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Lucht- en waterdichte onderconstructie 
van een rieten dak met Royalvap Alu ZK

Een goed geïsoleerd rieten dak

Wanneer rieten daken worden geïsoleerd is het advies om maatregelen te 
treffen om inwendige condensatie te voorkomen. Het proces van vocht-
transport van binnenuit wordt voor een groot gedeelte door het tempe-
ratuursverschil tussen binnen en buiten op gang gebracht. Om versnelde 
achteruitgang van het rieten dak door vochttransport te voorkomen dient 
de constructie aan de binnenzijde (de warme kant) te worden voorzien 
van een dampdichte laag. De Royalvap Alu ZK is hiervoor zeer geschikt. 

Dampremmer Royalvap Alu ZK
De Royalvap Alu ZK is een zelfklevende dampdichte laag met alumini-
umfolie aan de bovenzijde en is afgewerkt met een zelfklevende elas-
tomeer bitumen aan de onderzijde. Dé oplossing voor een lucht- en 
waterdichte constructie, waardoor uw klanten langer profiteren van 
een goed functionerend rieten dak.



De voordelen van Royalvap Alu ZK

•	 koud zelfklevend materiaal
•	 aantrekkelijke verwerkingsbreedte van 1,60 m en 20 m lang
•	 wegtrekfolie eenvoudig te verwijderen in twee delen
•	 naden eveneens zelfklevend en dus dampdicht
•	 geschikt als tijdelijke afdichting (regendicht)
•	 zeer goede kleefkracht

Verwerkingsvoorschriften

•	 de ondergrond dient droog en schoon (stof- en vetvrij) te zijn
•	 de hechting vindt plaats na het verwijderen van de wegtrekfolie
•	 na het verwijderen van de folie de Royalvap Alu ZK goed aandrukken
•	 bij alle naden een overlap van circa 10 cm aanhouden

Technische specificaties

Dragertype: Glasweefsel met aluminiumcomplex
Kleefstof: Elastomeerbitumen
Verwerkingstemperatuur: van 8-30°C
Lage temperatuur flexibiliteit: -30°C
Dampdiffussieweerstand: μd ≥ 1500 m
Afschijfsterkte naadverbinding: 300N/50 mm
Klimaatklasse: Toepasbaar tot en met klasse IV
Houdbaarheid: 6 maanden; mits koel en droog opgeslagen in originele  
verpakking en beschermd tegen UV
DoP nummer: Royal 40.10.10

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