
voldoen aan de eisen van de norm
EN 3859

System

DELTA®-VITAXX PLUS

 -
 P

R
E

M
IU

M

KW
ALIT

EIT

GECONTROLEERD

DELTA® beschermt eigendom. Bespaart energie. Het creëert comfort.

Universele oplossingen 
voor hellende daken

Open di�usie, versterkte �lm om de dakstructuur, 
thermische isolatie en zolder te beschermen

       
      

   

Ook verkrijgbaar als DELTA vitaxx 
zonder geïntegreerde kleefstri

Eerste 
afdekmem

braan

Voor volledig 
geïsoleerde 

hellende 
daken

Nieuwe gebouwen 
Renovaties
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DELTA®-VITAXX PL

      

 

pare-vapeur.
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Specialist op het gebied van hellende daken:Perfecte bescherming 
voor dakisolatie! DELTA® 
systeemoplossingen.

Zeer duurzaam, stoom doorlatend.

    DELTA®-VITAXX PLUS: een versterkte combinatie 
van vier lagen met hoge dampdoorlatendheid.

     Installatie in direct 
contact met isolatie 
Thermal.

     DELTA®-REFLEX 
PLUS wind- en 
dampscherm.

    Het wordt direct op een 
doorlopende ondergrond 
geplaatst.

  DELTA®-VITAXX PLUS: 
weersbestendig.

  Afstand tussen de 
spanten tot 90 cm.

     Zwarte buitenschaal, 
zonder verblinding.

Buitenkant : DELTA®-VITAXX PLUS

Dankzij de hoge permeabiliteit voor 
waterdamp (Sd-factor ongeveer 0,05 m) 
kan DELTA®- VITAXX PLUS worden 
gebruikt voor geventileerde of niet-
geventileerde daken. het vocht 
doordringend wordt van binnenuit 
geëvacueerd door DELTA®-VITAXX PLUS. 
Door de constructie van de plaat kunt u 
deze gebruiken op ononderbroken 
funderingen, zoals schalen, vezelplaat, 
spaanplaat, enz. Van buitenaf beschermt 
DELTA®-VITAXX PLUS de thermische 
isolatie van water, sneeuw,

     
  

 Binnenkant : DELTA®-REFLEX PLUS 
Wind- en dampscherm.

Met een waterdichtheidsgarantiesysteem. 
10% hogere thermische bescherming. 
100% wind- en dampscherm

De kwaliteit van DELTA®-producten 
geproduceerd door Dörken wordt 
gegarandeerd door de Vereniging 
van Duitse dakdekkers. Beschermt tegen indirecte en directe blootstelling aan UV-stralen

    Antislip oppervlak, 
zeer slijtvast.
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DELTA®-VITAXX PLUS...

Voorbeeld van installatie op de schoorsteen.        Maximale veiligheid bij het lopen op het dak. Daknok afgesloten door een membraan.

     
  

 ... het kan worden gebruikt met of 
zonder een ventilatiesleuf en de 
afstanden tussen de spanten en de 
balken kunnen 90 cm bereiken

 ... kan op spanten worden geplaatst, 
in direct contact met thermische 
isolatie, evenals op krankzinnige 
daken

 ... kunt u geïsoleerde daken maken 
met een gesloten rand (volledig of 
gedeeltelijk gebruikt)

    
  

 ... heeft een antislip en anti-reflecterend 
oppervlak dat beweging op het dak 
tijdens de productie vergemakkelijkt

       
       

   
   

 ... in overeenstemming 
met PN EN 13859 1 en 
2, kan worden gebruikt 
als regenbescherming 
voor houten 
constructies

DELTA®-VITAXX PLUS gebruikt op het dak en op de gevel van het gebouw.

Wij bevelen het volgende systeem aan:
Buiten ... Binnen ...

... bescherming, constructie en isolatie 
van de zolder, DELTA®-VITAXX PLUS voor 
geventileerde of ongeventileerde daken. 
Gestapeld op bekisting of spanten.

DELTA®-REFLEX wind- en dampscherm. 
Zeer resistent, zeer flexibel 
energiebesparend blad 
4-laags materiaal. Het reflecteert warmte 
en bespaart energie. Beschermt tegen 
elektrosmog. Met een 
waterdichtheidsgarantiesysteem. DELTA®-
REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrip.

Om de functionaliteit van haar producten te optimaliseren, biedt Dorken een 
breed scala aan accessoires. Meer op de volgende pagina.

        
    

   
   

        
    

    
   

... wordt gebruikt bij bekisting, 
panelen, OSB-panelen, enz.

... vierlagige voorcoatingfilm met hoge 
dampdoorlatendheid en 
weersbestendigheid

        
    

    
   

... zorgt voor de afvoer van vocht van binnenuit 
dankzij de hoge doorlaatbaarheid voor  
waterdamp. (Sd- coëfficiënt  
ongeveer 0,05 m)



DELTA®-VITAXX PLUS

 

facteur Sd ok. 0,05 m

-40°C - +80°C

ok. 160 g/m²

ok. 12 kg

50 m x 1,5 m

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88

PL - 03-289 Warszawa

Tel. 022 798 08 21

Fax 022 211 20 87

biuro@ddf.pl

www.ddf.pl

www.deltaprofessional.pl

  
           

    
     

 

  

Accessoires DELTA®
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De belangrijkste in één oogopslag

Materiaal
versterkt vierlagig 
dampdoorlatend membraan 
in zwart

breekkracht

waterdicht

Gewicht

Rolgewicht

Rolafmetingen

Vanwege verschillende weersomstandigheden en 
zonneschijn, raden wij aan onze bladeren onmiddellijk 
te bedekken.

langs: 430 N / 5cm 
en over: 400 N / 5cm

R3 (afstand tussen de spanten 
tot 90 cm)

Klass E

Klass W1

Temperatuurb
estendigheid

Brand eigenschappen

classificatie"R"

    Dörken maakt uw leven gemakkelijker.
Daarom zullen DELTA®-accessoires u verrassen:

voor DELTA®-VITAXX/ DELTA®-VITAXX PLUS

DELTA®-MULTI-BAND Universeel 
plakband, zeer hoge kleefkracht, 
bestand tegen veroudering. 
Ontworpen voor DELTA®-
verlijmingsplaten, repareren van 
schade in films, alle soorten 
penetratieverzegelingen zoals 
schoorstenen, 
ventilatieschoorstenen, dakramen, 
etc.

DELTA®-FLEXX-BAND Flexibele 
bitumen-rubberlijm op een zeer 
resistente en rekbare non-woven. 
Voor het verlijmen en afdichten van 
verbindingen van interne en externe 
details, bijv. Door het dak van buizen 
uitlaat, leidingen, dakramen, 
etc.

DELTA®-THAN
Permanente elastische lijm in 
een op rubber gebaseerde 
cartridge. Om binnen en 
buiten alle DELTA®-platen te 
plakken, om de platen op 
muren, muren, schoorstenen 
enz. Te bevestigen

Aanvullende informatie over het DEL TA®-
product dat u ontvangt op de websites op 
www.ddf.pl en www.deltaprofessional.pl.

Per telefoon, fax of e-mail kunt u ook installatie-
instructies aanvragen.

Onze technisch adviseur staat tot 
uw beschikking. Over het dak: 
nieuwe gebouwen, reparaties, 
reconstructie van het dak en de 
droge kelder. Per telefoon, fax of e-
mail.


