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Ide & inspirasi aplikasi inovatif ROYALboard untuk interior & eksterior.



Adanya beragam selera desain 
bangunan, baik interior dan eksterior, 
membutuhkan bahan bangunan yang 
andal untuk diaplikasikan sebagai 
realisasi dari desain yang ada. Selain 
dari sisi ketahanan terhadap cuaca, 
kemudahan saat pemasangan juga 
dibutuhkan untuk mempercepat 
pengerjaannya. Pemeliharaan yang 
mudah dan ekonomis juga menjadi 
kelebihan saat memilih jenis bahan 
bangunan yang akan digunakan.

Papan silikat ROYALboard dapat 
memenuhi semua kebutuhan itu, 
karena memiliki ketahanan yang 
baik terhadap air dan kelembapan, 
api, rayap, serta benturan. Proses 
pemasangannya pun praktis dan 
cepat karena tidak memerlukan 
keahlian khusus.

TAHAN RAYAP KUATTAHAN AIR

TAHAN LAPUK

TAHAN API INDAH ALAMI

MUDAH
DIPASANG

TAHAN
BENTURAN

MUDAH
DIBENTUK

TAHAN CUACA
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Kreasi ruang tanpa batas.

Solusi dinding bagian luar

Lebih baik dari kayu.

Dekorasi langit-langit cantik 
menarik.
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DECO
Dekorasi lantai tampil cantik.

Solusi lantai praktis.

Aplikasi dinding menawan.

Penutup langit-langit dan dinding 
modern dinamis.
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TIPE PROFIL

PAPAN SILIKAT UNTUK 
BERBAGAI APLIKASI
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Papan silikat ROYALboard terdiri atas dua bentuk, yaitu 
papan dan plank, dimana  terdapat berbagai varian dari 
setiap bentuk tersebut. Produk berupa papan terdapat  
RB Classic, RB Clad, RB Deco, dan RB Floor tipe 
Board.  Untuk produk berupa plank terdapat RB Fascia, 
RB Cornice, RB Skirting, RB Siding, dan RB Floor tipe 
Deck.

Seluruh produk  dapat   diaplikasikan   sesuai 
penamaannya, maupun dieksplorasi untuk aplikasi 
berbagai desain di beragam bagian bangunan. Misalnya, 
kombinasi RB Skirting dan RB Cornice sebagai 
dekorasi dinding ataupun langit-langit, yang dipasang  
berselang-seling seperti motif tulang ikan.

DECO
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ESTETIKA DESAIN INTERIOR
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Kualitas tinggi papan silikat ROYALboard didapat dari 

bahan bermutu terbaik, dimana seluruh produknya 

terbuat dari campuran semen dan pasir silika, yang 

diperkuat dengan serat selulosa. Proses produksinya 

juga menggunakan teknologi pengeringan Autoclave, 

sehingga produk ROYALboard mempunyai muai susut 

yg relatif paling kecil, kuat terhadap benturan, tahan 

api, air dan kelembapan. 

CLAD

COCOK UNTUK EKSTERIOR
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RB Classic hadir sebagai solusi langit-langit dan partisi di berbagai ruangan untuk beragam jenis 
bangunan. Ekspresikan estetika desain interior hunian, area bisnis, dan berbagai jenis fungsi 
bangunan Anda dengan RB Classic, karena cara aplikasinya sederhana, fleksibel, dan mudah 
dibentuk.

KREASI RUANG 
TANPA BATAS

Aplikasi langit-langit: 3.5 mm & 4.5 mm

Rekomendasi:

Aplikasi partisi: 6.0 mm & 8. 0 mm

1

2

1
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Untuk memenuhi kebutuhan akan langit-langit dan partisi 
yang andal, RB Classic tersedia dengan beberapa variasi 
ketebalan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan  
dan fungsi. Proses pemasangannya pun praktis dan cepat 
karena tidak memerlukan keahlian khusus.

Tahan terhadap kelembapan dan air sehingga tidak lapuk, 
serta tahan terhadap benturan sehingga kuat untuk 
dipasangi dekorasi dinding. Kekedapan suara hingga 
55 dB memberikan privasi dan kenyamanan antarruang, 
untuk berbagai aktivitas dan jenis ruangan, baik untuk 
hunian, bisnis, fasilitas umum, maupun area publik.

PAPAN ANDALAN SEGALA RUANGAN

Cocok Untuk Rangka Metal dan Kayu

Fleksibel

Tahan Benturan

Tipe Ukuran
Standar (mm)

Metric

Imperial

3.5 x 1200 x 2400
4.5 x 1200 x 2400
6.0 x 1200 x 2400
8.0 x 1200 x 2400

3.5 x 1220 x 2440
4.5 x 1220 x 2440
6.0 x 1220 x 2440
8.0 x 1220 x 2440

Berat per
Lembar (kg)

15.5
19.0
26.0
35.6

15.5
19.5
26.5
36.0

Tabel keterangan RB Classic :

Variasi papan RB Classic :

Contoh papan RB Classic original.

2

Cocok Untuk Kebutuhan Langit-langit 
& Partisi
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Sedangkan di bagian sambungan, direkomendasikan 
menggunakan sambungan exposed (terlihat) atau 
nat system. Khusus untuk di eksterior, disarankan 
menggunakan sealant yang sesuai, serta tahan 
terhadap perubahan cuaca & pergerakan/getaran 
bangunan.  

Sebagai pelindung bagian luar bangunan, dibutuhkan 
materi yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap 
cuaca. Di Indonesia yang beriklim tropis, materinya 
harus tahan terhadap panas maupun hujan yang silih 
berganti.

RB Clad yang diproduksi dengan teknologi Autoclave 
memiliki ketahanan terhadap paparan api, air, serta 
benturan. Pemasangannya disarankan pada rangka 
baja, yang sesuai dengan desain, dimensi, ketebalan,  
serta jarak yang direkomendasikan. Perhitungkan 
juga parameter lainnya, seperti beban angin, beban 
statis, ketinggian dinding, dan tingkat risiko gempa. 

SOLUSI DINDING BAGIAN LUAR

1

RB Clad sebagai solusi dinding bagian luar.1
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Beri jarak 6 mm pada jointing / 
sambungan antar RB Clad.

Pemasangan RB Clad dapat 
menggunakan rangka baja 
dengan braket yang sesuai 
dengan jarak antar rangka 
vertikal max 600 mm.

Gunakan flexible sealant 
yang memiliki ketahanan 
cuaca untuk mengisi celah 
sambungan.

Gunakan backer rod untuk 
mengisi celah sambungan 
sebelum proses sealant.

Pemasangan RB Clad

1. 3.

2. 4.

Untuk kebutuhan eksterior

Tahan rayap dan cuaca

Tahan lama

Perawatan yang mudah

Tabel keterangan RB Clad :

Catatan :
Rekomendasi hanya untuk digunakan di bawah 5 lantai.
Pergunakan sekrup dan jarak rangka yang sesuai.

Contoh papan RB Clad original.

Variasi papan RB Clad :

Tipe Ukuran
Standar (mm)

Berat per 
Lembar (kg)

Metric
10 x 1200 x 2400 45.5

49.712 x 1200 x 2400
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Selain untuk lisplang, RB Fascia juga bisa 
diaplikasikan sebagai penutup dinding di dalam dan 
luar ruang. Pemasangan berulang di permukaan 
dinding akan memberikan penampilan yang cantik, 
serta bernuansa modern, hangat, dan nyaman.

Dengan pilihan tekstur teak yang polos, serta walnut 
yang bermotif kayu alami akan memberikan suasana 
yang berbeda saat dipasang.

RB FASCIA SEBAGAI
PENUTUP DINDING

Dengan silika & pulp sebagai salah satu bahan baku 
utamanya, serta diproses dengan teknologi mutakhir 
Autoclave, maka RB Fascia menjadi lebih kuat dan 
tahan dari api, air, juga rayap, bila dibandingkan 
dengan kayu. Selain itu, nilai muai susut yang kecil 
akibat perubahan suhu panas dan dingin, juga 
menjadikan RB Fascia lebih stabil daripada kayu 
bila digunakan di luar ruangan, yang akan diterpa 
berbagai cuaca. 

Aplikasinya pun mudah dan cepat, karena tidak 
membutuhkan keterampilan khusus. Aplikasinya 
sebagai lisplang di atap, selain berfungsi sebagai 
penutup talang air, juga menjadi pemanis tampilan 
atap.

RB FASCIA LEBIH 
BAIK DARI KAYU

RB Fascia sebagai lisplang pengganti kayu.1

RB Fascia sebagai penutup dinding.21

2
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Teak (Polos)

Walnut (Serat Kayu)

Tipe Tekstur RB Fascia

EKSPRESI SELERA DENGAN BERBAGAI TEKSTUR & PROFIL

Variasi plank ROYALboard :

Keragaman selera akan desain interior dan gaya 
bangunan, dengan mudah dapat diekspresikan 
menggunakan RB Fascia. Terdapat berbagai 
varian RB Fascia yang memiliki profil di sisiannya, 
yaitu square (S), bevel (B), dan curve (C).  Selain 
itu juga ada variasi tali air di bagian tengahnya, 
yang dikenal dengan sebutan groove (G). 

Selain itu RB Fascia memiliki 2 varian tekstur 
yaitu teak yang permukaanya halus dan rata, 
juga walnut yang permukaannya serupa kayu 
alami. 

Tipe B: “Bevel”: memiliki 
tepian miring yang tegas.

TIPE B

Tipe C: “Curve”: memiliki 
tepian lengkung yang 
dinamis.

TIPE C

Tipe BG: “Bevel Groove”: 
memiliki tepian miring yang 
tegas dan tali air di bagian 
tengah.

TIPE BG

Tipe CG: “Curve Groove”: 
memiliki tepian lengkung 
yang dinamis dan tali air di 
bagian tengah.

TIPE CG

Tipe S: “Square”: memiliki 
tepian sudut siku yang tegas 
dan rapi.

TIPE S

Tipe SG: “Square Groove”: 
memiliki tepian sudut siku 
yang tegas dan rapi, serta 
tali air di bagian tengah.

Tipe 2BG: “Double Bevel 
Groove”: memiliki dua sisi 
dengan tepian miring yang 
tegas, serta tali air di bagian 
tengah.     

Tipe L: “Lock”: memiliki 
tepian yang saling 
mengunci di kedua sisinya.

TIPE SG TIPE 2BG TIPE L

Tipe Ukuran
Standar (mm)

Berat per
Lembar (kg)

Fascia Teak C
Fascia Teak C
Fascia Teak C
Fascia Teak CG
Fascia Teak CG

8 x 100 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 300 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 300 x 2440

Fascia Walnut S
Fascia Walnut S
Fascia Walnut S
Fascia Walnut S
Fascia Walnut S

8 x 100 x 3050
8 x 200 x 3050
8 x 300 x 3050
8 x 200 x 4050
8 x 300 x 4050

3.6
6.9
10.4
9.6
14.4

Fascia Teak S
Fascia Teak S
Fascia Cedar S
Fascia Teak S
Fascia Teak S
Fascia Teak S
Fascia Teak S
Fascia Teak SG

8 x 200 x 3050
8 x 300 x 3050
8 x 200 x 4000
8 x 200 x 2440
8 x 300 x 2440
8 x 200 x 4050
8 x 300 x 4050
8 x 200 x 2440

6.9
10.1
9.2
5.9
8.9
9.2
13.8
5.9

Fascia Teak B
Fascia Teak B
Fascia Teak BG
Fascia Teak BG

8 x 200 x 2440
8 x 300 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 300 x 2440

5.8
8.8
5.8
8.8

2.9
5.9
8.8
5.8
8.7

Tabel keterangan RB Fascia :

B
A

R
U



Percantik tampilan tepian langit-langit berbagai ruangan dengan RB Cornice yang memiliki 
dua tipe profil yaitu Bevel (B) dan Curve (C), serta kombinasi tali air Groove (G) pada bagian 
tengahnya.

DEKORASI LANGIT-LANGIT
CANTIK MENARIK

Sebagai dekorasi langit-langit

Tahap rayap dan mudah dipasang

Tersedia beberapa variant profil dan groove

16 ROYALboard | Papan Silikat Semua Disikat

RB Cornice sebagai dekorasi langit-langit1

1
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Tabel keterangan RB Cornice :

RB Cornice sebagai dekorasi langit-langit2

2

Contoh papan RB Cornice original.

Cornice Teak B
Cornice Teak BG

Cornice Teak C
Cornice Teak CG

8 x 75 x 2440
8 x 75 x 2440

8 x 75 x 2440
8 x 75 x 2440

2.2
2.2

2.1
2.1
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LANTAI PUN TAMPIL CANTIK
Dekorasi pada lantai juga turut mempengaruhi tampilan di dalam ruangan. Kesan yang 
timbul terhadap ruangan akan semakin lengkap bila sisi pertemuan antara dinding dan 
laintai juga diberi dekorasi. RB Skirting dapat memberikan kesan luas dan nyaman 
dengan penampilannya yang rapi dan minimalis. 

Pemasangannya juga mudah dan praktis, karena tidak membutuhkan keahlian khusus. 
Kebutuhan bahan pun lebih ekonomis, dan waktu pemasangan juga lebih efisien.

“RB Skirting menjadikan ruangan Anda jauh lebih 
berkesan luas dan modern.”

RB Skirting mempercantik tampilan desain lantai.1

1
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RB Skirting mempercantik tampilan desain lantai.2

VARIASI UKURAN DAN 
PROFIL UNTUK SEMUA 
KEBUTUHAN
Varian dengan profil pinggiran bevel (B) dan curve 
(C), beserta tambahan variasi tali air groove (G) 
membuat RB Skirting dapat digunakan untuk 
berbagai desain ruangan, baik klasik maupun 
modern.  Diproses dengan teknologi mutakhir 
Autoclave membuat RB Skirting tahan rayap, serta 
tahan terhadap kelembapan, sehingga kuat dan 
awet sebagai plint lantai yang sering terkena basah 
saat dibersihkan.

Contoh papan RB Skirting original.

Variasi papan RB Skirting :

2

Tabel keterangan RB Skirting :

Tipe Ukuran
Standard (mm)

Skirting Teak B
Skirting Teak B
Skirting Teak BG
Skirting Teak BG

Skirting Teak C
Skirting Teak CG
Skirting Teak CG
Skirting Teak S
Skirting Teak S

8 x 100 x 2440
8 x 150 x 2440
8 x 100 x 2440
8 x 150 x 2440

8 x 150 x 2440
8 x 100 x 2440
8 x 150 x 2440
8 x 100 x 2440
8 x 150 x 2440

2.9  
4.4 
2.9 
4.4 

4.3
2.8
4.3
2.9
4.4

Berat per
Lembar (kg)
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RB Siding sebagai penutup langit-langit dan dinding.1

1
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Langit-langit dan dinding adalah dua elemen utama pembentuk 
ruangan, selain tentunya lantai. Karena dianggap pasti ada dalam suatu 
ruangan, maka keduanya biasanya dianggap menjadi latar belakang  
dari aktivitas menghias interior ruangan. Padahal, mereka juga bisa 
menambah keindahan interior ruangan dengan diberikan dekorasi atau 
aksen bidang. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan plank 
yang disusun sehingga membentuk motif tertentu, dan bisa disesuaikan 
dengan selera.

RB Siding  dapat digunakan sebagai dekorasi penutup kedua elemen 
ini, dan dapat diandalkan secara kualitasnya selain tampilannya yang 
menarik. Produk ini memiliki ketahanan terhadap api, rayap, dan air 
maupun kelembapan. Pemasangannya juga mudah dan cepat, karena 
tidak membutuhkan keahlian khusus.

PENUTUP LANGIT-LANGIT DAN 
DINDING MODERN DINAMIS

Contoh papan RB Siding original.

Tipe
Ukuran

Standard (mm)

Siding Teak B
Siding Teak B
Siding Teak BG
Siding Teak BG

Siding Teak 2BG
Siding Teak 2BG

8 x 75 x 2440
8 x 100 x 2440
8 x 150 x 2440
8 x 200 x 2440

8 x 150 x 2440
8 x 200 x 2440

2.1  
2.9 
4.3 
5.8 

4.4
5.8

Berat per
Lembar (kg)

8 x 200 x 2440
8 x 200 x 2440
10 x 200 x 2440

8.5
8.5
9.7

Siding Teak L
Siding Teak LG1
Siding Teak LG1

Tabel keterangan RB Siding :



SOLUSI PENGGANTI 
LANTAI KAYU

RB FLOOR BOARD 
UNTUK KEBUTUHAN 
MEZANIN

FLOOR
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Penampilan lantai kayu yang hangat dan nyaman 
selalu tampak menarik, baik di interior maupun 
eksterior. Kekuatan, kemudahan perawatan, biaya 
yang ekonomis, serta ketahanan terhadap berbagai 
kondisi menjadi pertimbangan saat memilih jenis 
lantai ini.  

RB Floor deck memiliki varian produk papan dan deck, 
yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi lantai 
sesuai dengan kebutuhan hunian Anda. Tersedia 
dengan ketebalan 25 mm, RB Floor merupakan 
salah satu produk papan silikat ROYALboard yang 
diproduksi dengan teknologi Autoclave, sehingga 
menghasilkan lantai menarik yang tahan terhadap air, 
tahan rayap dan tidak lapuk. Sehingga merupakan 
solusi pengganti lantai kayu.
  
Untuk membuat penampilannya semakin sesuai 
desain, RB Floor dapat dicat dengan warna yang 
diinginkan.

RB Floor board sangat sesuai sebagai solusi untuk 
pengganti lantai kayu, karena dapat memenuhi 
seluruh faktor pertimbangan tersebut.  Selain itu, 
pemasangannya dapat diaplikasi langsung ke rangka 
(sesuai jarak yang direkomendasikan).

Tahan api dan tahan air

Tahap benturan serta tidak lapuk

RB Floor deck sebagai pengganti kayu.1

RB Floor board sebagai mezanin.2

1

2



APLIKASI RANGKA
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Untuk aplikasi eskterior, selalu gunakan rangka dengan 
jarak sesuai dengan kebutuhan beban dan juga 
perhitungkan level lantai yang dibutuhkan (Tebal RB 
Floor deck + rangka).

DETAIL PRODUK :

1. BM (Beban Merata) = kg/m2, BT (Beban Terpusat) = 
kg terhitung pada area 300 x 300 mm.

2. MoR Floor adalah 6000N/mm2 (kering) dan 4000N/
mm2 (basah).

3. Maksimum defleksi terhitung L/250 dari jarak antara 
rangka.

4. Dimensi dan ukuran di atas adalah perhitungan 
rata-rata sesuai toleransi pabrik.

Notes :

Contoh RB Floor original.

Variasi RB Floor :

Tabel keterangan RB Floor :



APLIKASI DINDING 
MENAWAN DENGAN 
RB DECO INSPIRE

DECO

24 ROYALboard | Papan Silikat Semua Disikat

Dengan penampilan menarik dan unik yang terdiri atas 
potongan, serta pola dan ragam yang dapat disusun, 
dan disesuaikan dengan desain ruangan, gunakan 
RB Deco Inspire untuk aplikasi dinding interior. Buat 
penampilannya semakin cantik menarik dengan 
memberikan sentuhan warna sesuai desain ruangan.

Selain itu, RB Deco juga dapat memberikan kesan 
artistik dengan beragam motifnya sebagai partisi hingga 
penutup kolom sesuai desain.

Tipe Varian Ukuran
Standar (mm)

Berat /
Box (kg)

Inspire

Fertile Star

Bubble

Ardor

8 x 600 x 1200

8 x 600 x 1200

8 x 600 x 1200

6.5

6.5

6.5

Bubble Fertile StarArdor

Pola desain variatif

Tahan api dan air

Mudah dalam pemasangan
Variasi papan RB Deco :

1

RB Deco Fertile Star sebagai dekorasi dinding.1

Tabel keterangan RB Deco :
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