
1Ondumit products are patented by Mert Plastik.1

PREMIUM SERIES

TECHNICAL  and  INSTALLATION

PROOF
YOUR
ROOF

מדריך התקנה והסבר טכני

        CAMISA
כמיסה ישראל     
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ROYAL
Width:    900 mm  
Length :     Times of 250 mm
Thickness:    2.5 mm, 3.0 mm 
Working Width:   820 mm
 Pitch Height:    30 mm 
Weight:     4.75 kg/m2 
Head Lap:    250 mm 
Purline Space:    750 mm

ROYAL MAXI
Width:    1050 mm
Length :    Times of 220 mm
Thickness:   2.5 mm, 3.0 mm
Working Width:   960 mm
Pitch Height:   30 mm
Weight:    4.75 kg/m2

Head Lap:   220 mm
Purline Space:   660 mm

PREMIUM SERIES

Maxımum Length For 
Shıppment By 20’ Contaıner

Standart Length For 
Shıppment By 20’ Contaıner

TABLE LENGHTS FOR ROYAL MAXI TABLE LENGHTS FOR ROYAL

מידע טכני

רוחב
דגם רויאל

רוחב -                                              90 ס'מ  

אורך -                                               2 מטר  

רוחב נטו -                                         82 ס'מ  

גובה -                                                3 ס'מ   

מרחק בין מרישי -                               75ס'מ   
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PREMIUM SERIES ACCESSORIES AND 
FITTINGS

Royal Maxi Top Ridge

Barge BoardHeadwall Flashing

Valley Gutter

Royal Top Ridge

Eave Tile

Pvc  
Waterproof Ring

Side Ending Ridge

Side Ridge

Caps

3-Way Ridge

Saddle Self - Tapping 
Screw

ROYAL אביזרי התקנה לרעף קל

רויאל מקסי טופ רידג רוכב רכס עליון רוכב סופי

מפגש קיר רוכב רכס יורד רוכב צד

סיומת תחתונה רכס 3 מעברים מרזב העמק

Pvc
טבעת אטומה למים

בורג הברגה
מכסה כובעאוכף
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PREMIUM SERIES  
PRODUCT FEATURES

Perfect Sound and Heat Insulation

Fireproof and Nonflammable

Protection against Water and Humidity

Nondeformable in Acidic Environment, Non-corrodible

Transportation and Installation are Cheaper and Easier

Ondumit sheets insulate rain sound perfectly even under stormy weathers. With 
a very low thermal conductivity rate of 0,19W/mK they insulate the buildings 
without the need for extra insulation materials.

Ondumit sheets are in the B1 flammability class. When contacted to flame, they 
don’t ignite and spread it. They are self extinguished as soon as the contact with 
the flame source is cut. Ondumit increases the building safety compared especi-
ally to the materials containing bitumen.

Ondumit sheets have just a 0.02% of water absorption rate. Without the 
need for any extra material, they insulate the building against water.

Ondumit sheets don’t react with salt, alkali, and acids under 60% concentration.

Ondumit’s lightweight and panel shaped structure creates advantages through 
all steps from transportation to installation. More than 5000sqm of Ondumit can 
be carried in a single container. Ease of installation also decreases labor costs by 
saving time.

תכונות מוצר ויתרונות 

בידוד צליל וחום מושלם
רעפי קל רויאל שקטים יותר מרעפים אחרים                                                   
ללא צורך בחומרי בידוד נוספים                                                                    

חסין אש ולא דליק
                                                               B1  רעפי רויאל הם ברמת דליקה 
ברגע של אש רעפי רויאל לא נותנים ללהבות להתפשט ואפילו מדכאות את     
האש ופשוט מתכבה מעצמו                                                                        

הגנה מפני מים ולחות
  רעפי רויאל מאט את ספיגת המים. בלי                                                       
הצורך בכל חומר נוסף, הם מבודדים את הבניין כנגד מים                             

סביבה חומצית
לא מגיבים עם מלח, אלקלי וחומצות בריכוז של 60%                                   
עמידות גבוהה ביותר בסביבה קשה - יתרון למי שגר ליד הים                        

הובלה והתקנה הם זולים וקלים יותר
מבנה קל ומשקל בצורת פאנל יוצר יתרונות                                               
לכל השלבים מהובלה להתקנה. יותר מ 600 מ"ר של רעפי רויאל                 
יכול לשאת בהובלה אחת. קלות ההתקנה מורידה גם את עלויות העבודה      
וחוסך זמן יקר                                                                                        
ניתן לשאת בהובלה על טנדר בפעם אחת                                                  
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PREMIUM SERIES  
PRODUCT FEATURES

Warranted for 30 Years against Atmospheric Conditions.  Fit for All Climates

10 Times Lighter than Clay Tiles

Long Lasting Color Stability and Physical Resistance

Resistant to Impacts. Don’t Break or Crack.

Highest Load Capacity

ASA, produced by Samsung, which covers the surface of Ondumit sheets, provi-
des perfect resistance both to sunlight and frosting. Ondumit sheets are warran-
ted for 30 years against atmospheric conditions.

Ondumit sheets are lighter than 5kg per sqm and therefore 10 times lighter than 
clay tiles. They are carried easily, installed fast, and lightens the weight of buil-
dings.

Thanks to PVC and ASA raw materials in it, Ondumit is perfectly resistant to both 
colour and shape deformations. No such deformation was observed during the 
tests ranging from -40°C to +94°C.

No breaking or cracking were observed during a test while which a 25kg weight 
was dropped onto an Ondumit sheet which had been installed with a purlin 
space of 1m.

Ondumit sheets, among all other alternatives, has the highest load capacity. 
They can carry more than 600 kg of spread weight on a sqm.

תכונות מוצר ויתרונות

אחריות למשך 10 שנים נגד תנאים אטמוספריים. מתאים לכל האקלים

רעפי רויאל מספקת התנגדות מושלמת הן לאור השמש וגם בחורף בימים קרים מאוד    
רעפי רויאל מתאימים לכל האקלים כך שאנו מספקים אחריות של 10 שנים מלאות         
לראש שקט                                                                                                           

10פעמים קל יותר מרעפי חימר  
 קלים יותר מ -5 ק"ג למ"ר ולכן קל פי 10                                                     
מאריחי חימר. הם נישאים בקלות, מותקנים במהירות ומקלים על משקלם       

יציבות צבע לאורך זמן
                                                            PVC ו- ASA-הודות לחומרי גלם מ
רעפי רויאל בעלי עמידות גבוהה כנגד עיוותי צבע                                         
 לא נצפתה עיוות כזה במהלך בדיקות שנעו בין -40 מעלות צלזיוס ל-94מעלות
צלזיוס                                                                                                    
                                                                                     (ASA - מגן צבע)

עמיד בפני פגיעות - סדקים,ושברים
לא נראו שבירות או סדקים במהלך הבדיקה במשקל של 25 ק"ג                     

כושר העמסה הגבוה ביותר
בין כל האלטרנטיבות האחרות, לרעפי רויאל יש יכולת העומס הגבוהה ביותר  
הם יכולים לשאת יותר מ 600 ק"ג משקל על מ"ר                                         



Proof Your Roof6

DECK STRUCTURE

STEEL STRUCTURE

REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

PITCH

The surface of the deck should be smooth, the material of the 
deck should be of small deformation, the deck should be more 
than 12 mm thick (according to the pulin span). 
A 3-5 mm gap between two decks is essential for deformation. 
The waterproof rolls should be unrolled smoothly and vetically 
with accurate overlaps.

The angles of steel structure should be precisely controlled du-
ring processing, which will influence the pitch of the roof. 
The deviation of angles will cause an uneven roof. 
All the steels should be anti-corrosion treated.

The underlay of concrete has no crucial influence on the even-
ness of the roof, while the embedded inserts and purlins should 
be very neat and in a plane.
Both steel and wood embedded inserts and purlins should be 
anti-corrosion treated to extend the life of roof structure.
Steel purlins should be welded to the steel embedded inserts 
an woodpurlins can be nailed to th wood embedded inserts di-
rectly.

Ondumit Premium Series are applicable to roof pitches from from 20° to 80°, For the pitch beyond this 
range,  special measures should be taken during installation.

APPLICATION 
AREAS

אזורי התקנה מתאימים

משטח העץ
יש לגלגל את הגלילים העמידים למים בצורה חלק                
עם חפיפה מדויקת                                                            

מבנה פלדה

יש לשלוט במדויק על זוויות מבנה הפלדה במהלך ההתקנה    
אשר ישפיעו על גובה הגג                                                    
סטיית זוויות תגרום לגג לא אחיד                                         
כל הפלדות צריכות להיות מטופלות נגד קורוזיה                    

מבנה מבטון מחודש

ביסודות בטון אין השפעה מכרעת על השוויון של הגג             
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PRODUCT INTRODUCTION

• Ondumit roofing sheets are the result of the most advanced technology in the roofing in-
dustry.

• Ondumit sheets, thanks to its four-layer structure consisting of PVC, ASA and insulation layers, 
are manufactured for those who want their roof to last for life.

• While providing the buildings a modern and progressive outlook, Ondumit also resists physical 
and atmospheric impacts of utmost level.

• Ondumit sheets are suitable to use on any kind of roof, and they stand out with properties 
such as lightweight, ease of installation and ability to use without any maintenance.

• The surface layer, coated with ASA, provides a further insulation and therefore an economic 
gain compared to all other alternatives which require extra insulation materials.
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1 Top Ridge

Valley Gutter Eave Tile Barge Board

3-Way Ridge Side Ridge Side Ending Ridgeרוכב רכס עליון רכס 3 מעברים רוכב רכס יורד רוכב סופי

מרזב העמק סיומת תחתונה רוכב צד

מבוא מוצר רעפי רויאל -חברת כמיסה
רעפי רויאל הינן תוצאה של הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בענף הגגות                                       
ובידוד PVC, ASA רעפי רויאל, בזכות מבנה המורכב מ 4 שכבות                                              
והשפעות אטמוספריות ברמה הגבוהה ביותר                                                                           
רעפי רויאל מתאימים לשימוש על כל סוג של גג והם בולטים עם תכונות                                      
כגון קל משקל, קל להתקנה ויכולת שימוש ללא כל תחזוקה                                                        
                                 ASA מספקת בידוד נוסף ולכן כלכלי, שכבת המשטח המצופה ב - מגן צבע
לעומת כל האלטרנטיבות האחרות הדורשות חומרי בידוד נוספים                                                
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INSTALLATION GUIDELINE

VENTILATION

LINEAR HEAT EXPANSION

HANDLING

FIXING

Ondumit Premium Series Roof Tile is a kind of thermal-plastic, which carries out its best functions wit-
hin a wide range of temperatures: from -200  to +900C. To prevent a roof temperature of more than 
900C, it is necessary to have ventilation space below the sheet itself and as a consequence, sufficient 
openings on the gutter line and the ridge.

The pitch and length of the roof is highly relevant to the functioning of ventilation. The more inclined 
the pitch and the shorter the roof, the more accentuated the movement of hot air. A long roof only 
slightly inclined, in order to have enough ventilation, needs to increase the air volume below the roof 
sheet.

No material exists which is not subject to dimensional alterations in the presence of notable changes 
in temperature. Ondumit synthetic roofing tile has a coefficient of linear expansion of 0.0000546/°C.

The linear expansion must be understood to be in the two longitudinal directions of the sheet: for 
example, if a 6000 mm sheet with a heat rise of 400 C has an expansion of 12 mm, this is overall and 
therefore 6 mm for each of the two sides.

During handling, the products must not be thrown rudely to avoid damaging or scratching the pro-
duct surface. For single sheet longer than 8 m, enough supporting points are essential to avoid the 
cracking of tile.

In order to allow normal linear heat expansion of the sheets, it is necessary to piece the sheet with a 

ø10 mm drill bit, then fasten the sheets with ø6.3 mm fittings.

We adsive you not to use direct fixings without piercing the sheets with self perforating screws becau-
se doing so prevents any dialatation of the sheet. Do not use a hammer to put the screws in.

Original Ondumit supplied fixings must always be used.

מדריך התקנה

אוורור
 רעפי רויאל הוא סוג של פלסטיק תרמי                                                                                         
                המבצע את הפונקציות הטובות ביותר שלו בטווח רחב של                                                              
טמפרטורות: בין ה 20 ל 90 מעלות צלזיוס                                                                                   
כדי למנוע טמפרטורת גג של יותר מ- 90 מעלות צלזיוס                                                                 
יש צורך בפתחי חלל אוורור בקו המרזב וברכס                                                                              

טיפול - רעפי קל רויאל

במהלך הטיפול אסור לזרוק את המוצרים בגסות כדי למנוע פגיעה או שריטות במשטח המוצר         

הברגה נכונה רעפי רויאל
             אנו ממליצים לך לא להשתמש בתיקונים ישירים מבלי לנקב את היריעות באמצעות ברגים מחוררים          
                                                                         עצמית. אל תשתמש בפטיש כדי להכניס את הברגים                                                                           
                                                         Ondumit תמיד יש להשתמש בתיקונים המקוריים המסופקים על
בשביל לאפשר התפשטות חום של הרעפים מאוד הכרחי לעשות חורים מקדימים ברעף                           
מקדח 10 ממ ואז להדק אותו אם הבורג המקורי בשבילו                                                                      
 אנו ממליצים לא להשתמש בהברגה ישירה ללא קידוחים מקדימים בגלל שזה                                        
לא אידיאלי מבחינת הרעפים- חשוב יש להשתמש אם הברגים המקוריים                                               
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INSTALLATION GUIDELINE

STORAGE

INSTALLATION TOOLS

PURLIN

Store the tiles in dry and flat site with  good ventilation. Products should be protected by coverings 
with good air permeability. Ridge units should be stored vertically.

1. Anti-corrosion treatment: Metal purlins should be coated with one layer of anti-rust paint and two 
layers of finishing coatings. Wood purlins should be coated with anti-corrosion or asphalt oil.

2. The top purlin should have 180 mm distance from the ridge line in order to install the ridge tiles.

3. The bottom purlin should have 50 - 70 mm distance from the eave.

4. The purlin space is 660mm. For Royal Maxi Tile and 750mm. For Royal Tile.

Portable drill

Portable polisher

Tape

Drill point

Portable toothless saw

Sleeve

מדריך התקנה המשך

אחסון רעפי קל רויאל
אחסן את הרעפים באתר יבש ושטוח עם אוורור טוב. יש להגן על מוצרים על ידי כיסויים                 
עם חדירות אוויר טובה. יש לאחסן יחידות רכס אנכית                                                                 

כלי עבודה - להתקנה

מקדחה/מברגה ניידת

מלטש נייד

מטר

מסור חסר שיניים נייד

מקדח

שרוול
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INSTALLATION OF 
MAIN TILE

Correct alignment is very important to no matter what kind of roof structure, only this can the sheets 
be assembled closely and straightly. The vertical line should be 50-70mm to the interior of sidewall for 
a gabled roof, and horizontal line 150mm to the bottom purlin .

Place the first sheet as close as possible to the vertical construction line, fix onto the first tile of the se-
cond vertical row, acoording to the supporting framework. The first row must under no circumstances 
be perforated. Fixings should be assembled at the wave crest of tile.

Particular care needs to be taken when aligning the first row because on long sheets even an off lining 
of a few millimeters for each sheet will cause problems. Then go on to do the second fixing, overlap 
the second sheet laterally onto the first and fix with self-tapping screws on the first lowest tile which 
corresponds to the overlap.

To keep the correct alignment of the fixings we recommend the use of a line of reference fixed to 
the extreme of the rafter. Continue in the same way with the third and fourth sheets, and re-check the 
condition of the four sheets, then fix on every other tile. Assemble the sheets in the same way until the 
final one, if necessary, the width of the final sheet may have to be cut accordingly.

 For the second row we recommend as always that 
you begin from the left with a sheet that is cut in 
half lengthways (three rows of tiles). This allows you 
to continue with a horizontal overlap of staggered 
rows, and as such you avoid a crossover of four she-
ets on the overlap.

The remaining sheets cut at the beginning are not wasted as they can be used at the end of the roofing as 
adjustments. 

Complete the opposite side in the same way. Line up the vertical rows of tiles on the opposite side with 
those of the first, in order to assemble the ridge tile.

For the triangle side of a four slope roof, the first sheet should be started from the middle, then continue 
to both left and right directions. Cut the sheets along the hip line to assemble diagonal ridge.

התקנה של רעפי רויאל

בשורה השנייה אנו ממליצים כמו תמיד                                    
אתה מתחיל משמאל שנחתך פנימה                                        
חצי אורכים (שלוש שורות אריחים). זה מאפשר לך                    
להמשיך עם חפיפה אופקית של סוטים                                     
               שורות, וככאלה אתה נמנע ממפגש של ארבעה אריחים על         
החפיפה                                                                               

האריחים הנותרים שנחתכו בתחילת הדרך אינם מבוזבזים שכן ניתן להשתמש בהם בסוף הגגות               
התאמות                                                                                                                                          
השלם את הצד ההפוך באותו אופן. ישר את שורות האריחים האנכיות בצד הנגדי עם                                
אלה של הראשונים, כדי להרכיב את אריח רויאל                                                                                   

בצד המשולש של גג ארבעה שיפועים, יש להתחיל את הגיליון הראשון מהאמצע, ואז להמשיך                         
לכיוון שמאל וימין. חותכים את הרעפים לאורך קו הירך כדי להרכיב רכס אלכסוני                                           

ישור נכון של הגג לא משנה איזה התקנה נעשה הגג חייב להיות ישר ככה יספק התקנה איכותית בהתאם          
 זו הדרך שרעפי רויאל מתחברים בדרך הנכונה ביותר. בגג אם גיבל הרעף קל אמור להתרחק מהקיר                
בסביבות בין 5 ל7 ס''מ כלומר בולט מהריש התחתון ב 15 ס''מ                                                                    
 תמקם את הגיליון הראשון ככל האפשר לקיר לחבר אותו לברגים בהתאם למסגרת שיש                                  
       יש חשיבות מאוד גבוהה להתקנה של השורה הראשונה בצורה הישרה ביותר ככה נקבל את התוצאה הטובה     
ביותר אז לבדוק תמיד שהגיליונות ישרים בהתאם לגג. אחרי שמסיימים שורה ממשיכים הלאה לשורה הבאה    
בשביל לוודא שהגיליונות ישרים מומלץ להשתמש בחוט סימון כדי לוודא שהגיליונות ישרים                             
אנו מציעים אחרי שמיקמנו את השורה הראשונה מומלץ לקחת אחרי זה גיליון לחתוך אותו לרוחב 45סמ           
 כלומר ליצור מצב שיש חצי גיליון בשורה למעלה . ואז ממשיכים עם הגליונות השלמים בשביל שתיהיה             
 חפיפה הדרגתית. ולא ליצור מצב שיש לנו מפגש של הגיליון באותה נקודת חיבור זה טוב לאטימה                   
כמובן לשים את הגיליונות מלמעלה כלפי מטה לא לחשוש מביזבוז חומר מה שנחתך אפשר להשתמש בהמשך  
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PREMIUM SERIES 
ACCESSORIES INSTALLATION

TOP RIDGE

SIDE RIDGE

SIDE ENDING RIDGE

THREE-WAY RIDGE

VALLEY

CONNECTION WITH WALL

The installation of ridge tile should begin from one side. For the first tile, it should 
be half cut to avoid the crossover of four sheets on the overlap.
Self-tapping screws with length of 75 mm and diameter of 6.3mm will be nee-
ded to fix the ridge tile into the main tile. Take care not to fix the ridge near to the 
edge and therefore not to have infiltration problems.

As to the installation of side ridge, it should be aligned to keep straight with the 
hip line. Self-tapping screws with length of 75 mm and diameter of 6.3 mm are 
needed to fix the prefabricated edges to the main tile. Side ridge tile must be 
installed from bottom to top with an overlap of 50 mm.

After finishing the assembling of side ridge, insert the side ending ridge piece 
into the bottom end of side ridge, and fix to the side ridge by rivets. 

A three-way connection is used as the joining element between the top ridge 
and the side ridge one for a four slope roof.

The corner created by joining two converging pitches is called the valley. Position and 
fıx two parallel strips, 240 mm from the centre of the corner, parallel to the corner of the 
valley. Fix the valley gutter made in synthetie resin panel or metal on the strips using 
self-tapping screws or nails. Galvanized valley roll can also be used for valley gutter. 
Position it on the corner starting from the ridge line, setting it down carefully on the 
slab. Begin to fix the extreme edges of the valley on the strips using self-tapping screws 
or nails. The sheets corresponding to the valley line must be pre-shaped before positi-
oning, but leaving the possibilrty to hang them again, after fixing, to have a perfectly 
straight valley line.

Use sidewall flashing made in synthetic resin panel or metal, stick the flashing 
board to the wall and tiles by self-tapping screvvs or nails and seal the higher 
end of flashing with silicon sealant.

התקנת אביזרים

ההתקנה של אריחי הרכס צריכה להתחיל מצד אחד. עבור האריח הראשון                                 
יש לחתוך למחצה כדי להימנע ממעבר של ארבע גיליונות בחפיפה                                           
 יידרשו ברגים להקשה עצמית באורך 75 מ"מ וקוטר 6.3 מ"מ בכדי לתקן את אריח הרכס באריח  
הראשי. הקפד לא לתקן את הרכס קרוב לשטח                                                                       
קצה ולכן לא יהיו בעיות הסתננות                                                                                         
חשוב להתקין כשיש חפיפה הדרגתית וחובה להשתמש אם ברגי החברה                                  

רוכב רכס עליון

רוכב רכס יורד (ירך)
     באשר להתקנת רוכב צד, יש ליישר אותו כך שיישר ישר עם קו הירך                                    
 חובה להשתמש אם ברגי החברה מאוד נחוץ כדי לתקן את הקצוות הטרומיים לאריח הראשי  
אריח הרכס הצדדי חייב להיות                                                                                        
מותקן מלמטה למעלה עם חפיפה של 50 מ"מ                                                                  

רוכב סופי
לאחר סיום הרכבת רוכב הצד, הכנס את חתיכת הרכס הצדדית                                         
לקצה התחתון של הרכס הצדדי, ולהתקין לרוכב הצד על ידי ברגי החברה                           

רכס 3 מעברים
חיבור רכס 3 כיוונים משמש כאלמנט החיבור בין הרכס העליון                                             
והרכס הצדדי אחד לגג של ארבעה שיפועים                                                                      

חיבור עם קיר
הדבק את "מפגש קיר" אל הקיר ואריחים על ידי ברגי עיגון                                                     
סוף עבודה עם איטום סיליקון                                                                                               
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CONNECTION WITH SKYLIGHT

Assemble the sheets from one side normally until they get close to the chimney. Cut the sheets around 
the chimney accordingly.
Add extra purlins next to the chimney if necessary to fix roof sheets.
Use synthetic resin or metal flashings, stick the flashing board to the wall and tiles by self-tapping sc-
rews or nails and seal the higher end of flashing with Silicon sealant. 
Flashings are recommended to be processed at site by metal board, as the roof pitches and position of 
chimneys are variable for different roofs.
Aluminum or galvanized rolls can also be used for the conneetion between tiles and ehimney. Stick the 
rolls to the sheets ali around the ehimney. Fix the other end of rolls to ehimney by nails and then seal 
the higher end.

The sheets must be assembled in the usual way until getting close to the skylight.
Take exact measurements of the skylight, make an exact slot on the sheet with a flexible polisher or a 
portable thin-tooth saw.
Overlap the lead hinge for the lower connection on the tiled sheet and shape it with your hands to fit 
the sheet well.
Then, place the shaped sheet, fitting it well to the side and upper connections and overlap in part, with 
extremity of the inferior elements, the lead hinge on the lower side of the skylight.

CONNECTION WITH CHIMNEYS

חיבור הרעפים כשיש חלון שמש בגג

 יש להרכיב את הרעפים בצורה הרגילה עד להתקרבות לחלון החיצוני. ערכו מידות מדויקות, בצעו חריץ מדויק בעזרת מלטש   
גמיש או מסור שיניים דק. חופפים את ציר העופרת לחיבור התחתון על הגיליון האריח ועצבו אותו עם הידיים כך שיתאימו היטב
    לגיליון. ואז, הנחו את הסדין המעוצב, התאימו אותו היטב לחיבורים הצדדיים והעליונים וחפפו אותו בחלקו, עם גבול הנחות     
אלמנטים, ציר העופרת בצד התחתון של צוהר                                                                                                                 
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APPLICATION AREAS
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CERTIFICATES

ISO 9001: 2008 EC Declaration of Comformity  Comformity Certification



1616Ondumit products are patented by Mert Plastik.
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