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DELTA®-MAXX WD

oszczędnościna membranie

do

Niezwykle efektywna przy montażu ze względu  
na pasy klejące na dwóch krawędziach po spodniej stronie. 
9% niższe zapotrzebowanie na energię.



Idealna membrana na dachy kopertowe:

DELTA®-MAXX WD

Jakość produktów marki DELTA® firmy Dorken jest gwarantowana przez Niemiecki Związek Dekarzy.

■  Krok 3:

Uciętą membranę obrócić o 180° 
i układać od lewej strony.

9% niższe zapotrzebowanie na energię 
i optymalizacja zużycia termomembrany 
przy montażu.

■  Krok 1:

Membranę rozwijać 
od prawej strony.

■  Krok 2:

Rozwiniętą membranę uciąć 
wzdłuż przekątnej na narożu.

■  Z kratkowaniem dla łatwego 
i dokładnego docinania.

■  Zintegrowane pasy klejące 
na obu krawędziach.

■  Wodoszczelna, otwarta 
dyfuzyjnie powłoka z PU 
na magazynującej wilgoć  
włókninie.



 

Dzięki zintegrowanym pasom klejącym  
po spodniej stronie na dwóch krawędziach 
DELTA®-MAXX WD montujemy zdecydo-
wanie łatwiej i szybciej niż membrany 
tradycyjne. Od prawej strony do lewej,  
a następnie od lewej do prawej bez zbędnych 
strat czasu.  

W ten sposób dach pokrywamy pewnie  
i optymalnie chronimy go przez zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi. W obszarach 
naroży i koszy dzięki dopasowanym cięciom 
nie powstają zbędne straty materiału.  
 

Obciętą po przekątnej membranę  
DELTA®-MAXX WD możesz obrócić  
i od razu montować następne pasmo.  
Oszczędzasz czas i materiał! 

Mniejsze zużycie materiału,
niższe koszty!

■  Krok 1:

Membranę rozwijać 
od prawej strony.

■  Krok 2:

Uciętą membranę 
odwrócić o 180° 

■  Krok 3:

Membranę rozwijać 
od lewej strony.

■  Szeroka na 5 mm specjalna krawędź 
zapobiega wnikaniu wilgoci.

■  Odporna na rozerwanie i bezpieczna 
przy chodzeniu włóknina poliestrowa 
magazynująca wilgoć.

■  DELTA®-SCHAUM BAND 
– do uszczelnienia kontrłaty

■  Krok 1:

Membranę rozwijać od prawej strony. 
Rozwiniętą membranę uciąć wzdłuż 
przekątnej na narożu.



Zużycie metrów bieżących przy membranie  
tradycyjnej wliczając 25-centymetrowe zakłady

= 4 x (8,00 + 6,00 + 4,00 + 2,50) mb 
= 4 x 20,50 mb = 82 mb = 123 m2

Oszczędność dzięki DELTA®-MAXX WD 
4 pasy membrany od okapu po kalenicę

 1. narożnik – odpad 0,8 mb membrany

 7+8+8+8 narożniki każdy 0,8 mb oszczędności 
 = 31 x 0,8 mb =  24,8 mb = 37,20 m2

Zużycie: 123 m2 - 37,20 m2 = 85,50 m2
Oszczędność materiału = ok. 30,2 %

Przykładowe wyliczenie
Dach kopertowy 7,5 m x 7,5 m

7,50 m

7,50 m

2,50 m

4,00 m

6,00 m

8,00 m



  ■ efektywny montaż i mniejsze zużycie 
materiału dzięki pasom klejącym  
na obydwu krawędziach

  ■ oszczędność materiału przy montażu 
membrany w koszach i na narożach

  ■ niezawodne klejenie z systemem DELTA®

  ■ skuteczność DELTA®-MAXX potwierdzona 
doświadczeniem

  ■ brak konieczności dodatkowego  
klejenia w obszarze kalenicy

  ■ przy większym zakładzie w obszarze 
kalenicy można użyć materiał pozostały 
po docięciu przy okapie

  ■ odporna na obciążenia, rozerwanie  
i wyjątkowo bezpieczna przy chodzeniu

  ■ spełnia wymagania Niemieckiego 
Związku Dekarzy

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

Najważniejsze w skrócie

Materiał Magazynująca wilgoć włóknina poliestrowa  
z wodoszczelną, paroprzepuszczalną powłoką  
z PU i uszczelniającym pasem klejącym na obu  
krawędziach po spodniej stronie

Zastosowanie FWK do dachów skośnych, ze szczególnym  
przeznaczeniem na dachy kopertowe. 
Możliwość stosowania na pełnym deskowaniu.

Klasa palności  E wg EN 13501-1

Wytrzymałość na rozerwanie ok. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2

Wodoszczelność W 1 wg EN 13859-1+2

Wartość Sd ok.  0,15 m wg EN ISO 12572

Temperatura użytkowania -40 °C – +80 °C

Wytrzymałość na grad Pomyślny wynik testu wytrzymałości na grad dla 
membran – Uniwersytet Techniczny w Berlinie

Podwyższone wymagania 
dotyczące starzenia

Pomyślny wynik testu, ZVDH  
– karta produktu, tabela 1

Masa powierzchniowa ok. 190 g/m2

Waga rolki ok. 14 kg

Wymiary rolki 50 m x 1,50 m
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Akcesoria DELTA® do DELTA®-MAXX WD.

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

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88

PL - 03-289 Warszawa

Tel. 022 798 08 21

Fax 022 211 20 87

biuro@ddf.pl

www.dorken.pl

www.deltaprofessional.pl

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

 Nasz doradca techniczny jest do Państwa 
dyspozycji w temacie dachów: nowych, 
remontowanych, przebudowywanych. 
Informacje uzyskasz telefonicznie, faxem 
lub e-mailem.

DELTA®-MULTI-BAND
Uniwersalna taśma klejąca
o bardzo wysokiej sile klejenia, 
odporna na starzenie. Przeznaczona 
do klejenia zakładów folii, naprawy
uszkodzeń w foliach DELTA®,
uszczelniania wszelkiego rodzaju 
przepustów dachowych takich jak 
kominy, kominki wentylacyjne, okna 
połaciowe itp.

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.

DELTA®-SCHAUM-BAND SB60
jednostronnie klejąca taśma 
uszczelniająca miejsca mocowania 
kontrłat i łat.


