
DELTA® értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.    

Vízszintes és ■

függőleges 

felhasználás

Drénrendszer  ■ Magasépítésben, ■

mélyépítésben és 

mérnöki létesít-

ményeknél

Kéthéjú szerkezetek 
univerzális szivárgórétege.
Biztonság, hosszú távon.

Biztos vízelvezetést garantáló felületszivárgó lemez kéthéjú 

szerkezetekben; magasépítésben, mélyépítésben és mérnöki 

létesítményeknél.
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DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben 
előállított, csúcsminőségű termékek.

DELTA®-MS 20



DELTA®-MS 20 ...

... nagy testsűrűségű, speciális polietilénből  ■

készült, nyomásálló dombornyomott  lemez.

... 20 mm magas domborulatainak és nagy  ■

vízelvezető képességének köszönhetően 
különleges biztonságot nyújt.

... a földben korhadásmentes, vegyi anyagok- ■

kal szemben ellenálló, az ivóvízre ártalmatlan.

... vízszintesen és függőlegesen is költségtaka- ■

rékosan beépíthető bennmaradó zsaluzatként, 
úgy lőttbeton  partfalmegtámasztás, mint 
résfal és beton épületfal között.

... vízszintes alkalmazásnál biztonsággal vezeti  ■

el a sziklás alapból előtörő vizet.

... az alaplemez és a járófelület közötti  ■

vízszintes alkalmazásánál biztonsággal veszi 
fel a talajvízszint emelkedéséből bejutó vizet 
és vezeti el a drénvezetékekhez.

...ideális előfeltételeket biztosít a víz okozta  ■

problémák leküzdéséhez az alagútépítésben 
is. A kifelé mutató domborulataival egy 
összefüggő csatornarendszert hoz létre, 
amelyen a víz a drénrendszerhez juthat.

Magas drénkapacitás a kéthéjú 
szerkezetekben.

DELTA®-MS 20

 

A legfontosabbak röviden:

Anyaga Nagy testsűrűségű speciális polietilén.

Dombormagasság kb. 20 mm

Légmennyiség a 
domborulatok között kb. 14 l/m2

Színe Barna  

Hőállóság - 30 °C - + 80 °C

Tekercsméret 2 m x 20 m

Nyomószilárdság 
(EN ISO 604) kb. 200 kN/m2

Vízelvezető  
képesség kb. 10 x 10-3 m2/s (10 l/s·m)

Környezeti hatásai  Ivóvízre ártalmatlan, baktériumoknak 
ellenáll, lúgálló, vegyszerálló, 
gyökérálló.

DELTA®-MS 20 ■ Kopó réteg vagy  ■

vasalt aljzat

Alaplemez, lejtésben ■

Anyagkiírás ■  és részletes fektetési útmutató a 
DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon 
található, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.

A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásun- ■

kat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz 
pincéhez kérje faxon.

Dörken Kft.

Asztalos Sándor u.12.

H-1087 Budapest

Tel.: 2 10 63 50

Fax: 2 10 63 56

doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja
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