DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DELTA®-MAXX PLUS
Energiebesparend membraan.

Laat een goede en economische plaatsing toe
dankzij de geïntegreerde kleefstrook.
Het dak met meerwaarde.
Optimale scheurvastheid.
Capillaire en dampopen onderdakfolie.
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DELTA®-MAXX PLUS
De perfecte winddichtheid voor hellende daken.

■■ 5 mm brede afdichtingslip
tegen indringend vocht ter
hoogte van de overlappingen

■ 5 mm brede afdichtingslip tegen
indringend vocht.
■ Kan in extreme situaties, via de capillaire
laag, 1 l/m² vocht opnemen. Dit vocht
wordt naar boven toe afgegeven.
■ Goede en duurzame verkleving! 15 jaar
ervaring met de PLUS-versie van de
DELTA®-MAXX PLUS!

■■ Waterdichte, scheurbestendige dampopen PU-laag

Het belangrijkste in het kort:

■■ Met rasterbedrukking

■■ DELTA®-SB 40/60

■■ DELTA®-REFLEX (PLUS)

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)

■■ Met geïntegreerde kleefstrook voor een winddichte
plaatsing

DELTA®-Toebehoren
■ DELTA®-MULTI-BAND
■ DELTA®-THAN
■ DELTA®-FLEXX-BAND
■ DELTA®-SB 40/60

Materiaal

Scheurbestendig capillair polyestervlies met een dampopen
polyurethaanbekleding.

Toepassing

Hellende daken met isolatie op
de volledige keperhoogte.

Brandgedrag

E volgens EN 13501-1

Treksterkte

ong. 450/300 N/5 cm
volgens EN 12311-1+2

Waterdicht

W1 volgens EN 13859-1+2

Sd-waarde

ong. 0,15 m volgens EN ISO 12572

Temperatuursbestendigheid

- 40 °C tot + 80 °C

Gewicht

ong. 190 g/m2

Rolgewicht

ong. 14 kg

Rolafmetingen

50 m x 1,50 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen
van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies zo
snel mogelijk af te dekken.

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

■ S nelle plaatsing, zeer weinig materiaalverlies, dankzij de geïntegreerde
kleefstrook.
■ Met rasterbedrukking om het versnijden
van de folie te vergemakkelijken.
■ Zeer sterk, elastisch en scheurbestendig.
Met capillair polyestervlies.
(1000 g water/m²).
■ Duurzaamheid door ervaring! 30 jaar
beproefde DELTA®-MAXX kwaliteit!

■■ Voor meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be

Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be
Lid van de Dörken groep
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