DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

P R E M I U M

DELTA®-VENT G
De economische oplossing
voor dak en houtskeletbouw.
Onderdakfolie voor geïsoleerde hellende daken.
Regenscherm voor houtskeletbouw.

■■ Plaatsing
op kepers
en gladde
ondergronden

■■ Voor hellende
daken
Voor grevelconstructies

■■ Nieuwbouw
Renovatie

Dankzij het DELTA®Systeem blijft uw
thermische isolatie
optimaal functioneren.

De specialist voor hellende daken en houtskeletbouw:

DELTA®-VENT G

Hoge scheurweerstand. Hoge dam

P R E M I U M

■■ DELTA®-VENT G:
Water- en
slagregendicht

■■ DELTA®-VENT G: 
Een 4-lagige versterkte
combinatie met een hoge
dampdoorlaatbaarheid

■■ Geen lichtweerkaatsing
door een zwart oppervlak

■■In daken:
DELTA®-VENT G
Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid
(Sd-waarde ong. 0,05 m), kan DELTA®VENT G geplaatst worden in daken
zonder onderverluchting: de diffusie van
vochtrestanten doorheen DELTA®-VENT
G, wordt afgevoerd via de verluchting
onder de dakbedekking. Aan de
buitenzijde verzekert DELTA®-VENT G
een betrouwbare bescherming van de
thermische isolatie tegen binnendringend
vocht, poedersneeuw, stof …
■■In houtskeletbouw:
DELTA®-VENT G
Dankzij het versterkingsraster kan het
regenscherm zonder OSB platen geplaatst
worden, de isolatie wordt stevig op haar
plaats gehouden. Als winddichtheid een
vereiste is kunnen de overlappingen
verkleefd worden met DELTA®-MULTI
BAND. Door de mechanische weerstand
en de lage elasticiteit van DELTA®-VENT G
kunnen isolatievlokken (cellulose)
ingeblazen worden. De buitenafwerking
moet lichtdicht zijn.

■■ Regenscherm
voor gesloten
gevels

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
worden geproduceerd door Dörken
GmbH & Co. KG, Herdecke, Duitsland.

■■ Afstand
tussen de kepers
tot max. 60 cm

■■ Plaatsing in
rechtstreeks contact met
de thermische isolatie

Afwerking ter hoogte van een muur of schoorsteen.

Als regenscherm in houtskeletbouw.

Nokoverlappend.

mpdoorlaatbaarheid.
DELTA®-VENT G ...
■■ ... is een 4-lagige, versterkte, soepele folie
met een hoge dampdoorlaatbaarheid en
water- en slagregendicht.
■■ ... kan geplaatst worden met een keperafstand
tot 60 cm.
■■ ... kan in direct contact met de thermische
isolatie of op een dak van het Sarking-type
geplaatst worden.
■■ ... kan nokoverlappend in geïsoleerde daken
geplaatst worden (ingerichte zolderruimtes).
■■ ... is uitermate geschikt voor houtskeletbouw.
■■ ... is geschikt voor het inblazen van
isolatievlokken.
■■ ... verzekert de diffusie van vochtrestanten
komende van binnen dankzij de hoge
dampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde:
ong. 0,05 m).
■■ ... is gemakkelijk en betrouwbaar te plaatsen
door een gewicht van slechts 125 g/m².
■■ ... laat zich snel afrollen volgens een rechte lijn.
Geen vervormingen, geen bulten.
DELTA®-VENT G verzekert een optimale bescherming, hoge scheurweerstand en hoge dampdoorlaatbaarheid.

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

Aan de binnenzijde ...

... DELTA®-VENT G, versterkte folie voor
een plaatsing op kepers of op gladde
ondergronden, of als regenscherm bij
houtskeletbouw.

... Damp- en windscherm DELTA®REFLEX of DELTA®-REFLEX PLUS
met een geïntegreerde kleefstrook.
4-lagige, flexibele folie. 100 % wind- en
dampdicht. Warmtereflecterend en
energiekostenbesparend. Beschermt
tegen elektromagnetisme.

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

DELTA®-VENT G

DELTA® -Toebehoren

voor DELTA®-VENT G.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk met zijn DELTA®-Systeem.
Het belangrijkste in het kort:

Treksterkte

ong. 300/200 N/5 cm

Nageldoorscheur- ong. 200/200 N
sterkte
(EN 12310-1)
Waterdichtheid

waterdicht W1 (EN 13859-1)

Sd-waarde

ong. 0,05 m

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 125 g/m2

Rolgewicht

ong. 9,5 kg

Rolafmeting

50 m x 1,5 m

Het is aan te raden onze folies zo snel mogelijk af te dekken
wegens de inwerking van het weer en de zonnestraling.

DELTA®-MULTI-BAND
Universele kleefband. Geschikt
voor het verkleven van
overlappingen en herstellingen
van kleine scheuren.

DELTA®-FLEXX-BAND
Rekbare kleef- en
afdichtingsband voor
afwerkingen ter hoogte van
specifieke bouwelementen
zoals verluchtingsbuizen.

DELTA®-THAN
Duurzame elastische lijm in kit
voor het verkleven van soepele
folies. Geschikt voor
verbindingen met metselwerk.

QR-Code wird erstellt,
wenn Seite im Netz ist
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 meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be

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

Materiaal	4-lagige versterkte dampdoorlatende
folie met zwarte beschermende
geotextielen aan beide oppervlakken.

