
Niezawodna ochrona przed wiatrem i wilgocią – a do tego atrakcyjny design

DELTA®-FASSADE COLOR

Euroklasa ogniowa

B
niezapalne zgodnie  

z EN-13501-1



DELTA®-FASSADE COLOR
Wszechstronne rozwiązanie z kolorową powierzchnią

DELTA®-FASSADE COLOR – najważniejsze informacje w skrócie

Materiał Wysoce odporna na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną 
powłoką dyspersyjną i zintegrowanymi strefami klejącymi na obydwu krawędziach.

Zastosowanie Kolorowa membrana fasadowa dla elewacji otwartych o max. szerokości fug 50 mm i powierzchni 
otwartej do 50 %. Także dla okładzin przezroczystych o transmisji UV nie więcej niż 10 %.

Gramatura ok. 300 g/m²

Grubość ok. 0.60 mm

Wodoodporność klasa W1

Wytrzymałość na rozciąganie 370/270 N/5 cm

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa ogniowa B-s1,d0 (EN 13501-1) – niezapalne, NRO

Sd ok. 0.02 m (wysoko paroprzepuszczalna)

Temperatura użytkowania -40 °C do +120 °C

Waga rolki ok. 13.5 kg

Wymiary rolki 30 m × 1.50 m

Dostępne kolory       

Akcesoria

DELTA®- 
FAS BAND CLEAR

DELTA®-
THAN 

DELTA®-
FLEXX-BAND 

DELTA®-
FAS PAINT

DELTA®- 
FAS CORNER

Okładzina  
drewniana

DELTA®-LUXX  
wiatro i  

paroizolacja Zintegrowane 
paski klejące

DELTA®-FAS PAINT  
jednakowy kolor 
podkonstrukcji

Blacha  
perforowana

Siatka  
cięto-ciągniona
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DELTA®-FASSADE COLOR dla otwartych elewacji wentylowanych

Korzyści z zastosowania
 ĥ  DELTA®-FASSADE COLOR spełnia wymagania europejskiej klasy ogniowej 
B-s1, d0. Jest to najwyższa klasa dla membran niezapalnych oznaczająca, 
że w przypadku pożaru nie wydzielają one płonących kropel i wytwarzają 
tylko niewielkie ilości dymu.

 ĥ Najwyższy poziom stabilizacji na działanie promieniowania UV.
 ĥ  Wysoce atrakcyjna i wszechstronna dzięki siedmiu standardowym odcieniom 
kolorystycznym: biały agat, czarny onyks, szary perłowy, niebieski topaz, 
zielony szmaragdowy, czerwony koralowy, pomarańczowy bursztynowy 
(inne kolory specjalne na zamówienie). 

 ĥ  Trwałość koloru: długotrwała stabilność koloru dzięki zastosowaniu 
nieorganicznych pigmentów stosowanych w farbach budowlanych od 
dziesięcioleci.

 ĥ  Pełna ochrona przed wilgocią dzięki specjalnej, wodoszczelnej powłoce  
i oddychającej technologii  DELTA®-AMS.

 ĥ  Prosta w montażu dzięki zintegrowanym samoprzylepnym strefom na  
obu krawędziach.

 ĥ Bardzo odporna na temperaturę i warunki atmosferyczne.
 ĥ  Dzięki hydrofobowej powłoce i efektowi lotosu sperlone krople wody 
spływają szczególnie szybko i efektywnie.

 ĥ  W symulatorze online można łączyć okładziny elewacyjne i kolory,  
aby uzyskać pierwsze wrażenie ich kreatywnego efektu projektowego:  
www.fassade-color.com 

DELTA®-FASSADE COLOR – trwałe, niezawodne bezpieczeństwo:

Najwyższy poziom 
odporności UV

Odporna na
zacinający deszcz 

Powłoka hydrofobowa 
– efekt lotosu

Wodoodporna

Paroprzepuszczalna 
– odporowadzenie 
wilgoci

Wiatroszczelna

Długotrwała ochrona 
przed starzeniem

niezapalna



Pozostały materiał informacyjny
W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź  
naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.
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Aby znaleźć właściwych partnerów  
kontaktowych ds. sprzedaży i technologii
odwiedź naszą stronę internetową i wybierz  
zakładkę Kontakt.

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

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


