DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA -VITAXX
P R E M I U M

®

De universele oplossing
voor uw dak.
Gewapende onderdakfolie, uitermate
dampdoorlaatbaar.

왎 Plaatsing op
kepers of
dakbeschot

왎 Voor hellende
daken zonder
of met onderverluchting.

왎 Nieuwbouw
Renovatie

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

De specialist voor hellende daken:

DELTA -VITAXX
®

Extreem scheurbestendig. Hog

P R E M I U M

왎 DELTA®-VITAXX: een 4-lagige
gewapende combinatie met een
hoge dampdoorlaatbaarheid.

왎 Aan de buitenzijde:
DELTA®-VITAXX
Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid
(Sd waarde ong. 0,05 m), kan DELTA®VITAXX zowel met als zonder onderverluchting geplaatst worden: de diffusie
van vochtrestanten komende van
binnen doorheen de DELTA®-VITAXX
worden door de verluchting onder de
dakbedekking geëvacueerd.
De geotextielen aan de oppervlakte van
het product zijn extreem bestendig
tegen uitschuring, wat een plaatsing
toelaat op een dakbeschot, OSB-platen,
enz…. Aan de buitenzijde verzekert
DELTA®-VITAXX een betrouwbare
bescherming van de thermische isolatie
tegen vocht, poedersneeuw en stof.
왎 Aan de binnenzijde:
DELTA® Damp- en windscherm
Een damp- en windscherm onder
de thermische isolatie vermindert de
doorgang van vocht komende van
de ruimten onder het dak.
DELTA®-REFLEX: 4-lagig, gewapend
damp-en winddicht scherm met metalen bekleding. Sd-waarde: > 100 m.
Warmtereflectie: > 50 %.

왎 Plaatsing in
direct contact
met de thermische
isolatie.
왎 Geen lichtweerkaatsing
door het zwart oppervlak.
왎 DELTA®-dampen windscherm.

왎 Onderlinge afstand
tussen de kepers: 90 cm.

왎 Antislipoppervlak met
een hoge weerstand tegen
uitschuring.
왎 DELTA®-VITAXX:
water- en slagregendicht.

왎 DELTA®-Dampen windscherm.

DELTA® kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

왎 Plaatsing op een dakbeschot.

Verkleving aan bouwelementen met DELTA®-THAN.

Optimale scheurvastheid bij het begaan van het dak.

Nokoverlappend.

e dampdoorlaatbaarheid.
DELTA®-VITAXX ...
왎 ... is een 4-lagige, gewapende onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheid, water- en slagregendicht.
왎 ... kan zowel met als zonder onderverluchting geplaatst worden met een
onderlinge keperafstand van 90 cm.
왎 ... kan in direct contact met de thermische isolatie geplaatst worden of in
een dak van het SARKING-type.
왎 ... mag de nok overlappen (gesloten
nok).
왎 ... is uitermate geschikt voor plaatsing
op een dakbeschot, OSB-platen enz.
왎 ... heeft een antislipoppervlak.
왎 ... veroorzaakt geen lichtweerkaatsing
door het zwart oppervlak.
왎 ... verzekert de diffusie van vochtrestanten komende van binnen door
de hoge dampdoorlaatbaarheid
(Sd-waarde: ong. 0,05 m).
왎 ... is gemakkelijk en betrouwbaar te
plaatsen door een gewicht van slechts
160 g/m2
왎 ... laat zich snel afrollen volgens een rechte
lijn. Geen vervormingen, geen bulten.

DELTA®-VITAXX: hoge scheurweerstand en gemakkelijk te plaatsen.

Wij raden het volgende systeem aan:
Aan de buitenzijde

Aan de binnenzijde

… DELTA®-VITAXX, gewapende onderdakfolie voor hellende daken met of
zonder onderverluchting, op kepers of
dakbeschot.

… het damp-/windscherm DELTA®REFLEX of DELTA®-REFLEX PLUS met
geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurbestendig,
zeer flexibel 4-lagig materiaal.
Warmtereflecterend. Beschermt tegen
elektromagnetische straling.

Daarbij heeft men vanzelfsprekend het juiste toebehoren.

DELTA -VITAXX
®

DELTA -TOEBEHOREN
®

voor DELTA®-VITAXX.

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

4-lagige gewapende onderdakfolie
met zwarte beschermende geotextielen
aan beide oppervlakken.

Scheurweerstand
(EN 12311-1)

Lengte: > 450 N/5 cm
Breedte: > 400 N/5 cm

Scheurweerstand
t.h.v. de nagel

Lengte: > 300 N/5 cm
Breedte: > 250 N/5 cm

Dichtheid
(EN 13859-1)

waterdicht (W1)

Sd-waarde

ong. 0,05 m

Temperatuurweerstand

- 40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 160 g/m2

Rolgewicht

ong. 12 kg

Rolafmetingen

1,5 m x 50 m

Blootstelling
regen

8 dagen, behalve bij uitzonderlijke
klimatologische omstandigheden.

DELTA®-Systeem …

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.

DELTA®-MULTI-BAND
Universele kleefband met
praktische getande randen,
vergemakkelijkt het snijden
zonder het gebruik van werktuigen. Geschikt voor alle
folies binnen en buiten, in het
bijzonder voor het verkleven
van overlappingen en herstellen van kleine scheuren.

DELTA®-FLEXX-BAND
Rekbare kleef- en afdichtingsband voor afwerkingen zowel
binnen als buiten.

DELTA®-THAN
Duurzaam elastische lijm uit
butyl-caoutchouc. Voor buiten.

... 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.“

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:

