DELTA -VITAXX
SPRAW

Otwarta dyfuzyjnie, zbrojona folia do ochrony
konstrukcji dachu, termoizolacji i poddasza.
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Uniwersalne rozwiàzania
dla dachu.
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Spełnia
wymogi
EN 13859

 Membrana
szalunkowa

 Do ca∏kowicie
izolowanych
dachów
skoÊnych

 Nowe
budowle.
Remonty

Dzi´ki systemowi
DELTA® paƒstwa
izolacja termiczna dzia∏a
optymalnie.

Specjalista w zakresie dachów skoÊnych:

DELTA -VITAXX
®

Bardzo wytrzyma∏y, przepusz
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P R E M I U M

 DELTA®-VITAXX: zbrojona kombinacja czterech
warstw o wysokiej przepuszczalnoÊci pary.

 Z zewnàtrz: DELTA®-VITAXX
Dzi´ki wysokiej przepuszczalnoÊci pary
wodnej (wspó∏czynnik Sd ok. 0,05 m)
DELTA®-VITAXX mo˝e byç zastosowany
do dachów wentylowanych lub niewentylowanych. Przenikajàca z wn´trza wilgoç
jest usuwana przez DELTA®-VITAXX.
Warstwy zewn´trzne bardzo odporne na
Êcieranie pozwalajà na stosowanie membrany na podk∏adzie ciàg∏ym typu szalówka: p∏yta pilÊniowa, p∏yta wiórowa itp.
Z zewnàtrz DELTA®-VITAXX zapewnia
pewnà ochron´ izolacji termicznej przed
dzia∏aniem wilgoci, Êniegiem i kurzem.
 Od wewnàtrz:
Powietrzno- i paroszczelna os∏ona DELTA®
REFLEX po∏o˝ona w sposób ciàg∏y pod
warstwà izolacji termicznej ogranicza przep∏yw wilgoci pochodzàcej z pomieszczeƒ
znajdujàcych si´ pod dachem. DELTA®REFLEX: membrana czterowarstwowa,
powietrzno- i paroszczelna, z jednà
metalowà, wyg∏adzonà stronà. Wspó∏czynnik Sd > 150 m. Odbicie ciep∏a > 50%
zapewnia komfort w okresie zimowym!

 Monta˝ bezpoÊrednio w kontakcie
z izolacjà termicznà.

 Pow∏oka zewn´trzna
czarna, nieoÊlepiajàca.
 Wiatro- i paraizolacja
DELTA® REFLEX.

 Odleg∏oÊç mi´dzy
krokwiami do 90 cm.

 Powierzchnia antypoÊlizgowa, Bardzo odporna na
Êcieranie.
 DELTA®-VITAXX: odporny
na wod´ i intensywnie padajàce
deszcze.

 Wiatro- i paraizolacja
DELTA® REFLEX

Produkty wysokiej jakoÊci i oznaczone
logiem DELTA® sà produkowane przez
Doerken GmbH & Co. KG, Herdecke,
Niemcy.

 Uk∏adany bezpoÊrednio
na ciàg∏ym podk∏adzie.

Przyk∏ad uk∏adania przy kominie.

Maksymalne bezpieczeƒstwo w czasie chodzenia
po dachu.

Kalenica dachu zamkni´ta membranà.

zczajàcy par´.
DELTA®-VITAXX...
 ... jest syntetycznà, mi´kkà, czterowarstwowà, zbrojonà ochronà poddasza
o wysokiej przepuszczalnoÊci pary wodnej i odpornoÊci na dzia∏anie wody
i intensywnych deszczy,
 ... mo˝e byç stosowana z lub bez
szczeliny wentylacyjnej, a odleg∏oÊci
pomi´dzy krokwiami, wiàzarami mogà
dochodziç do 90 cm,
 ... mo˝e byç uk∏adana na krokwiach,
w bezpoÊrednim kontakcie z izolacjà
termicznà, a tak˝e na dachach szalowanych,
 ... pozwala na wykonywanie dachów izolowanych, o zamkni´tych kalenicach
(ca∏kowicie lub cz´Êciowo zagospodarowanych).
 .... ma szczególne zastosowanie na szalunkach, typu deski, p∏yta pilÊniowa,
p∏yta wiórowa itp...
 ... posiada antypoÊlizgowà, nieoÊlepiajàcà powierzchi´, która u∏atwia poruszanie si´ po dachu w czasie jego
wykonywania,
 ... zapewnia odprowadzanie wilgoci
pochodzàcej z wewnàtrz, dzi´ki wysokiej
przepuszczalnoÊci pary
wodnej (wspó∏czynnik
Sd ok. 0,05 m).
 ... jest zgodna z normà
PN EN 13859 cz. 1 i 2,
mo˝e byç stosowana
jako ochrona przed
deszczem dla konstrukcji o szkielecie
drewnianym.

DELTA®-VITAXX zastosowana na dachu i na fasadzie budynku.

Zalecamy nast´pujàcy system:
Na zewnàtrz:

Wewnàtrz:

... os∏ona zabezpieczajàca poddasze,
konstrukcje i izolacj´, DELTA®-VITAXX dla
dachów wentylowanych lub nie, uk∏adana
na szalunku lub krokwiach.

… wiatro- i paroizolacja DELTA®-REFLEX. Czterowarstwowa, zbrojona i odporna na uszkodzenia
membrana. Wspó∏czynnik Sd > 150 m, odbicie
ciep∏a > 50% zapewnia komfort w okresie zimowym. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym > 30%. Wersja DELTA® REFLEX
PLUS ze zintegrowanym paskiem klejàcym.

W celu zoptymalizowania funkcjonalnoÊci swoich produktów, Doerken oferuje szerokà gam´
akcesoriów. Wi´cej na nast´pnej stronie.

DELTA -VITAXX
®

Akcesoria DELTA

®

do DELTA®-VITAXX.

Dörken czyni wasze ˝ycie ∏atwiejszym. Systemowo.
Najwa˝niejsze w skrócie:
Materia∏:

zbrojona, czterowarstwowa paroprzepuszczalna membrana, w kolorze
czarnym

OdpornoÊç
na zerwanie:

ok. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)

OdpornoÊç na rozdarcie
przez gwóêdê:
ok. 430/430 N (EN 12310-1)
Klasyfikacja „R”:

R3 (odleg∏oÊç mi´dzy osiami krokwi
do 90 cm)

WodoszczelnoÊç:

szczelnoÊç W 1 (EN 13859-1)

Wspó∏czynnik Sd:

ok. 0,05 m

OdpornoÊç
na temperatur´:

- 40°C - +80°C

Waga:

ok. 160 g/m2

Waga rolki

ok. 12 kg

Wymiary rolki

50 m x 1,5 m

System DELTA®...

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
Tel: (022) 798 08 21, 798 08 37
Fax: (022) 211 20 87
E-mail: biuro@ddf.pl
www.doerken.pl

DELTA®-MULTI-BAND
Uniwersalna taÊma klejàca
z praktycznym dla odrywania
brzegiem do wszystkich folii
wewnàtrz i zewnàtrz; szczególnie do klejenia zak∏adek,
wystajàcych z dachu elementów i naprawy rys.

DELTA®-FLEXX-BAND
Rozciàgliwa taÊma ∏àczàca
i uszczelniajàca do detali na
zewnàtrz i wewnàtrz.

DELTA®-THAN
Trwale elastyczny klej
z kartusza do klejenia i ∏àczenia
folii DELTA® i wi´kszego
bezpieczeƒstwa w rejonie
po∏àczeƒ.

…dla inwestora
„...zapewnia mi optymalne
rozwiàzania, stworzone przez
najlepszych specjalistów“

…dla rzemieÊlnika
„...to dla mnie kompletny
system, który pozwala mi spe∏niç wymagania inwestora, Nie
ma nic pewniejszego!“

…dla projektanta
„...daje mi pewnoÊç, ˝e mój
projekt dachu i piwnic
zostanie wykonany z u˝yciem
nowoczesnych i sprawdzonych
materia∏ów.“

 Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie
Paƒstwo na stronach internetowych, telefonicznie, mailem
lub faksem.

