DELTA®FASSADE B
UV-bestendige folie, Euroklasse B
De ultieme bescherming
van gebouwen
■ gedrag bij brand: klasse B (EN 13501-1)
■ toepasbaar bij gevelbekleding met open
voegen tot 20 mm en maximaal 20 %
gevelopening
■ volkomen regendicht: klasse W1 waterdicht, ook na veroudering (5.000 uren
UV-test)
■ extreem dampopen
■ licht en eenvoudig te verwerken;
slechts 240 g/m2
■ CE-gecertificeerd

Gedrag bij brand: Euroklasse B volgens norm
EN 13501-1.
■ zeer lage ontvlambaarheid
■ beperkte vlamverspreiding
■ brandklasse B, ongeacht de ondergrond:
plaatmateriaal, minerale wol, luchtspouw ....
■ zelfdovende folie: geen vlamvoortplanting
tussen de verdiepingen; geen brandende
druppelvorming
■ vlamvertrager opgenomen als grondstof in
het product: geen gevaar voor slechter brandgedrag in de loop der tijd; gedrag bij brand
duurzaam classificatie B.

Dampopen wandfolie X

DELTA®-FASSADE B

DELTA®-FASSADE B bij gesloten of open gevelbekleding.
Zwart oppervlak; toepasbaar bij gesloten of
open gevelbekleding (ruimte tussen bekleding
tot 20 mm en met maximaal 20 % gevelopening*) dankzij de verhoogde weerstand
tegen UV-straling.

Open gevelbekleding tot
20 mm / 20 %

Gesloten gevelbekleding

* Vraag advies bij afwijkende detaillering

DELTA®-FASSADE B, de voordelen op een rij.
gedrag bij brand: Euroklasse B
licht en gemakkelijk te verwerken: slechts 240 g/m2
waterwerendheid: waterdicht, klasse W1 voor en na veroudering (5.000 uur UV bij 50 °C
+ 90 dagen bij 70 °C)
treksterkte (EN 12311): 270/230 N/5 cm voor veroudering en 250/210 N/5 cm na veroudering
scheurweerstand (EN 12310): nagelscheursterkte 110/110 N
gegarandeerde DELTA®-kwaliteit
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Beschrijving

Brandwerende, dampopen en Uv-bestendige folie.

Materiaal

Wit PES vezelvlies, gecoat met een zwarte polyacrylaatlaag.

Toepassing

Als wandfolie: regendichte folie in de houtskeletbouw
– achter een gesloten gevelbekleding
– achter een gevelbekleding met zowel horizontale als verticale openingen
(voegen ≤ 20 mm en beperkt tot ≤ 20 % van de geveloppervlakte)
Als onderdakfolie: vrij hangend of in contact met de ondergrond

Normering

EN 13859-1 en EN 13859-2

Gewicht

ca. 240 g/m2

Sd-waarde

ca. 0,02 m

Warmtegeleiding

ca. 0,17 W/(m · K)

Waterwerendheid
(EN 13859-2 en EN 1928)

waterdicht; klasse W1 voor en na veroudering
(5.000 uur UV bij 50 °C + 90 dagen bij 70 °C)

Treksterkte (EN 12311-1)

270/230 N/5 cm voor veroudering en
na veroudering (5.000 uur UV bij 50 °C + 90 dagen bij 70 °C)

Scheurweerstand (EN 12310) 110/110 N
Temperatuurweerstand

- 30 °C tot + 80°C

Rolafmeting

1,50 m x 50 m

Rolgewicht

ca. 18 kg

Brandweerstand (EN 13501-1) B-s2,d0
Plooibaarheid bij lage
temperatuur (EN 1109)

- 40 °C

DELTA®-toebehoren

DELTA®-TAPE FAS, DELTA®-FAS CORNER, DELTA®-THAN

Normering

conform CE

DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

DELTA®-FASSADE B verhindert brandschade.

