
Spełniawymagania normyEN 13859

Uniwersalne rozwiązania
dla dachów spadzistych

Otwarta dyfuzyjnie, zbrojona folia do ochrony 
konstrukcji dachu, termoizolacji i poddasza

System

DELTA®-VITAXX PLUS

Membrana
wstępnego
krycia

Do całkowicie
izolowanych
dachów 
spadzistych

Nowe budynki
Remonty
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Akcesoria DELTA®do DELTA®-VITAXX/ DELTA®-VITAXX PLUS

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

DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort.

Dostępna również jako DELTA®-VITAXX 

bez zintegrowanego paska klejącego



Specjalista w zakresie dachów skośnych:

DELTA®-VITAXX PLUS
Bardzo wytrzymały, przepuszczający parę.

Dzięki wysokiej przepuszczalności pary
wodnej (współczynnik Sd ok. 0,05 m)
DELTA®-VITAXX PLUS może być 
zastosowany do dachów wentylowanych 
lub niewentylowanych. Przenikająca  
z wnętrza wilgoć jest odprowadzana przez 
DELTA®-VITAXX PLUS. Budowa folii pozwala 
stosować ją na podkładzie ciągłym, typu 
szalówka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa 
itp. Z zewnątrz DELTA®-VITAXX PLUS 
zapewnia ochronę izolacji termicznej przed 
działaniem wody, śniegu, kurzu itp.

Wiatro- i paroizolacja.
Z systemową gwarancją szczelności. 
10% wyższa ochrona cieplna. 100% 
wiatro- i paroizolacja.

Na zewnątrz: DELTA®-VITAXX PLUS

Wewnątrz: DELTA®-REFLEX PLUS

     DELTA®-VITAXX PLUS: zbrojona kombinacja czterech
warstw o wysokiej paroprzepuszczalności.

     Powierzchnia antypoślizgowa,
bardzo odporna na ścieranie.

     Układany bezpośrednio
na ciągłym podkładzie.

     DELTA®-VITAXX PLUS:  
odporny na działanie  
czynników  
atmosferycznych.

     Montaż w bezpośrednim 
kontakcie z izolacją  
termiczną.

     Wiatro- i paroizolacja
DELTA®-REFLEX PLUS.

     Odległość między
krokwiami do 90 cm.

     Powłoka zewnętrzna
czarna, nieoślepiająca.
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Idealna ochrona izolacji  
na dachu skośnym!
DELTA® Systemowe  
rozwiązania.

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV

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



Na zewnątrz ...

... osłona zabezpieczająca poddasze,  
konstrukcje i izolację, DELTA®-VITAXX PLUS 
dla dachów wentylowanych lub nie.  
Układana na szalunku lub krokwiach.

Wewnątrz ...

... 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 klejącym.

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

Zalecamy następujący system:

  Przykład układania przy kominie. Maksymalne bezpieczeństwo w czasie chodzenia po dachu. Kalenica dachu zamknięta membraną.

DELTA®-VITAXX PLUS zastosowana na dachu i na fasadzie budynku.

DELTA®-VITAXX PLUS
Bardzo wytrzymały, przepuszczający parę.

DELTA®-VITAXX PLUS...

 ... czterowarstwowa folia wstępnego 
krycia o wysokiej paroprzepuszczalności 
i odporności na działanie czynników 
atmosferycznych

 ... może by stosowana z lub bez szczeliny 
wentylacyjnej, a odległości pomiędzy  
krokwiami, wiązarami mogą dochodzić  
do 90 cm

 ... może być układana na krokwiach,  
w bezpośrednim kontakcie z izolacją  
termiczną, a także na dachach  
szalowanych

 ... pozwala na wykonywanie dachów 
izolowanych, o zamkniętych kalenicach 
(całkowicie lub częściowo zagospodaro-
wanych)

 ... znajduje zastosowanie na szalunkach, 
typu deski, OSB itp.

 ... posiada antypoślizgową, nieoślepiają-
cą powierzchnię, która ułatwia porusza-
nie się po dachu w czasie jego wykony-
wania

 ... zapewnia odprowadzanie wilgoci 
pochodzącej z wnętrza, dzięki wysokiej 
przepuszczalności pary 
wodnej (współczynnik 
Sd ok. 0,05m)

 ... jest zgodna z normą 
PN EN 13859 cz. 1 i 2, 
może być stosowana 
jako ochrona przed 
deszczem do konstrukcji 
o szkielecie drewnianym



DELTA®-VITAXX PLUS

Najważniejsze w skrócie

Materiał
zbrojona, czterowarstwowa  
paroprzepuszczalna membrana,  
w kolorze czarnym

Odporność na 
zerwanie

wzdłuż: 430 N/5cm
w poprzek: 400 N/5cm

Klasyfikacja "R" R3 (odległość między osiami krokwi 
do 90 cm)

Wodoszczelność Klasa W1

Właściwości  
pożarowe Klasa E

Współczynnik Sd ok. 0,05 m

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

Waga ok. 160 g/m²

Waga rolki ok. 12 kg

Wymiary rolki 50 m x 1,5 m

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

  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.

Akcesoria DELTA®do DELTA®-VITAXX/ DELTA®-VITAXX PLUS

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

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®-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®-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.

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