
Dorken: Membrana dachowa DELTA® – FOXX
(PLUS)

DELTA® – FOXX (PLUS) to wysoce wytrzymała i odporna na
starzenie membrana szalunkowa z 30-letnią gwarancją
funkcjonalności do stosowania w ekstremalnych warunkach
pogodowych. Umożliwia wykonanie wodoodpornego pokrycia
zgodnie z przepisami dotyczącymi pokryć dachowych.

Membrana dachowa DELTA-FOXX (PLUS) została specjalnie opracowana, aby spełnić wysokie
wymagania związane z układaniem na deskowaniu. Można ją również układać bezpośrednio na
izolacji termicznej lub jako membranę elewacyjną. Właściwości materiału sprawiają, że membrana
jest także odpowiednia do stosowania jako warstwa podkładowa i rozdzielająca pod pokryciami z
łupków lub metalu. DELTA®-FOXX (PLUS) zapewnia wyjątkowo wysoką funkcjonalność przez wiele
lat użytkowania. 30-letnia gwarancja funkcjonalności chroni przed reklamacjami i zapewnia większe
bezpieczeństwo.

DELTA®-FOXX (PLUS) spełnia wymagania europejskiej klasy ogniowej B-s1, d0. Oznacza to, że
membrana ma wkład w prewencyjną ochronę ogniową. Rozprzestrzenianie się płomieni jest
utrudnione, a domy i ich mieszkańcy są chronieni. Wyjątkowo wytrzymała powierzchnia chroni 
również przed uszkodzeniem i przedostawaniem się wody. Izolacja termiczna pozostaje niezmiennie
sucha. Membrana dachowa DELTA®-FOXX PLUS charakteryzuje się ulepszoną i opatentowaną
technologią pasków samoprzylepnych. Spodnia strona arkusza nie „zaczepia” o włókna twardego
poszycia i jest łatwa do wyrównywania i rozwijania. Zwiększa to wydajność układania i obniża koszty.
Dzięki włókninie o wysokiej odporności na rozerwanie na poszyciu można bez problemu chodzić.

Nawet przy deszczowej pogodzie warstwy dachu znajdujące się pod spodem są chronione przed
wilgocią. Niska wartość Sd wynosząca ok. 0,02 m oznacza, że wilgoć może być szybko odprowadzona.
Oznacza to, że membrana ma istotny wkład w konstruktywną ochronę drewna. Dzięki specjalnej
powłoce dyspersyjnej, poszycie jest trwale wodoszczelne – nawet w testach silnego deszczu o
natężeniu 2700 mm/m2 przez 3 godziny. Izolacja termiczna pozostaje niezawodnie sucha. Powłoka
„antyodblaskowa” zapobiega rozpraszającym refleksom, nawet w pełnym słońcu. Membrana jest
szczególnie odporna na temperaturę i stabilizowana pod kątem działania promieniowania UV. Może
być poddana działaniu UV przez okres do 24 tygodni bez spodziewanych uszkodzeń materiału.



 

 

Dane techniczne:
 



Materiał

Wysoce odporna na rozdarcie włóknina
PES z paroprzepuszczalną, wodoodporną
powłoką dyspersyjną i zintegrowanymi
strefami klejenia na obu krawędziach.
DELTA®-FOXX bez stref klejenia.

Karta charakterystyki     
produktu ZVDH Klasa UDB-A / USB-A

Klasa ogniowa B-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1
Wytrzymałość na
rozciąganie ok. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1

Wodoszczelność Klasa W1, EN 13859-1 +2
Wartość Sd ok. 0,02 m
Temp. użytkowania -40 °C do + 80 °C
Temperatura krótkotrwała +150 °C
Odporność na ulewny
deszcz

Spełnia wymagania- Uniwersytet
Techniczny TU Berlin

Zwiększone wymagania
dotyczące starzenia się

Spełnia wymagania, karta charakterystyki
produktu ZVDH, tabela 1

Gramatura ok. 270 g/m²
Waga rolki ok. 20 kg
Wymiary rolki 50 m x 1.50 m

 

KONTAKT

Dorken Delta Folie Sp. z o.o. 

E-mail: biuro@ddf.pl

WWW: www.dorken.pl

Tel: +48 22 798 08 21
Adres:
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
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