
DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

Variabele Sd-waarde van 5 m tot 0,2 m.
Versterkt met een speciaal geotextiel.

DELTA®-NOVAFLEXX 
Dampremmer en luchtscherm met een variabele Sd-waarde 
voor hellende daken en houtskeletbouw.
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■  Polyamide-film met een speciaal 
 geotextiel.

■  Snelle en betrouwbare plaatsing dankzij 
een goede mechanische weerstand.

■  De vochtregulerende dampremmer is 
ideaal voor de renovatie van hellende 
daken voorzien van een onderdakfolie, 
met een Sd-waarde > 0,5 m.

■  De vochtregulerende dampremmer 
is ideaal voor nieuwe constructies 
in  houtskelet en winddichte platen 
 (Sd-waarde > 0,5 m) aan de buitenkant.

■  Reageert bij veranderlijke luchtvochtig-
heidsgraad in de thermische isolatie 
van  mineraalwol of houtwol. 

■  Bij stijgende luchtvochtigheid zal de 
oorspronkelijke Sd-waarde van 5 m 
over de ganse oppervlakte van de folie 
dalen. De Sd-waarde kan tot 0,2 m 
dalen. Op dat ogenblik is de folie even 
 dampdoorlatend als een hoog- 
dampdoorlatende onderdakfolie.

■  DELTA®-NOVAFLEX vermindert het risico 
op condensatie in houtskeletbouw en in 
thermisch geïsoleerde hellende daken.

■  Beantwoordt aan de technische 
 voorlichting nr. 251 van het WTCB, over 
thermische isolatie van hellende daken. 
Met DELTA®-NOVAFLEXX en toebehoren, 
realiseert men een luchtdichtheidsklasse 
L1 of L2.

Vocht kan steeds migreren naar buiten of naar binnen. Efficiënt luchtscherm.

DELTA®-NOVAFLEXX 

DELTA®-Toebehoren
■   DELTA®-MULTI-BAND 

Kleefband voor de verkleving van 
 overlappingen en herstellingen  van 
DELTA® – schermen. Kan zowel onder de 
thermische isolatie (dampschermen) als 
boven de isolatie gebruikt worden 
(onderdakfolies).

■  DELTA®-TIXX 
Elastische lijmkit voor de aansluitingen 
van DELTA® – dampschermen aan 
 binnenmuren. Maakt het aanbrengen 
van aandruklat overbodig.

■  DELTA®-LIQUIXX FX 
Vloeibare luchtafdichting met een 
hoge structurele viscositeit. Voor de 
realisatie van complexe details van 
luchtafdichtingen. 

■ Voor meer informatie 
kan u steeds terecht op: 
www.doerken.be
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Lid van de Dörken groep

De belangrijkste punten in het kort:

Materiaal Polyamide op een drager van 
een speciaal geotextiel.

Toepassing Vochtregulerende dampremmer

Brandgedrag Klasse E, EN 13501-1

Scheurweerstand ong. 150/130 N/5 cm
Volgens EN 12311-2

Sd-waarde ong. 5 m in een 
droge omgeving,
ong. 0,2 m in een vochtige 
omgeving

Gewicht ong. 90 g/m2

Afmetingen 50 m x 1,50 m

DELTA®-NOVAFLEXX mag niet gebruikt worden in 
zwembaden of ruimtes waar de relatieve vochtigheid 
hoger ligt dan 60 % en de temperatuur hoger dan  
25 °C. 


