
Membrana dachowa
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DELTA®-ALPINA
Paroprzepuszczalna, wodoszczelna membrana dachowa

DELTA®-ALPINA – najważniejsze informacje w skrócie

Materiał Wytrzymała na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie warstwą PU od 
wierzchniej i spodniej strony.

Klasyfikacja Spełnia wymagania dotyczące wodoszczelnych pokryć dachowych zgodnie z przepisami 
ZVDH (Centralnego Związku Dekarzy Niemieckich), a także surowe normy krajów Alpejskich 
Szwajcarii i Austrii (SIA 232/1:2011 i ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B4119).

Klasyfikacja pożarowa Klasa E, EN 13501-1

Wytrzymałość na rozerwanie ok. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2

Wodoszczelność Klasa W 1, EN 13859-1+2

Współczynnik Sd ok. 0.30 m, EN ISO 12572

Stabilność termiczna -40 °C do +80 °C

Odporność na krótkotrwałą  
temperaturę

+120 °C

Podwyższone wymagania  
w zakresie starzenia 

Spełnia: ZVDH karta produktu, tabela 1 (ZVDH - Centralny Związek Dekarzy Niemieckich)

Waga około 350 g/m²

Waga rolki ok. 16 kg

Wymiary rolki 30 m × 1.50 m, 30 m × 2.96 m

Akcesoria

DELTA®- 
ALPINA-BAND 

DELTA®-
ALPINA QSM

DELTA®-
FLEXX-BAND 

DELTA®-SCHAUM- 
BAND SB 60 

DELTA®-ALPINA BAND

DELTA®-REFLEX 
bariera paroizolacyjna

DELTA®-
FLEXX CORNER 

DELTA®-FLEXX  
MANSCHETTE 
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Sklejenie wykonane preparatem do 
zakładów (DELTA®-ALPINA QSM)  
lub gorącym powietrzem



DELTA®-ALPINA membrana dla dachów o niskim kącie nachylenia 

Zalety
 ĥ Wraz z akcesoriami DELTA® gwarantuje deszczo- i wodoszczelność.
 ĥ  Dzięki specjalnej dwustronnej powłoce wykorzystuje możliwe jest trwałe 
sklejanie zakładów i połączeń za pomocą gorącego powietrza lub odpo-
wiedniego rozpuszczalnika. 

 ĥ  Dwustronne mocowanie gwarantuje minimalne straty materiału.
 ĥ Specjalne uszczelnienie zapewnia ochronę krawędzi po obu stronach.
 ĥ  Zintegrowane paski klejące po obu stronach umożliwiają ochronę krawędzi.
 ĥ  Powierzchnia jest wysoce antypoślizgowa i odporna na rozdarcia, tym  
samym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac dekarskich.

 ĥ Bezpieczna instalacja w niskich temperaturach.
 ĥ Membrana wykonana w technologii DELTA®-AMS i DELTA®-BiCo.

DELTA®-ALPINA – niezawodne bezpieczeństwo:

Długotrwała ochrona 
przed starzeniem

Stabilna termicznie
do 120 °C

Paroprzepuszczalna  
– uwalnia wilgoć

Zapobiega upadkom 
podczas układania

Idealna w ekstremalnych 
warunkach pogodowych

WodoszczelnaTworzy konstrukcje 
wiatroszczelne

Bardzo wysoki
poziom ochrony UV

120°C



Pozostały materiał informacyjny
W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź  
naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.
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Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

  +48 22 798 08 21
  +48 22 798 08 37
  biuro@dorken.pl
 www.dorken.pl 
  
 
Członek  DÖRKENGROUP 

Aby znaleźć właściwych partnerów  
kontaktowych ds. sprzedaży i technologii
odwiedź naszą stronę internetową i wybierz  
zakładkę Kontakt.


