DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.
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Koudklevende afdichting,
snelle en zekere verwerking.
Voor buitentoepassing.
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De intelligente oplossing voor droge wanden.
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Hou het vocht eenvoudigweg buiten:

DELTA®-THENE
De juiste oplossing voor het afdichten
bij verschillende toepassingen.
■ Isolatie

■ Bescherm- en
drainagesysteem
DELTA®-TERRAXX

■ DELTA®-THENE
GRUNDANSTRICH
(PRIMER)

■ Afwerking bovenaan
met DELTA®-FLEXX BAND

■ DELTA®TERRAXX PROFIEL

■ Spouwmuur
■ DELTA®-THENE
als L-afdichting

■ DELTA®-THENE

■ Drainagebuis
met grindbed

■ DELTA®-DPC 500

■ Mortel
■ Rasterbedrukking
■ Bodemplaat

als snijhulp

■V
 oldoet aan de Duitse richtlijnen van
DIN 18195 als koudklevende afdichting.
■ Wordt vanaf de rol correct, snel en zeker
aangebracht.
■ Laat zich door de bijzondere rasterbedrukking gemakkelijk en juist afsnijden.
■ D
 e folie hoeft geen uithardingstijd. Ze
is onmiddellijk water- en regendicht.
De aanaarding kan direct uitgevoerd
worden.
■ Verhindert door zijn laagdikte oneffenheden bij de verwerking, zelfs bij grote
vlakken.

■ Overbrugt door zijn flexibiliteit
eventuele scheuren in de ondergrond.
■ Biedt een onmiddelijke bescherming
tegen regen en water door de speciale
laag in de HDPE-folie en zorgt voor een
duurzame, kwalitatief hoogwaardige
afdichting.
■ Bezit een witte dekfolie, die het opwarmen van de butyllaag in de zomer verhindert. Zwarte afdichtingen kunnen tot
95 °C opwarmen, blazen vormen en van
de keldermuur vallen. DELTA®-THENE
verwarmt op tot max. 70 °C.

Het belangrijkste in het kort:
Materiaal

Combinatie van een kruislaminaat
HDPE-folie en een kleef- en afdichtingslaag
uit bitumencaoutchouc.

Dikte

≥ 1,5 mm

Gewicht

ong. 1,6 kg/m2

Temperatuurbestendigheid

– 30 °C tot + 80 °C

Verwerkingstemperatuur

+ 5 °C tot + 30 °C

Rolafmetingen

1 x 20 m, 1 x 5 m

Opslag

rechtopstaand

Afvalverwerking

EWC code 1 703 02 bitumen, teervrij

Verpakking

recycleerbaar

Toepassingen:
■ afdichting van keldermuren
■ L-afdichting in spouwmuren
■ afdichting onder houtskeletwanden
■ anti-radongas folie

■V
 oor het afdichten van details aan
deuren en vensters en eventuele
doorboringen.
■ L-afdichting voor spouwmuren
volgens EN 14967:2006.

voor DELTA®-THENE.

Dörken maakt het leven eenvoudiger.

DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH
is een hoogwaardige, vloeibare,
bitumen-en oplosmiddelhoudende
grond-en hechtlaag voor minerale
ondergronden.

DELTA®-THENE-BAND T 300
Speciale afmeting voor de realisatie
van buiten- of binnenhoeken,
aansluitingen aan ventilatiebuizen
enz. Met schutfolie in 2 delen.

DELTA®-FLEXX-BAND
Butyl-caoutchouc kleefstof op
speciaal weefsel. Sterke zelfklevende
aansluit- en afdichtingsband. Kan
bepleisterd worden.

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be
Lid van de Dörken groep

MADE IN GERMANY.
MADE FOR THE WORLD.

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

DELTA®-Toebehoren

