DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

P R E M I U M

DELTA®-LIQUIXX FX
Pasta-achtige functionele
coating voor luchtdichte
detailaansluitingen.
Voor moeilijke dakdetails. Is het ideale materiaal
om luchtdichte aansluitingen te maken voor zowel
binnen als buiten, bij dak- en wandconstructies met
de aanbevolen DELTA®-Folies.

■ Pasta-achtige
functionele
coating

■ Voor doorvoeren
en luchtdichtheidsschermen

■ Kan bepleisterd
worden

Dakdoorvoeren eenvoudig en optimaal
aan de aanbevolen
DELTA®-Folie aansluiten?
DELTA® biedt zekerheid
voor details.

P R E M I U M

■■ DELTA®-LIQUIXX FX
verzekert een perfecte luchtdichte aansluiting van DELTA®Folies aan scheidingswanden,
muurwerk en moeilijk te realiseren details.
■■ Bij nieuwbouw of bij renovatie van hellende daken zijn
doorvoeren door het dakoppervlak voor de verwerker zeer
moeilijk uit te voeren. Om een
efficiënte werking van de isolatie te bereiken, moeten verankeringen, ventilatiebuizen en vele
andere details luchtdicht aan de
aanbevolen DELTA®-Folies aangesloten worden.
■■ Naast het energieverlies bestaat het risico op het creëren van
een dauwpunt in de thermische
isolatie. Gevolg: vochtige isolatie
functioneert niet.
■■ Draagt bij tot het behalen van
de luchtdichtheidsnorm van het
WTCB en doorstaat de BlowerDoor-test.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

Functionele coating met hoge structuurviscositeit:

DELTA®-LIQUIXX FX

Voor een snelle, luchtdichte aan

Luchtdichte aansluiting rond dakvensters.

Aansluiting aan het metselwerk.

Maken van een mof met DELTA®-LIQUIXX FX
rond de verluchtingsbuis.

X

nsluiting. Met de borstel verwerkbaar.
DELTA®-LIQUIXX FX ...
■ ... is het ideale materiaal om DELTA®Luchtschermen aan wanden, doorvoeren,
verankeringen, kabels en moeilijk bereikbare
plaatsen aan te sluiten.
■ ... is een gebruiksklare pasta in een 4 liter emmer.

Optimale thermische isolatie door luchtdichtheid.

■ ... heeft een ingebouwde drogingsindicator:
kleur verandert van licht- naar donkerblauw.
■ ... is eenvoudig met de borstel aan te brengen,
bevat geen solventen, met water afwasbaar.
■ ... heeft door het ingebette geotextiel
DELTA®-LIQUIXX GT 10 een grote sterkte.
■ ... is de ideale aanvulling aan het
DELTA®-luchtdicht programma.
■ ... draagt bij tot het behalen van de luchtdichtheidsnorm van het WTCB en doorstaat
de Blower-Door-test.
■ ... vermindert sterk het risico op
warmteverliezen.
■ ... de pleister hecht duurzaam op het
geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10, en verzekert een perfecte luchtdichte aansluiting.
■ ... ideaal voor de luchtdichtheid van Sarking
daken, het product vraagt geen droogtijd zodat het werk niet moet onderbroken worden.
■ ... is bijzonder geschikt voor een luchtdichte
verbinding tussen de ringbalk en de
betonvloer (houtskeletbouw).

DELTA®-LIQUIXX FX

Aanbevolen DELTA®-Damp- en
Luchtschermen:

Materiaal

Blauwe acrylaatdispersie met uithardingsindicator, klaar voor gebruik.

Verpakking

Emmer van 4 l

Verwerkingstemperatuur

≥ + 5 °C

Ondergrondtemperatuur

≥ + 5 °C

Temperatuursbestendigheid - 40 °C tot + 80 °C
Droogtijd

ong. 6 u (temperatuur van
+/- 20 °C en luchtvochtigheid van 60 %)

Max. UV-belasting

3 maanden

Dichtheid

ong. 1,1 g/cm³

Gemiddelde Sd-waarde

ong. 1,5 m

Verbruik

ong. 100 ml/m met
geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10

Geschikte
ondergronden

Hout, metselwerk, beton, metaal en
de meeste kunststoffen.

DELTA®-DBF FX
Gewapend lucht- en dampscherm,
doorzichtig, is ideaal voor wanneer
isolatie ingeblazen wordt.

DELTA®-DAWI GP
Lucht- en dampscherm voor platte
en hellende daken.

DELTA®-FOL PVG PLUS
Lucht- en dampscherm met dubbele
kleefstrook voor Sarking dakconstructies.

DELTA®-REFLEX PLUS
Versterkt dampscherm met aluminiumcoating. Sd-waarde > 150 m.

DELTA®-Sd-FLEXX
Vochtregulerend luchtscherm met
variërende Sd-waarde voor buitenrenovatie.

DELTA®-LIQUIXX GT 10 – Geotextiel voor DELTA®-LIQUIXX FX
Afmeting

0,10 m x 20 m

Verbruik

2 rollen per emmer
DELTA®-LIQUIXX FX (of 40 lm)

DELTA®-LIQUIXX FX moet vorstvrij bewaard worden. Verpakking zorgvuldig
luchtdicht afsluiten. Bewaring: minimaal 24 maanden in gesloten verpakking.

QR-Code wird erstellt,
wenn Seite im Netz ist
DELTA®-System
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Tel.: 02 466 02 75
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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.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Het belangrijkste in het kort:

