
Folia wstępnego
krycia

Do całkowicie
izolowanych
dachów skośnych 

Nowe budynki
Remonty
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DEL TA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 

DELTA®-MAXX

System

Maksymalna ochrona
i bezpieczeństwo
Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego krycia  
- sprawdzona w ekstremalnych warunkach
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TRUDNO
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B1 wg DIN 4102



Idealna ochrona izolacji  
na dachu skośnym? 
DELTA® - Systemowe 
rozwiązanie!

Zaufaj numerowi 1:

Na zewnątrz:

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV

DEL TA®-MA XX
Optymalna ochrona izolacji termicznej 
przed deszczem, nawiewanym śniegiem 
oraz wodą kondensacyjną. Skuteczna  
i sucha izolacja to ograniczenie  
strat energii.

Wewnątrz:

DEL TA®-RE FLEX
Wiatro i paroizolacja  
z systemową gwarancją 
szczelności. 10% wyższa 
ochrona cieplna oraz 
100% wiatro- 
i paroizolacja.

Jakość produktów DELTA® produ-
kowanych przez firmę Dorken  
gwarantowana jest przez  
Niemiecki Związek Dekarzy.

DELTA®-MAXX
Wyjątkowo mocny. Trudno zapalny. Absolutnie wodoszczelny.

J
A

K
O

Ś
Ć

 -
 P

R
E

M
IU

M

     Wodoszczelna. Gwarantowana ochrona  
przed deszczem i śniegiem.

      Z wytłoczeniem kratkowym  
do łatwego i dokładnego  
przycinania.

      5 mm pasek bez  
włókniny zabezpiecza  
przed wnikającą  
wilgocią.

      Otwarta dyfuzyjnie  
powłoka PU  
na wytrzymałej  
na rozrywanie włókninie

      Włóknina magazynująca 
wilgoć.



Dodatkowa pewność z systemowymi komponentami DELTA®. Maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po dachu. DELTA®- MAXX łatwiejsza obróbka detali.

DEL TA®-MAXX - najczęściej sprzedawana w Niemczech folia wstępnego krycia do dachów skośnych.

Wyjątkowo mocny. Trudno zapalny. Absolutnie wodoszczelny.

DEL TA®-MA XX...

 ... jest w Niem czech naj czę ściej  
sprze da wa ną otwar tą dy fu zyj nie fo lią 
wstęp ne go kry cia do całko wi cie  
izo lo wa nych da chów skośnych

 ... posiada 15-let nią gwarancję

 ... jest trudno palny wg DIN 4102-1

 ... z wysoką paroprzepuszczalnością 
(war tość Sd< 0,15 m) ofe ru je bez pie-
czeń stwo przy od pro wa dza niu wil go-
ci

 ... dzięki wygładzonej spodniej stronie 
włókniny może być szyb ciej ukła da na

 ... uła twia pra cę przy ukła da niu przez 
krat ko we wy tło cze nia na po wierzch ni: 
pro ste ką ty przy do ci na niu

 ... pozwala nie uwzględnić wo dy  
roz to po wej

 ... po sia da podobnie jak  
DEL TA®-MA XX PLUS po wierzch nię  
ma ga zy nu ją cą wil goć

 ... może w ekstremalnej sytuacji 
zgromadzić do 1l na m2 wilgoci, która  
z czasem jest odprowadzana na 
zewnątrz przegrody

 ... jest ab so lut nie 
wo do szczel na

 ... gwa ran tu je 
ma ksy mal ne bez-
pie czeń stwo przy 
cho dze niu po 
da chu

 ... jest bardzo 
odporny na  
rozrywanie

 ... gwarantuje 
szybkie i łatwe 
rozwijanie z rolki

      5 mm pasek bez  
włókniny zabezpiecza  
przed wnikającą  
wilgocią.

Zyskujecie na DELTA®System.

... otwar ta dy fu zyj nie i bar dzo od por na 
na ro ze rwa nie fo lia wstęp ne go kry cia  
DEL TA®-MAXX do całko wi cie izo lo wa-
nych da chów sko śnych. Z po wierzch-
nią ma ga zy nu ją cą wil goć. Per fek cyj na 
izo la cja cie pl na od A do Z.

... DEL TA®-RE FLEX wia tro- i pa ro i zo la cja.  
Ener go o szczęd na fo lia z od por ne go na 
ro ze rwa nie, bar dzo ela stycz ne go  
4-war stwo we go ma te ria łu. Odbi ja jący 
cie pło i obniżający ko szty ogrze wa nia. 
Chroni przed elek tro smo giem. 
 Z systemową gwarancją szczelności.

Na zewnątrz... Wewnątrz ...

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



DELTA®-Akcesoria do DELTA®-MAXX.

Dö rken czy ni Wa sze ży cie ła twiej szym. Sy ste mo wo.
Dla te go zaskoczą Was prak tycz ne ak ce so ria DEL TA®:

DEL TA®-MUL TI-BAND
Uniwersalna taśma klejąca 
o bardzo wysokiej sile kle-
jenia, odporna na starzenie. 
Przeznaczona do klejenia zakła-
dów folii, naprawy uszkodzeń 
w foliach DELTA®, uszczelniania 
wszelkiego rodzaju przepustów 
dachowych takich jak kominy, 
kominki wentylacyjne, okna 
połaciowe itp.

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

DEL TA®-THAN
Trwale elastyczny klej w kartu-
szu na bazie kauczuku. Do kle-
jenia wewnątrz i na zewnątrz 
wszystkich folii DELTA®,  
do przyklejania folii do murów, 
murłat, kominów itp.

DEL TA®-FLE XX-BAND
Elastyczny klej bitumiczno-kau-
czukowy na bardzo wytrzymałej 
i rozciągliwej włókninie.  
Do przyklejania i uszczelniania 
połączeń detali wewnętrznych  
i zewnętrznych np. przechodzą-
cych przez dach rur wywiew-
nych, przewodów, okien poła-
ciowych itp.
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Naj ważniej sze w skró cie:

Ma te riał
Odporna na rozerwanie włóknina 
poliestrowa z otwartą dyfuzyjnie 
warstwą poliuretanową

Zastosowanie
Do całkowicie izolowanych 
dachów skośnych i do ochrony  
fasad

Właściwości 
pożarowe

Klasa B1 wg DIN 4102 Trudno palny
Klasa E  wg EN 13501-1

Odporność na 
rozerwanie

wzdłuż: 450N/5cm
w poprzek: 300N/5cm

Wodoszczelność Klasa W1

Współczynnik Sd Sd = 0,15 m

Odporność
na temperaturę -40°C - +80°C

Masa ok. 190 g/m²

Waga rolki ok. 14 kg

Wymiary rolki 50 m x 1,5 m

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®-MAXX

  Dal sze in for ma cje o pro duk tach  
DEL TA® otrzy ma cie Państwo  
na stro nach in ter ne to wych www.ddf.pl  
i www.deltaprofessional.pl. Te le fo nicz nie, 
fa ksem lub e-ma i lem może cie też za żą dać 
in struk cji ukła da nia.

 Nasz do rad ca tech nicz ny jest  
do Państwa dys po zy cji. Na te mat  
da chu: no we bu dyn ki, re mon ty,  
prze bu do wy da chu oraz na te mat su chej  
piw ni cy. Te le fo nicz nie, fa ksem lub  
e-ma i lem.


