DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort.
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D E LTA®

Odblaskowa paroprzepuszczalna folia dachowa.
Komfort latem.
Obniżenie strat energii zimą.
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DELTA®-ENERGY
Najważniejsze w skrócie:

Materiał	Wielowarstwowy ekran wysoce przepuszczalny
dla pary z metalizowaną powierzchnią odblaskową i dwoma krawędziami samoprzylepnymi.
Zastosowanie	Na dachu: układanie na krokwiach, deskowaniu
lub w bezpośrednim styku z izolacją cieplną.
Na elewacji: układanie na szkielecie drewnianym
lub płytach stężających.
Wytrzymałość
na rozciąganie

ok. 350/220 N/5 cm (EN 12311-1)

Wodoszczelność

W 1 (EN 13859-1+2)

Wartość Sd

ok. 0,07 m (EN ISO 12572)

Odporność na
temperatury

-40 °C do +80 °C

Masa powierzchniowa ok. 180 g/m²
Masa rolki

ok. 13 kg

Wymiary rolki

1,50 m x 50 m

Ze względu na różne warunki pogodowe i nasłonecznienie zalecamy
niezwłoczne przykrycie naszych folii.

Odbijanie ciepła w lecie dzięki powierzchni odblaskowej (współczynnik odbicia do
70%).

Układanie
w bezpośrednim styku
z izolacją (folia paroprzepuszczalna)

Dwie zintegrowane krawędzie samoprzylepne: brak wnikania zimnego powietrza
do izolacji w zimie. Ograniczanie strat
energii do 9%.

DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ewald Dörken AG, Herdecke, Niemcy.

Opis	Folia dachowa paroprzepuszczalna i przeciwdeszczowa

Dwie zintegrowane krawędzie samoprzylepne dla lepszego komfortu w zimie
Minimalna grubość
kontrłat: 24 mm*

Metalizowana powierzchnia
umożliwiająca odbijanie ciepła
w lecie

Folia paroizolacyjna
DELTA® -REFLEX

* Większa pustka powietrzna (np. 40 mm) optymalizuje wentylację i usuwanie ciepła w lecie.

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Akcesoria DELTA® dla DELTA®-ENERGY:

ul. Ostródzka 88

DELTA®-MULTI-BAND
Uniwersalna taśma klejąca
z ząbkowanymi krawędziami
ułatwiającymi odcinanie bez
użycia narzędzi.

PL - 03-289 Warszawa
Tel. 022 798 08 21
Fax 022 211 20 87

DELTA®-THAN
Trwale elastyczny klej
w kartuszu ze specjalnego
kauczuku.

DELTA®-FLEXX-BAND
Rozciągliwa taśma łącząca
i uszczelniająca do połączeń
detali zewnętrznych i wewnętrznych.

www.ddf.pl
www.deltaprofessional.pl

Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych www.ddf.pl
i www.deltaprofessional.pl.
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