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     Geen radon 
Geen radioactieve straling  
                       in uw woning

Systeem dat een barrière vormt tegen infiltraties van radon 
afkomstig van de ondergrond.
Radon is een radioactief gas van natuurlijke oorsprong. Radon 
wordt gevormd door de desintegratie van uranium en radium, 
aanwezig in de aardkorst, en dringt uw woning binnen. Het sys-
teem DELTA®-RADONSPERRE bestaat uit een lucht- en waterdicht 

membraan dat in combinatie met de geschikte accessoires een 
efficiënte en duurzame barrière vormt tegen het radon in de onder-
grond. Het systeem beschermt uw woning eveneens tegen opstij-
gend vocht.

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.
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Lid van de Dörken groep  

Bescherm uw woning efficiënt tegen 
radonstraling met ons systeem
DELTA®-RADONSPERRE

Radongas, een verraderlijk risico

Radon is een radioactief gas van natuurlijke 
oorsprong afkomstig van de desintegratie 
van bijv. uranium 238. Het gaat om een 
zeldzaam, heel beweeglijk gas dat de nei-
ging heeft kelders en woningen binnen 
te dringen vanuit een uraniumhoudende 
ondergrond: de bewoners kunnen gedu-
rende lange tijd blootgesteld zijn aan 
dit gas zonder er zich rekenschap van te 
geven. Blootstelling aan radon is de tweede 
oorzaak, na de sigaret, van het verschijnen 
van longkanker.

De oplossing van DELTA®

Het systeem DELTA®-RADONSPERRE wordt 
horizontaal geplaatst op de betonplaat 
en vormt een efficiënte barrière tegen 
de infiltraties van radon afkomstig uit de 
ondergrond. Op dit lucht- en waterdichte 
systeem wordt een deklaag gegoten. Het 
is aangeraden om een evacuatiemogelijk-
heid voor radon te voorzien naar buiten toe 
langs de ingegraven wanden door de plaat-
sing van een drainerende noppenbaan 
zoals DELTA®-TERRAXX. DELTA®-TERRAXX 
verzekert tevens de verticale drainage van 
infiltratiewater.

Geschikte accessoires

■  Kitlijm DELTA®-THAN voor de verkleving 
van de laterale aansluitingen van de 
DELTA®-RADONSPERRE met het beton.   
Kit van 310 ml.   
Rendement: ong. 7 lopende meter/kit

■  Waterafdichting DELTA®-THENE BAND 
T 300 voor de verkleving van de 
uiteinden en overlappingen van het 
membraan.   
Materiaal: bitumenrubber en PE-film   
Dikte: 1,5 mm   
Afmetingen: 10 m x 30 cm

Waterdicht membraan DELTA®-RADONSPERRE 

■  DELTA®-RADONSPERRE is een lucht- en waterdicht membraan uit polyethyleen met 
een dikte van 0,4 mm en is beschikbaar in breedtes tot 4 m.

■  De gewafelde oppervlakte van het membraan geeft een optimale verbinding met 
de deklaag. 

■  Het membraan blijft soepel, zelfs bij lage temperaturen, en kan dus gemakkelijk in 
de hoeken geplaatst worden.

■  DELTA®-RADONSPERRE is waterdicht en verhindert waterinfiltraties in de deklaag.
■  Materiaal is compatibel met bitumen.

■  DELTA®-DPC Hoeken: voorgevormde 
binnen- en buitenhoek.   
Dikte: 1,2 mm
Afmetingen: 40 cm x 40 cm x 15 cm 
(hoogte)


