DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA -FOL PVE
K L A S S I E K

®

De extra-plus voor de
hoogste zekerheid.
4-lagig materiaal.
Waterdicht en robuust.

왎 Onderdakfolie
Beschotfolie

왎 Voor hellende
daken met
onderverluchting

왎 Nieuwbouw
Renovatie

Betrouwbare bescherming en bijzondere
energiebesparing?
DELTA is de ideale
combinatie!
®

Overtuigende voordelen:

DELTA -FOL PVE
®

Uitzonderlijke thermische stabilit

왎 Bijzonder robuust
door de beschermende
bovenlaag.

왎 Waterdicht dankzij
de speciale bekleding.

K L A S S I E K

왎 Aan de buitenzijde:
DELTA®-FOL PVE
Gedaan met onaangename vochtigheid
onder uw dak. Bescherm uw thermische
isolatie tegen stof, vuil, regen, sneeuw
en vocht. Zo blijft uw thermische isolatie
steeds droog en functioneel.

왎 Aan de binnenzijde:
DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS
Damp- en windscherm.
100 % wind- en dampdicht. 10 % meer
warmtebehoud.

왎 Grote bedrukking
voor een herkenbare
bijzondere kwaliteit.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

왎 Spinvezelvlies met
scheurbestendig en
rastervormig bewapening.

Uitstekend geschikt als beschotfolie.

Robuuste onderdakfolie voor hellende daken met
onderverluchting.

Gemakkelijke plaatsing door een gering rolgewicht.

eit. Hoge scheurweerstand. Eenvoudige plaatsing.
DELTA®-FOL PVE ...
왎 ... is opgebouwd uit 4 lagen. Een
scheurbestendig, rasterversterkt weefsel, een spinvezelvlies en twee lagen
speciale bekledingen.
왎 ... is waterdicht, UV-gestabiliseerd en
bitumenvrij.
왎 ... kan door de thermische stabiliteit
zonder problemen ook bij hoge temperaturen geplaatst worden.
왎 ... is bijzonder robuust dankzij de beschermende bovenlaag. De hoge
scheurweerstand en de uitstekende
antislipeigenschappen vergemakkelijken de plaatsing.
왎 ... is met een gewicht van 165 g/m2
goed hanteerbaar. Het gewicht en de
gunstige rolbreedte van 1,5 m garanderen een hoog rendement en dus
minder kosten.
왎 ... kan door de geringe materiaaldikte
ook op complexe en moeilijk toegankelijke zones van de dakconstructie
zonder grote moeilijkheden geplaatst
worden.
왎 ... laat zich als beschotfolie direct
onder de leien op het
beschot plaatsen.
Het beschothout kan
betrouwbaar uitdrogen.

DELTA®-FOL PVE garandeert een ideale bescherming en laat zich gemakkelijk plaatsen.

Wij raden u het volgende systeem aan:
Aan de buitenkant …

Aan de binnenkant …

… de waterdichte, UV-gestabiliseerde
en uiterst plaatsingsvriendelijke onderdak- en beschotfolie DELTA®-FOL PVE.

… DELTA®-REFLEX wind- en dampscherm,
en DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende
folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig
materiaal. Warmtereflecterend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen
electromagnetisme.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikt toebehoeren
voorzien in zijn productengamma.

DELTA -FOL PVE
®

DELTA -Toebehoren
®

voor DELTA®-FOL PVE.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.
Daarom zullen de praktische DELTA®-Toebehoren uw goedkeuring wegdragen.
Materiaal

Spinvezelvlies in combinatie met een
scheurbestendig, rasterversterkt
weefsel en 2 speciale bekledingen.

Toepassing

Verluchte hellende daken met of
zonder beschot

Brandgedrag

Brandklasse E volgens EN 13501-1

Scheurweerstand

ong. 450/400 N/5 cm
volgens EN 12311-1

Waterdicht

Waterdicht W 1 (EN 13859-1)

Sd-waarde

ong. 3 m

Temperatuursbestendigheid

- 40 °C tot + 80 °C

Gewicht

ong. 165 g/m2

Rolgewicht

ong. 12,5 kg

Rolafmetingen

50 m x 1,5 m

Technische
goedkeuring

CSTB nr. 5/01-1558

DELTA®-THAN
Duurzaam elastische lijm
in cartouche, om DELTA®folies te verbinden en te
verkleven.

DELTA®-NB 50
Geïmpregneerde schuimrubberband om de aansluiting
tussen beschotfolie en tengellat waterdicht te maken.

... voor de bouwheer:
„ … garandeert me correcte
prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve
producten.“

... voor de bouwfirma:
„ … is een compleet systeem,
zodat ik de wensen van de
bouwheer kan vervullen. Beter
kan niet.“

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

Het belangrijkste in het kort:

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van
weersgesteldheid en zonnestraling onze folies af te dekken.

DELTA® System …

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be
Lid van de Dörken groep.

쐽 Voor meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be

… voor de architect:
„ … biedt mij de zekerheid
dat mijn plan voor het dak en
de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

