
Innowacyjna ochrona i wentylacja kalenicy oraz grzbietu.

DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort.

DELTA®-VENT ROLL MAXX
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Trwała i odporna na promieniowanie UV taśma 
dla bardzo wydajnej wentylacji.



Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
PL - 03-289 Warszawa
Tel. 022 798 08 21
Fax 022 211 20 87
biuro@ddf.pl
www.dorken.pl

 Dalsze informacje o produktach 
DELTA® otrzymacie Państwo 
na stronie internetowej www.dorken.pl 
Telefonicznie, faksem lub e-mailem 
możecie też zażądać instrukcji układania.

 Nasz doradca techniczny jest do Państwa 
dyspozycji w temacie dachów: nowych, 
remontowanych, przebudowywanych. 
Informacje uzyskasz telefonicznie, faxem 
lub e-mailem.

Innowacyjne połączenie materiałów dla bardzo wydajnej wentylacji.

DELTA®-VENT ROLL MAXX

 ■ Specjalna ognioodporna tkanina z drutu aluminiowego w środkowej części taśmy zapewnia 
odporność na korozję przy ekstremalnych warunkach pogodowych i jest trwale odporna  
na promieniowanie UV.

 ■ Odporność zastosowanych metali, badana w warunkach „Off Shore” według VDA 621,  
trwale zabezpiecza  funkcję wentylacji.

 ■ Wolny przekrój wentylacyjny przekracza ponad 300% wymagania normy DIN 4108 część 3.

 ■ Szczególny wzór tkaniny oferuje solidne zabezpieczenie przeciw insektom.

 ■ Posiada solidne połączenie pomiędzy brzegami a częścią środkową za pomocą szycia i klejenia. 
Minimalizuje to niebezpieczeństwo rozerwania.

 ■ Wysoka rozciągliwość materiału w strefach brzegowych pozwala na optymalne dopasowanie  
do pokrycia dachowego. Łatwa do cięcia, dopasowania, a przez to i do układania.

Najważniejsze w skrócie: Kolory:

Czarny (RAL 9005)

Antracytowy (RAL 7021)

Czerwony (RAL 8004)

Brązowy (RAL 8017)

Das 

Najważniejsze w skrócie:

Zastosowanie
taśma kalenicowa oraz 
do grzbietów stosowana do  
wszystkich dachów spadzistych

Materiał części 
brzegowych aluminium

Wydłużenie 
materiału przez plisowanie ok. 20%

Materiał części 
środkowej

tkanina aluminiowa, 
ognioodporna

Obszary  
mocujące

wysokowartościowy butyl  
na obydwu brzegach

Temperatura 
układania od +5°C do +40°C 

Temperatura 
użytkowania od -30°C do +80°C

Wymagania  
w stosunku  
do podłoża

nośne, suche, wolne od tłuszczu, 
mrozu i kurzu

Szerokość 310 mm pokrycia o normalnym 
profilu       

Długość rolki 5 m

Zawartość 
kartonu 4 rolki
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