DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA -MAXX PLUS
®

P R E M I U M

Energiebesparend membraan

Winddichte plaatsing door
geïntegreerde kleefstrook.
Het dak met meerwaarde.
Optimale scheurvastheid.
Capillaire en dampopen onderdakfolie.

왎 Onderdakfolie

왎 Voor alle
geïsoleerde
hellende daken

왎 Nieuwbouw
Renovatie

Het winddicht dak?
Met het DELTA Systeem
wordt een visie
werkelijkheid!

Neem enkel genoegen met het beste:

®

DELTA -MAXX PLUS
®

Tot 9 % minder energieverlies.

왎 DELTA®-MAXX PLUS
Energiebesparend membraan.
Met geïntegreerde kleefstrook
voor een winddichte plaatsing.

P R E M I U M

왎 Buitenzijde:
DELTA®-MAXX PLUS
Zoals de werking van een rits bij een
windjack werkt de verkleefbare overlapping van DELTA®-MAXX PLUS energiebesparend. Zo sluit men energieverliezen via koude luchtstromen van
buitenaf uit.

왎 Binnenzijde:
DELTA®-REFLEX PLUS
Damp- en luchtscherm.
Tot 10 % meer
warmtebehoud.
100 % lucht- en
dampdicht.

왎 5 mm brede
afdichtingslip tegen
indringend vocht.
왎 Met rasterbedrukking
om het versnijden van de
folie te vergemakkelijken.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

왎 Waterdichte, dampopen
PU-toplaag en een capillaire
onderlaag voor opname en
afvoer van vochtrestanten.

Detail van een plaatsing van een dakvenster.

Goed aandrukken bij het verkleven van de
overlapping.

Optimale scheurvastheid bij het betreden
van het dak.

Energiebesparend!
DELTA®-MAXX PLUS
Energiebesparend membraan ...
왎 ... energiebesparing in een nieuwe
versnelling. Tot 30 % minder instroom
van koude buitenlucht.
왎 ... tot 9 % minder energieverlies
(verwarming).
왎 ... winddichte plaatsing door
geïntegreerde kleefstrook.
왎 ... is door het speciale spinvezelvlies
hoog belastbaar. Scheurweerstand =
ong. 450/300 N/5 cm.
왎 ... door de rasterbedrukking
eenvoudig afmeten en versnijden.
왎 ... kan in extreme situaties, via de
capillaire laag, 1 l/m2 vocht opnemen.
Dit vocht wordt naar boven toe
afgegeven.
왎 ... vormt een gesloten bescherming
boven niet-verbouwde ruimten.
왎 ... met meer dan 15 jaar ervaring in
Duitsland.

DELTA®-MAXX PLUS Energiebesparend membraan is makkelijk verlegbaar.

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

Aan de binnenzijde ...

... dampopen (diffusie) en scheurbestendig DELTA®-MAXX PLUS.
Energiebesparend membraan voor
hellende daken met isolatie op de
volledige keperhoogte. Met capillaire
opslaglaag voor vochtrestanten.

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

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

DELTA -MAXX PLUS DELTA -Toebehoren
®

®

Energiebesparend membraan

voor DELTA®-MAXX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Materiaal

Scheurbestendig capillair polyestervlies met een dampopen (diffusie)
polyurethaanbekleding. Met geïntegreerde kleefstrook.

Toepassing

Hellende daken met isolatie op de
volledige keperhoogte.

Brandgedrag

E volgens EN 13501-1

Scheurweerstand

ong. 450/300 N/5cm
volgens DIN EN 12311-1+2

Waterdicht

Waterdicht W 1 DIN EN 13859-1

Sd-waarde

ong. 0,15 m

Temperatuursbestendigheid

- 40 °C tot + 80 °C

Gewicht

ong. 190 g/m2

Rolgewicht

ong. 14 kg

Rolafmetingen

50 m x 1,50 m

DELTA®-MULTI-BAND
Universele kleefband met
hoge kleefkracht. Voor het
verkleven van overlappingen
en het herstellen van kleine
scheuren. Zowel binnen als
buiten.

DELTA®-FLEXX-BAND
Elastische kleef- en
afdichtingsband voor details
zowel aan de binnenzijde als
aan de buitenzijde.

DELTA®-THAN
Duurzaam elastische kleefstof
in cartouche om folies aan
muren te verkleven.

... 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.“

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

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.

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

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

Het belangrijkste in het kort:

