DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA -MAXX
P R E M I U M

®

De ideale oplossing
voor uw dak.
Capillaire en dampopen onderdakfolie.
Doeltreffend in de meest extreme situaties.

왎 Onderdakfolie

왎 Voor alle
geïsoleerde
daken

왎 Nieuwbouw
Renovatie

Een droge thermische
isolatie?
Op ons DELTA System
kan u vertrouwen!
®

Vertrouw op de nr. 1:

DELTA -MAXX
®

Bijzonder robuust. Moeilijk ontvlam

왎 Waterdicht. Betrouwbare
bescherming tegen regen en
poedersneeuw.
왎 Met rasterstructuur
voor een gemakkelijke
en precieze versnijding.

P R E M I U M

왎 Buitenzijde:
DELTA®-MAXX
Stop die aanzienlijke energieverliezen.
DELTA®-MAXX verzekert een betrouwbare bescherming van de thermische
isolatie tegen regen, poedersneeuw
en permanente condensbelasting.
Uw isolatie blijft droog en steeds
functioneel.

왎 Binnenzijde:
DELTA®-REFLEX
Damp- en windscherm. 100 % winden dampdicht. 10 %
meer warmtebehoud.

왎 5 mm brede
afdichtingslip tegen
indringend vocht.
왎 2 lagen. Dampopen PUbekleding op een uiterst
scheurbestendig PES-vezelvlies.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

왎 Capillaire laag voor
opname en afvoer
van vochtrestanten.

De DELTA®System-toebehoren zorgen voor een
supplementaire zekerheid.

Optimale scheurvastheid bij het begaan van het dak. DELTA®-MAXX mag niet in de dakgoot eindigen.

baar. Absoluut waterdicht. Waterdampdoorlatend.
DELTA®-MAXX ...
왎 ... biedt een betrouwbaarheid op basis
van 15 jaar ervaring.
왎 ... is moeilijk ontvlambaar (B1 volgens
DIN 4102).
왎 ... garandeert door zijn groot diffusievermogen de afvoer van vochtrestanten afkomstig van de leefruimten
(Sd-waarde < 0,15 m).
왎 ... kan rechtstreeks op de isolatie
geplaatst worden.
왎 ... met rasterstructuur voor een gemakkelijke en precieze versnijding.
왎 ... heeft als enige onderdakfolie met
uitzondering van DELTA®-MAXX PLUS
een capillaire laag voor vochtrestanten.
왎 ... kan in extreme situaties aan de
onderzijde tot 1 l/m2 vocht opnemen
dat daarna geleidelijk naar de buitenzijde afgevoerd wordt.
왎 ... is absoluut waterdicht.
왎 ... heeft een hoge scheurweerstand
(350 N/5 cm).
DELTA®-MAXX – voor daken met een isolatie op de ganse keperhoogte.

왎 ... gemakkelijke plaatsing rechtstreeks van
de rol.

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

Aan de binnenzijde ...

… DELTA®-MAXX Dampopen(diffusie)
en scheurbestendige onderdakfolie
voor hellende daken met isolatie op
de ganse keperhoogte. Met opslaglaag voor vochtrestanten.

... 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 toebehoren
voorzien in zijn productengamma.

DELTA -MAXX
®

DELTA -Toebehoren
®

voor DELTA®-MAXX.

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

Scheurbestendig polyestervlies met
een dampopen (diffusie) polyurethaanbekleding.

Toepassing

Hellende daken met isolatie op de
ganse keperhoogte.

Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar B1
volgens DIN 4102

Scheurweerstand

ong. 350 N/5 cm (35 kp/5 cm)
volgens DIN EN 29 073, T3

Waterdicht

Waterdicht W1 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 1,5 m

DELTA®-MULTI-BAND
Universele kleefband met
praktische getande randen
(versnijden zonder werktuigen). Voor het verkleven van
overlappingen en herstellen
van kleine scheuren.

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
onderling en aan muren te
verkleven.

... 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 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.

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

Het belangrijkste in het kort:

