
Dorken: Membrana dachowa Delta®-Maxx
Plus

DELTA®-MAXX PLUS to wytrzymała, wysoce odporna na
rozdarcie membrana dachowa wstępnego krycia.
Przeznaczona jest do dachów skośnych zarówno z
deskowaniem, jak i bez niego.

Posiada dwa zintegrowane paski klejące, dzięki którym można ją obracać i montować w dwóch
kierunkach, co znacząco oszczędza czas pracy oraz ilość potrzebnego materiału (w porównaniu do
membran klejonych standardowo - nawet do 30 proc. w zależności od kształtu, nachylenia i
rozmiaru dachu). Produkt objęty jest 30-letnią gwarancją funkcjonalności. DELTA®- MAXX PLUS,
dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i dużemu wydłużeniu przy zerwaniu, pozytywnie
przeszła testy w zakresie ochrony przed upadkiem. Zapewnia to większe bezpieczeństwo w trakcie
pracy na dachu.
  

Membrana w połączeniu z akcesoriami systemowymi DELTA® może być wykorzystywana jako
pokrycie tymczasowe, ponieważ spełnia wszystkie wymagania przepisów ZVDH. Tym samym
pozwala na doraźną ochronę konstrukcji dachu od wilgoci i wpływu czynników atmosferycznych w
czasie trwania prac, jeszcze przed montażem ostatecznego pokrycia dachowego. Dzięki temu
możliwe jest też kontynuowanie działań budowlanych wewnątrz budynku.

  

Włóknina w DELTA®- MAXX PLUS wchłania wilgoć od spodu, a tym samym zmniejsza ryzyko
powstania uszkodzeń w drewnianych konstrukcjach.

Dane techniczne:
  



Materiał
Wysoce odporna na rozdarcie
specjalna włóknina PES z otwartą
dyfuzyjnie warstwą PU

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

Klasa ogniowa Klasa B (niezapalne), norma EN
13501-1

Wytrzymałość na rozciąganie Około 450/400 N/5 cm, norma EN
12311-1+2

Wodoszczelność Klasa W1, norma EN 13859-1+2

Wartość Sd Około 0,15 m, norma EN ISO 12572

Temp. użytkowania Od -40°C do +80°C

Temperatura krótkotrwała +120 °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. 190 g/m²

Waga rolki Ok. 14 kg

Wymiar 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
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