DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA -FOXX PLUS
P R E M I U M

®

De bijzondere bescherming
op het dakbeschot.
Met dubbele kleefstrook.
Waterdichte, dampopen bekleding.
Betere plaatsingszekerheid door
verhoogde robuustheid.
Voor daken met een lage helling.

왎 Beschotbescherming

왎 Voor volledig
geïsoleerde
daken

왎 Nieuwbouw
Renovatie

Een bijzondere oplossing voor uw dak?
Met het DELTA Systeem
zit je steeds goed.
®

Buitengewone klasse bij daken met dakbeschot:

DELTA -FOXX PLUS
®

Mandragend. Dampopen. Idea
Traditionele isolatie.
왎 Lucht- en dampscherm
DELTA®-REFLEX PLUS.

왎 DELTA®-FOXX PLUS
geplaatst op vol dakbeschot met lage helling.

P R E M I U M

왎 DELTA®-NAGELDICHTINGSBAND.

왎 Aan de buitenkant:
DELTA®-FOXX PLUS
Gedaan met het onaangename vocht
onder het dak. Bescherm uw thermische
isolatie tegen stof, regen, roet, stuifsneeuw en vocht. Daardoor blijft je
thermische isolatie droog en verliest ze
haar functie niet. DELTA®-FOXX PLUS is
geschikt voor daken met een lichte of
steile helling. Dit betekent niet enkel
dat de folie zelf waterdicht is, maar ook
dat de verschillende aansluitingen
regendicht verwerkt kunnen worden.*

왎 Polyester
geotextiel,
aangepast
voor plaatsing
op dakbeschot.
왎 Dubbele geïntegreerde kleefstrook.

* bij juist gebruik van de DELTA®-Toebehoren specifiek

왎 Plaatsing
met of zonder
verluchting.

voor DELTA®-FOXX PLUS

왎 Aan de binnenkant:
DELTA®-REFLEX PLUS
4-lagige, gewapende folie met een
aluminiumlaag.
Sd-waarde: ong. 150 m.
Lucht- en dampdicht. Tot 10 % meer
energiebesparing.
DELTA®-FOL PVG PLUS
Zwarte dampremmer uit PP geotextielen
en een EVA laag.
Sd-waarde: ong. 3 m.
Uiterst geschikt voor een plaatsing
tussen dakbeschot en isolatiemateriaal
(SARKING-type).

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

Plaatsing op dakbeschot met
buitenisolatie (Sarking).

왎 DELTA®-FOXX PLUS geplaatst in
direct contact met de isolatiepanelen.
왎 DELTA®-NAGELDICHTINGSBAND.

왎 Lucht- en dampremmer
DELTA®-FOL PVG PLUS.

왎 2-lagig. Waterdichte,
dampopen bekleding uit
speciaal acrylaat kunststof
op een scheurvast PET-vlies.

Winddicht dankzij de geïntegreerde dubbele kleefstrook.

Verkleving met DELTA®-FLEXX BAND aan dakvenster.

Eenvoudige verwerking met het DELTA®-toebeboren.

aal als regendicht onderdak.
DELTA®-FOXX PLUS ...
왎 … garandeert door een goede
Sd-waarde van ong. 0.02 m het
afvoeren van het resterende vocht
uit de dakconstructie.
왎 … beschikt over dubbele kleefstrook
die garant staat voor een doeltreffende
verkleving (lijm op lijm).
왎 … nog robuster met een gewicht van
270 g/m2.
왎 … overtuigt met zijn goede plaatsingszekerheid zonder vervorming, bulten
of kreuken.
왎 … biedt een uitstekende stap- en
scheurvastheid dankzij het speciale
PET geotextiel.
왎 … in combinatie met de DELTA®Toebehoren garanderen wij een
regendichtheid, zelfs op daken met
een zwakke helling (min. 10°).
왎 … laat zich door de gecomprimeerde
vezelstructuur van de onderzijde van
het vlies moeiteloos over het oppervlak verwerken. Dat vergemakkelijkt de
plaatsing en drukt de kosten.
De gemakkelijke en eenvoudige plaatsing van DELTA®-FOXX PLUS drukt de kosten..

Wij raden u het volgende systeem aan:
Aan de buitenzijde ...

Aan de binnenzijde ...

... de dampopen onderdakfolie DELTA®FOXX PLUS voor volledig geïsoleerde
daken, zelfs bij lage dakhellingen.

... DELTA®-REFLEX PLUS
lucht- en dampscherm met geïntegreerde kleefstrook. Warmtereflecterend en
energiekostenbesparend.
... DELTA®-FOL PVG PLUS
lucht- en dampremmer met geïntegreerde
kleefstrook. Ideaal voor SARKING systeem.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren
voorzien in zijn productengamma.

DELTA -FOXX PLUS
®

DELTA -Toebehoren
®

voor DELTA®-FOXX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Materiaal

Scheurvast speciaal PET-vlies met
dampopen, waterdichte bekleding.
Met geïntegreerde kleefstrook.

Gebruik

Voor daken met dakbeschot.
Voor daken met een lage helling.

Scheurweerstand

ong. 370/270 N/5 cm
(EN 12311-1)

Waterdicht

Waterdicht W 1 (EN 13859-1+2)

Sd-waarde

ong. 0,02 m

Temperatuursbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 270 g/m2

Rolgewicht

ong. 20 kg

Rolafmetingen

50 m x 1,5 m

DELTA®-PREN
Speciale lijm,
thixotroop voor
het verkleven van
overlappingen.

DELTA®-THAN
Duurzaam elastiche
lijm uit butyl-caoutchouc.
Verbruik: ong. 7 lm
per cartouche.

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

DELTA® Systeem …

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
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.

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

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

DELTA®-NB 50
Geïmpregneerde
polyurethaanschuim
kleefband voor de
afdichting tussen
onderdak en tengellatten.

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

DELTA®-FLEXX-BAND
Rekbare kleef- en
afdichtingsband voor
afwerkingen binnen
en buiten. Bijzonder
geschikt aan dakvensters, doorvoeren en
kabels.

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

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

Het belangrijkste in het kort:

