System
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort.

DELTA®-FOXX PLUS
JAKOŚĆ - PREMIUM

Poddasze odporne na deszcz
Pełna ochrona
dachu szalowanego
Wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie z warstwą dyspersyjną
Wysoka odporność na przetarcie i rozerwanie.
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Do całkowicie
izolowanych
dachów
skośnych

Nowe budynki
Remonty

Optymalna izolacja
cieplna na spadzistym
dachu!
Przy DELTA®- System
wizja staję się
rzeczywistością!

Na zewnątrz: DELTA®-FOXX PLUS

Pełne zabezpieczenie dachu szalowanego:

DELTA -FOXX PLUS
®

Otwarty dyfuzyjnie. Idealny do wyk
zabezpieczonego przed deszczem

Spełnia wymagania zabezpieczonego
przed deszczem poddasza.

Delta®-Taśma Uszczelniająca
Miejsca Mocowania kontrłaty

JAKOŚĆ - PREMIUM

w połączeniu z systemowymi
akcesoriami,gwarantuje wykonanie
zabezpieczonego przed deszczem
dachu, zgodnie z zasadami
dekarskimi, nawet przy nachyleniu
dachu mniejszym od normatywnego.
To oznacza, że nie tylko sama folia jest
wodoszczelna, ale także wszystkie detale
są wykonane w sposób gwarantujący
wodoszczelność.
Wewnątrz: DELTA®-REFLEX
Wiatro- i paroizolacja.
Gwarantowany system
izolacyjny. 10% wyższa
ochrona cieplna. 100%
szczelności dla pary
i powietrza

2-warstwowa membrana
- wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie
warstwa dyspersyjna oraz odporna na
rozerwanie włóknina PES.

Jakość produktów DELTA® produkowanych przez firmę Dörken gwarantowana
jest przez Niemiecki Związek Dekarzy.

Idealne właściwości podczas układania,
dzięki zagęszczonej strukturze włókien.
Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV

Wiatroszczelne układanie z DELTA®-FOXX PLUS.

Dostosowany do poddasza odpornego na deszcz.

Łatwa obróbka z komponentami systemowymi.

konania poddasza
DELTA®-FOXX PLUS...
	... wartość Sd ≤ 0,02 m gwarantuje

"oddychanie" oraz migrację wilgoci poza
konstrukcję dachową
... wyposażony w podwójny pasek klejący
na krawędziach. Takie rozwiązanie
gwarantuje łatwe i pewne połączenie

		... jest wodoszczelny dzięki zewnętrznej
warstwie dyspersyjnej
		... jest wyjątkowo mocny i odporny na
uszkodzenia mechaniczne
		... masa 270 g/m2 pozwala na układanie
bez deformacji i wybrzuszeń
... dzięki zagęszczonej strukturze
włókniny spodniej może być układany na
dachach deskowanych
... charakteryzuje go znakomita
odporność na ścieranie. Po tej bardzo
odpornej na rozerwanie membranie,
ułożonej na deskowaniu, można chodzić
bez ryzyka uszkodzenia
... za sprawą antyodblaskowej powłoki,
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych
refleksów, także przy ekstremalnym
nasłonecznieniu.

Lekkie i łatwe układanie DELTA®-FOXX obniża koszty.

Zalecamy następujący system:

Dostępne również
w wersji bez pasków
klejących na zakładach jako
DELTA®-FOXX

Na zewnątrz ...

Wewnątrz ...

... otwarta dyfuzyjnie, folia szalunkowa
DELTA®-FOXX PLUS do całkowicie
izolowanych dachów skośnych.
Doskonale zabezpiecza izolację
termiczną zamontowaną na poddaszu.

... DELTA®-REFLEX wiatro- i paroizolacja.
Energooszczędna folia z odpornego
na rozerwanie, bardzo elastycznego
4-warstwowego materiału. Odbijająca
ciepło i oszczędzająca energię. Chroni
przedelektrosmogiem. Z systemową
gwarancją szczelności.
DELTA®-REFLEX PLUS ze zintegrowanym
paskiem klejącym.

W celu zoptymalizowania funkcjonalności swoich produktów, Dorken oferuje szeroką
gamę akcesoriów. Więcej na następnej stronie.

DELTA®-FOXX PLUS

Akcesoria DELTA® do DELTA -FOXX PLUS.
®

Dorken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo.
Dlatego zaskoczą Was pozytywnie akcesoria DELTA®:

Materiał

Odporna na rozerwanie specjalna
włóknina z PES z otwartą dyfuzyjnie,
wodoszczelną warstwą dyspersyjną

Zastosowanie

Do całkowicie izolowanych
dachów szalowanych

Odporność na
rozerwanie

wzdłuż: 370 N/5cm
w poprzek: 270 N/5cm

Wodoszczelność

Klasa W1

Właściwości
pożarowe

Klasa E

Współczynnik Sd

ok. 0,02 m

Odporność
na temperaturę

-40°C - +80°C

Waga

ok. 270 g/m²

Waga rolki

ok. 20 kg

Wymiary rolki

50 m x 1,5 m

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

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88,
03-289 Warszawa
Tel. (22) 798-08-21
Fax (22) 211-20-87
biuro@ddf.pl
www.ddf.pl
www.deltaprofessional.pl

DELTA®-Taśma
Uszczelniająca Miejsca
Mocowania
Impregnowana
piankowa taśma
uszczelniająca miejsce
styku folii
DELTA®-FOXX PLUS
z kontrłatą.

DELTA®-FOXX Pren
Elastyczny klej do
łączenia zakładów.
Alternatywnie
DELTA®-FOXX PLUS.

Dalsze informacje o produktach
DELTA® otrzymacie Państwo
na stronach internetowych www.ddf.pl
i www.deltaprofessional.pl. Telefonicznie,
faksem lub e-mailem możecie też zażądać
instrukcji układania.

DELTA®-THAN
Trwale elastyczny klej
w kartuszu na bazie
kauczuku. Do klejenia
wewnątrz i na zewnątrz
wszystkich folii DELTA®,
do przyklejania folii do
murów, murłat, kominów
itp.

DELTA®-FLEXX-BAND
Elastyczny klej
bitumiczno-kauczukowy
na bardzo wytrzymałej
i rozciągliwej włókninie.
Do przyklejania
i uszczelniania połączeń
detali wewnętrznych
i zewnętrznych np.
przechodzących przez
dach rur wywiewnych,
przewodów, okien
połaciowych itp.

Nasz doradca techniczny jest
do Państwa dyspoz ycji. Na temat
dachu: nowe budynk i, remonty,
przebudowy dachu oraz na temat suchej
piwnic y. Telefonicznie, faksem lub
e-mailem.

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

Najważniejsze w skrócie

