
� Renovatie-
systeem

� Voor gips en
cementlaag

� Voor binnen-
muren

Maakt van vochtige 
kelders nuttige ruimten.
Noppenbaan met verluchtingssysteem en opgelast raster.
Met een garantie van 25 jaar tegen verrotten.
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DELTA®-PT

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.
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Een stabiele basis voor
een gips- en cement-
laag? DELTA®-PT saneert
en isoleert vochtige
wanden!

DELTA®-PT
Waterdicht. Temperatuurbesten

Maak meer van uw kelder:

� Het vocht kan steeds
afgevoerd worden.

� Gipsplaten.

� DELTA®-PT PROFIEL met
Geïntegreerde verluchtingsopeningen.

� 8 mm hoge noppen
zorgen voor een verluchte
spouw.

� HDPE weefsel
als aanhechtingsraster.

� DELTA®-PT
Het droogleggen van vochtige wanden
is vaak niet mogelijk. Hier helpt de
vochtwerende noppenbaan, om vochtige
ruimten terug bruikbaar te maken.
DELTA®-PT isoleert de vochtige wanden
aan de binnenzijde en is een stabiele
basis voor een gips- en cementlaag.
Daarmee zijn op lange termijn in de 
kelder droge wanden gewaarborgd.

� DELTA®-Toebehoren
Voor de plaatsing van DELTA®-PT zijn het
DELTA®-PT PROFIEL met geïntegreerde
verluchtingsopeningen en de DELTA®-
PT PLUG bijzonder geschikt

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten 
uit eigen productie. 



DELTA®-PT zorgt voor een waterdichte en stabiele basis voor een gips- en cementlaag of voor gipsplaten.

Gemakkelijke bevestiging aan de wand. Stukwerk eenvoudig met de spaan aanbrengen. In tunnels dient DELTA®-PT als drager voor spuitbeton.

dig. Verluchting tussen wand en pleisterlaag.

Belangrijke informatie voor de plaatsing.

Bij een gewone gipslaag ...
... DELTA®-PT werkt op vochtige wanden als
saneringssysteem. Mag niet toegepast wor-
den in ruimten met permanente wateraan-
voer en een luchtvochtigheid > 90 %.

Bij een cementpleisterlaag ...
... DELTA®-PT  is een goede isolatie voor
wanden. Let er op enkel spanningsarme
pleister te gebruiken en bij grote opper-
vlakken glasvezel in de buitenste pleisterlaag
te verwerken, om scheurtjes te vermijden.

Bij gipsplaten ...
... DELTA®-PT is de ideale basis om vochtige
wanden duurzaam droog en bewoonbaar te
maken.

Indien er op de vochtige wand veel zouten
aanwezig zijn, is het zinvol zonder ver-
luchtingssysteem te werken. De sterk hygros-
copische werking van de zouten zou anders
veel vochtigheid achter de baan transporteren. 

DELTA®-PT ...

� ... bestaat uit een slagvaste, vormsta-
biele en vochtwerende noppenbaan
uit speciaal PE hoge dichtheid en een
HDPE weefsel als aanhechtingsraster.

� ... is bijzonder betrouwbaar, noppen-
baan en raster zijn onafscheidelijk aan
elkaar gelast.

� ... verwezenlijkt een waterdichte, sta-
biele basis voor een gips- en cement-
laag, ook het gebruik van gipsplaten is
mogelijk.

� ... is ongevoelig voor kou en tempera-
tuurbestendig.

� ... is bestand tegen zuren, alkali, olie
en oplosmiddelen, bederft het drink-
water niet.

� ... verschaft d.m.v. 8 mm hoge noppen
een verluchte spouw tussen de vochti-
ge kelderwand en pleisterlaag

� ... wordt in verticale, elkaar overlap-
pende banen geplaatst. Door de trans-
parantie van het materiaal blijft de
ondergrond bij het vasthechten steeds
zichtbaar.

� ... wordt ook bij het 
isoleren van tunnels 
toegepast.

� ... heeft een 25-jarige 
garantie tegen 
verrotten.



Het belangrijkste in het kort:

Materiaal Speciaal PE met hoge dichtheid en
HDPE weefsel.

Toepassing Verticale toepassing bij vochtige 
wanden en tunnels met gips- en
cementpleister of gipsplaten.

Drukweerstand ong. 70 kN/m2

Trekvastheid ong. 400 N/3 cm

Luchtvolume aan 
de noppenzijde ong. 5,5 l/m2

Gewicht ong. 530 g/m2

Noppenhoogte ong. 8 mm

Overlapping ong. 20 cm

Afmetingen 20 m x 2 m

Materiaalverbruik DELTA®-PT ong. 1,15 m2, per m2 wand
DELTA®-PT PROFIEL ong. 1 m, 
DELTA®-PT PLUG alle 25 cm.

D
EL

TA
®

is
 e

en
 g

ed
ep

on
ee

rd
 c

om
m

er
ci

ee
l m

er
k 

va
n 

de
 E

w
al

d 
D

ör
ke

n 
A

G
, H

er
de

ck
e,

 D
ui

ts
la

nd
.

DELTA®-PT DELTA®-toebehoren voor DELTA®-PT.

Dörken maakt u het leven gemakkelijker.

Daarom zullen de praktische DELTA®-toebehoren uw goedkeuring wegdragen.

... voor de bouwheer:

„ … garandeert me correcte
prijzen en juiste probleemop-
lossingen met kwalitatieve
producten.“

... voor de bouwfirma:

„ … is een compleet systeem,
zodat ik de wensen van de
bouwheer kan vervullen. Beter
kan niet.“

… voor de architect:

„ … biedt mij de zekerheid
dat mijn plan voor het dak en
de kelder met de juiste pro-
ducten uitgevoerd wordt.“

DELTA®Systeem …

N.V. Dörken Benelux S.A.

Brusselsesteenweg 477

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.

DELTA®-PT-PROFIEL

Boven- en onderprofiel voor
verluchting. 

DELTA®-PT PLUG

Kunststofplug voor de
bevestiging van DELTA®-PT.

� Voor meer informatie 
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be


