
DELTA®-FASSADE S PLUS
DELTA®-FASSADE PLUS

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

 ■ Nieuwbouw 
Renovatie

 ■ Gevelbekleding  ■ Voor houten  
constructies en  
gevels met open  
voegen

De maximale bescherming  
voor gevels met open voegen.
De dampopen gevelfolie, UV-bestendig. 
Duurzame bescherming van de warmte-isolatie. 
Dubbele kleefstrook.
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De beste oplossing
voor verschillende
constructietypen!

 ■ Buitenkant: 
DELTA®-FASSADE S PLUS 
Gevelconstructies met heel brede voegen 
bieden nieuwe mogelijkheden op het 
vlak van vormgeving; gelijktijdig echter 
wordt de isolatie hoger belast door stof 
en regen. Met DELTA®-FASSADE S PLUS is 
de warmte-isolatie bij alle verluchte gevel- 
constructies met open voegen tot maxi- 
maal 50 mm en een aandeel van 40 % 
van de geveloppervlakte, betrouwbaar 
beschermd. 
 
DELTA®-FASSADE PLUS 
Een betrouwbare bescherming bij alle 
gevelconstructies met open voegen tot 
maximaal 20 mm en een aandeel van  
20 % van de totale geveloppervlakte.

 ■ Binnenkant: 
DELTA®-REFLEX PLUS 
Damp- en windscherm. 
Biedt tot 10 % meer energiebesparing 
en 50 % warmtereflectie.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten 
uit eigen productie.
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 ■ Geïntegreerde  
dubbele kleefstrip

DELTA®-FASSADE S PLUS

 ■ DELTA®-REFLEX PLUS 
Damp- en windscherm

 ■ Waterdichte, UV-bestendige 
acrylaat-coating

 ■ Open voeg 
gevelconstructie

 ■ PES-vlies  
met acrylaat-coating

 ■ Binnenbekleding

 ■ Glazen 
gevelbekleding

 ■ DELTA®-LUXX  
Lucht- en dampremmer

DELTA®-FASSADE S

Voor diverse bouwconstructies. Waterdicht. Hoge scheurweerstand.
DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS
Voor een aangenaam en gezond woonklimaat:



De ideale oplossing bij houtskeletbouw. Met geïntegreerde kleefstrip. De banen met een overlapping van 10 cm plaatsen.

DELTA®-FASSADE S PLUS biedt een verzekerde bescherming achter gevelconstructies met open voegen tot 50 mm.

Wij raden u het volgende systeem aan:

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien 
in zijn productengamma.

Aan de buitenzijde ...

... de dampopen en scheurvaste  
wandfolie DELTA®-FASSADE S PLUS/ 
DELTA®-FASSADE PLUS. Deze folies  
bieden een verzekerde bescherming  
tegen binnendringend vocht.

Aan de binnenzijde ...

... lucht- en dampscherm DELTA®-REFLEX 
PLUS met geïntegreerde kleefstrip.  
Energiebesparende folie bestaande  
uit een scheurvast 4-laags materiaal,  
is warmtereflecterend en biedt  
bescherming tegen electrosmog.

DELTA®-FASSADE S PLUS ...

 ■ ... is de duurzame bescherming van de 
isolatie, is dampopen en geschikt voor 
gevels met open voegen.

 ■ ... kan achter alle verluchte gevelconstructies 
met open voegen tot 50 mm en een ver- 
houding van max. 40 % van de gevelcon-
structie verlegd worden.

 ■ ... is UV-bestendig.

 ■ ... verzekert de dampdoorlaatbaarheid 
dankzij de Sd-waarde van ong. 0,02 m.

 ■ ... biedt een excellent woonklimaat bij 
houtconstructies dankzij de uitzonderlijke 
fysische eigenschappen.

 ■ ... is de ideale oplossing voor de realisatie 
van een winddichte gevelconstructie bij  
renovaties.

 ■ ... is geschikt voor metalen constructies en 
gevels met open voegen.

 ■ ... heeft een hoge scheurweerstand van  
ong. 370/270 N/5 cm.

 ■ ... is met een gewicht van ong. 270 g/m² 
eenvoudig te verwerken.

DELTA®-FASSADE PLUS ...

 ■ ... de betrouwbare  
bescherming van de  
isolatie, voor gevels met  
open voegen tot 20 mm  
en een verhouding van  
max 20 % van de totale  
gevelconstructie.

Voor diverse bouwconstructies. Waterdicht. Hoge scheurweerstand.
DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS



QR-Code wird erstellt,  
wenn Seite im Netz ist

 ■ Voor meer informatie 
kan u steeds terecht op: 
www.doerken.be
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Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

DELTA® -Toebehoren voor DELTA®-FASSADE S PLUS/ DELTA®-FASSADE PLUS.
DELTA®-FASSADE S PLUS
DELTA®-FASSADE PLUS
Het belangrijkste in het kort:

Materiaal Niet-geweven PES vezelvlies, scheurbestendig en  
 waterdicht.  
 Met dubbele kleefstrook.

Gebruik Voor gevels met open voegen.  
 DELTA®-FASSADE S PLUS : voor open voegen tot  
 max. 50 mm en tot een aandeel van 40 % van de  
 totale geveloppervlakte. 
 DELTA®-FASSADE PLUS open voegen tot max.  
 20 mm en tot een aandeel van 20 % van de 
 totale geveloppervlakte.

Brandklasse E, EN 13501-1

Scheurweerstand ong. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS) 
 ong. 370/270 N/5 cm (DELTA®-FASSADE S PLUS) 
 volgens EN 12311-2

Waterdichtheid  W 1, EN 13859-1 (DELTA®-FASSADE PLUS) 
W 1, EN 13859-1+2 (DELTA®-FASSADE S PLUS)

Sd-waarde ong. 0,02 m

Diffusieweerstand ong. 0,028 m2hPa/mg

Gewicht ong. 210 g/m2 (DELTA®-FASSADE PLUS) 
 ong. 270 g/m2 (DELTA®-FASSADE S PLUS)

Rolgewicht ong. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS) 
 ong. 20 kg (DELTA®-FASSADE S PLUS)

Afmetingen 50 m x 1,5 m

Algemeen raden wij, een snelle bedekking van onze folies aan.

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
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DELTA®-FAS CORNER
Flexibele hoek voor waterdichte 
of luchtdichte aansluitingen 
met alle DELTA®-Folies aan  
ramen en deuren. 

DELTA®-THAN
Duurzaam elastiche lijm uit 
butyl-caoutchouc. Voor buiten.

DELTA®-TAPE FAS 60/100
UV-bestendige kleefband voor 
het verkleven of herstellen van 
alle DELTA®-FASSADE folies.


