
Folia wstępnego
krycia

Do całkowicie  
izolowanych
dachów  
skośnych

Nowe
budowle

DELTA®-VENT N PLUS

Membrana otwarta dyfuzyjnie
do ochrony konstrukcji
dachowych
Budowa 3-warstowa, wartość Sd ok. 0,02 m.
Zastosowanie: dachy skośne
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DEL TA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 

Dostępna również bez zintegrowanego 

paska klejącego jako DELTA®-VENT N



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

Profesjonalna folia przy pełnym wykorzystaniu wysokości krokwi.
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DEL TA®-VENT N PLUS
Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego kry-
cia (wartośc Sd ok. 0,02m) odpowiedzial-
na jest za odprowadzanie wilgoci  
z przegrody dachowej na zewnątrz.
DELTA®-VENT N PLUS skutecznie zabez-
piecza konstrukcję przed deszczem  
i nawiewanym śniegiem. 

Na zewnątrz:

Wewnątrz:

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV

Jakość produktów DELTA® produkowa-
nych przez firmę Dörken gwarantowana 
jest przez Niemiecki Związek Dekarzy. 

Połączone za pomocą ultradzwięków 
dwie warstwy włókniny a pomiędzy nimi 
film funkcyjny

3-warstwowy materiał firmy 
Dorken

podwójny pasek klejący  
na zakładzie

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



DEL TA®-VENT N PLUS ...

 ... skła da się z od por nych  
na ro ze rwa nie, otwartych dyfuzyjnie  
włóknin i filmu funkcyjnego z PP

 ... jest łączona ultradźwiękami  
w specjalnym procesie produkcyjnym. 
Gwarantuje to mocne połączenie 
poszczególnych warstw

 ... posiada wysoką odporność na uszko-
dzenia mechaniczne podczas układania 
na dachu

 ... dodatkowa włóknina od spodu zabez-
piecza przed uszkodzeniami materiału 
przez krokwie z wystającymi zadrami

 ... matowa powierzchnia zabezpiecza 
przed oślepiającymi refleksami

 ... stosunkowo niski ciężar w porównaniu 
z materiałami bitumicznymi pozwala  
na szybkie i pewne układanie

 ... rozwijana z rolki pozwala na dokładne 
układanie bez deformacji  
i wybrzuszeń

 ... prawidłowo ułożona w pełni chroni 
izolację cieplną dachu

DELTA®-VENT N PLUS
Profesjonalna folia przy pełnym wykorzystaniu wysokości krokwi.

Wodoszczelny zakład dzięki zintegrowanym pasom klejącym. Maksimum bezpieczeństwa dzięki specjalnemu systemowi klejenia. Połączenia mogą być szczelne dzięki DELTA®-THAN.

DELTA®-VENT N PLUS jest łatwa w montażu.

Dostępne również  
w wersji bez paska  
klejącego na zakładach  
jako DELTA®-VENT N

... DELTA®-VENT N PLUS otwarta dyfu-
zyjnie folia przeznaczona do układania 
na w pełni izolowane dachy skośne. 
Chroni przegrodę dachową przed 
wilgocią a przy tym jest łatwa  
w układaniu. 

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

Na zewnątrz... Wewnątrz ...

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

Zyskujecie na DELTA®System.
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DELTA®- Akcesoria do DELTA®-VENT N PLUS.

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.

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

DEL TA®-FLEXX-BAND
Elastyczny klej bitumiczno-
kauczukowy na bardzo wytrzy-
małej 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.

DELTA®-VENT N PLUS

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.ddf.pl

www.deltaprofessional.pl

  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.

 Nasz doradca techniczny jest  
do Państwa dyspozycji. Na temat  
dachu: nowe budynki, remonty,  
przebudowy dachu oraz na temat suchej  
piwnicy. Telefonicznie, faksem lub  
e-mailem.

Najważniejsze w skrócie

Materiał
3-war stwo wa fo lia do da chów sko śnych 
z od por nej na ro ze rwa nie otwar tej  
dy fu zyj nie kom bi na cji włók nin i fil mu

Zastosowanie fo lia wstęp ne go kry cia przy izo la cji  
cie pl nej do pełnej wy so ko ści kro kwi

Wła ści wo ści  
pożarowe Klasa E

Odporność na 
zerwanie

wzdłuż: 220 N/5 cm
w poprzek: 165 N/5 cm

Wodoszczelność Klasa W1

Współczynnik Sd ok. 0,02 m

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

Waga ok. 130 g/m²

Waga rolki ok. 10 kg

Wymiary rolki 50 m x 1,5 m

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


