
DELTA®-MAXX Ailesi
DELTA®-MAXX PLUS
Kendi sınıfında imalat 
fire oranı en düşük enerji 
tasarruf membranı

DELTA®-MAXX
Zor alev alan çatı 
membranı
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DELTA® değerleri korur

DELTA -MAXX X®

Her tür eğimli çatı konstrüksiyonu için
yırtılma dayanımı yüksek su yalıtım membranı

Dörken Sistem A.Ş.
Sanayi Mahallesi, D-130 
Yanyol Cad. No: 179
41040 - İzmit/Kocaeli

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding
kuruluşudur.

+90 262 335 61 16
+90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com



DELTA®-MAXX X

Buhar geçirgen su yalıtım örtülerinin standartlarını yeniden belirleyen membran

*Garanti belgesinde belirtilen garanti koşulları uyarınca.

Eğimli çatılarda MAXXXimum yalıtım

DELTA®-MAXX X
MaXXXimum yırtılma direnci.
MaXXXimum yük taşıma mukavemeti. 
MaXXXimum güvenlik.

■	 Enerji tasarrufu sağlar: yapı içersindeki hava  
 değişim oranını %30‘a kadar azaltır, böylece  
 ısı gereksinimi %9‘a varan oranda azalır.

■	 Çift entegre kendinden yapışkanlı kenara  
 sahiptir. Bindirme kenarlarındaki bu kısımda
 yer alan patentli yapışkan -10° C‘a kadar   
 yapıştırma özelliğine sahiptir. Bu da, soğuk 
 mevsimlerde dahi çatı imalatı    
 yapılabilmesini sağlar.

■	 Özel yapısı sayesinde yüksek yük taşıma  
 kapasitesi ve yırtılma mukavemetine   
 sahiptir. (yaklaşık olarak 500/500 N/5 cm).

■	 Özel dokusu sayesinde ıslandığında dahi   
 kaymaz yüzeye sahiptir.

■	 Nem depolama kapasitesine sahiptir.   
 Olağanüstü su buharı çıkışı durumunda alt  
 katmanında m2‘de 1 litreye kadar nem
 depolayıp bu nemi dışarı atmaya devam   
 eder.

■	 Isı yalıtımı üzerine direkt olarak serilebilir.

■	 Eğimli çatılarda uygulamacı için en güvenli,  
 döşenmesi en kolay çatı membranıdır.

Örümcek ağlarının çekme mukavemeti oldukça yüksektir ve bu ağlar son derece elastik bir yapıya sahiptir. Örümcek ipeğinin, naylonunkinden daha yüksek, hatta 
neredeyse çeliğinki kadar çekme mukavemeti vardır. Ayrıca, örümcek ipeği bahsi geçen iki maddeden daha esnektir. Örümcek ağı, DELTA®-MAXX Ailesi ürünlerimiz 
için en güçlü doğal modeldir.

■ Her tür eğimli çatı ve kapalı derzli giydirme cephe
 kaplaması altında kullanıma uygundur.
■ Dört mevsim çatı imalatına olanak sağlar.
■ Yoğuşma riskini minimize ederek yoğuşma suyu
 hasarlarını önler.Teknik Detaylar

Malzeme
Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı, difüzyona 
açık özel PU kaplamalı, nem depolama 
kabiliyetine sahip polyester muflon

Yangın sınıfı E sınıfı, EN 13501-1

Yırtılma dayanımı yakl. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2

Su geçirimsizlik En üst seviye su yalıtımı  W 1, EN 13859-1+2

Sd-değeri yakl. 0,15 m

Isı dayanımı - 40 °C ile + 80 °C

Kısa süreli maksimum 
ısı dayanımı + 120 °C

Ağırlık yakl. 210 g/m2

Rulo ölçüleri 50 m x 1,50 m

Aktif membran
sistemi

Su
geçirmez

Yağmur
geçirmez

25 yıl
garanti*

Son derece
esnek

Rüzgar
geçirmez

Yüksek basma 
mukavemeti,
güvenli çalışma

Yüksek sıcaklık
dayanımı120 °C

Daha yüksek
UV koruması

Yüksek buhar
geçirgenlik

Nem depolama
kabiliyeti

Uzun ömürlü
koruma

DELTA®-BiCo
teknolojisi


