op het dakvlak wordt 
aangebracht.
Als extra zekerheid kan tussen de aluminium doorvoer en de 
Royal EPDM manchet een ril Royal Multi Seal worden aange-
bracht.
De manchet volledig op de plakplaat verlijmen en door middel 
van de lijm-kit verbinding op de dakbedekking aansluiten. 
De kap monteren.

8.15 Doorvoeren
In de dakbedekking een insnijding maken ter grootte van de 
diameter van de leiding. 
De aansluiting tussen de buis en het isolatiemateriaal lucht-
dicht afsluiten, bijvoorbeeld met PUR-schuim,  ter voorkoming 
van het ontstaan van condens in het vormdeel. 
Het vormdeel aanbrengen en met schroeven en drukverdeel-
platen vastzetten. De bevestigingsmiddelen aan de buitenzijde 
van de plakplaat plaatsen. 
De manchet volledig op de plakplaat en de dakbedekking 
lijmen met Royal Multi Contactlijm, met dien verstande dat de 
binnenste en buitenste 20 mm vrij blijven van lijm welke met 
Royal Multi Seal worden afgesealed.
Het vormdeel met Royal Multi Seal en een klemring rondom de 
leiding afsluiten.
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8.16 Aansluiting met Lux-Top ankerpunt
Monteer het juiste Lux-Top ankerpunt, afgestemd op de betref-
fende onderconstructie, conform de verwerkingsrichtlijnen van 
Lux-Top ankerpunten.
Breng na montage de Royal EPDM plakplaat aan (snijdt deze 
af op de juiste diameter) en sluit deze aan op de Royal EPDM 
dakbedekking d.m.v. de lijm-kit verbinding.
De aansluiting van de plakplaat rondom het ankerpunt gebeurt 
d.m.v. een klemring. Breng voor het aanbrengen van de 
klemring eerst een kitrups Royal Multi Seal aan rondom het 
ankerpunt en tussen de doorvoer.
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9. Onderhoud

Het verdient aanbeveling om het dak jaarlijks ten minste een 
keer te laten inspecteren en onderhouden door een erkend 
dakdekkersbedrijf. Met dit onderhoud wordt de levensduur 
van de bedekking verlengd. Tijdens deze inspectie worden het 
dak en de afvoeren gereinigd. De overlappen en met name de 
aansluitingen bij de details worden beoordeeld en waar nodig 
hersteld. 

Onverhoopte onvolkomenheden en beschadigingen kunnen 
tijdig worden gesignaleerd waardoor onnodig grote schade 
voorkomen kan worden. 

10. Opslag en transport

De pallets met Royal EPDM (FR) dakbanen of membranen moe-
ten worden geplaatst op een droge en vlakke ondergrond.
Bescherm (aangebroken) pallets tegen regen en sneeuw. 
Lage buitentemperaturen beperken het verwerkingsgemak. De 
dakbanen bij voorkeur opslaan bij temperaturen boven +5 °C. 
Royal EPDM toepassen bij temperaturen ≥ +5 °C.

De pallets mogen niet gestapeld worden.

Royal EPDM moet in de originele verpakking vervoerd en opge-
slagen worden.
Bij verticaal transport de geldende Arbo en veiligheidsrichtlij-
nen hanteren. Dit geldt tevens voor het transporteren van de 
locatie van de pallet naar de plaats van applicatie.
Neem de rollen zo kort mogelijk voor de applicatie uit de 
verpakking.

Waarschuwing: plaats de pallets op een plaats waar de draag-
constructie dit toe laat.
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