
DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort. 

Nieuwe generatie waterdicht, dampopen 3-laags 
 spinvliesmembraan. Geproduceerd met revolutionaire 
 twee-componenten technologie! 

DELTA®-NEO VENT 
Spinvliesmembraan met BiCo-technologie.

www.doerken.nl
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N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 0032 (0)2 466 02 75
Fax: 0032 (0)2 466 87 35
info@doerken.nl
www.doerken.nl

Lid van de
Dörken groep
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De nieuwe generatie onderdakfolies.

DELTA®-NEO VENT  

Toepassing:  

Universeel toepasbaar als waterdichte, 
 dampopen onderdak- en gevelfolie. Verwerking:
■  rechtstreeks op dakbeschot
■  rechtstreeks op isolatie
■  vrijdragend

voordelen dankzij BiCo-technologie
3-laags spinvliesmembraan voorzien van de 
nieuwe technologie geotextielen:
■ 20 % betere mechanische eigenschappen
■ 20 % grotere vezeldichtheid
  

Nieuwe Dörken-technologie:
De twee-componenten vezel

nog betere prestaties:
De vezels van de BiCo geotextielen 
zijn dunner. De hoeveelheid vezels 
per m2 is daardoor aanzienlijk meer ten 
 opzichte van een standaard geotextiel met 
hetzelfde gewicht. Gevolg:
■  Aanzienlijk sterkere geotextielen.

■  De tussenliggende dampopen film is beter 

beschermd tegen UV-straling en veroudering.

■  Het materiaal is geoptimaliseerd om de ideale 

sterkte met minder materiaal te realiseren.

Eigenschappen:

waterdicht (klasse W1)

zeer hoge trek- 
en scheursterkte

winddicht

dampopen: 
Sd = 0,05 m

W1
étanchéité à l‘eau

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

0,05 m

résistance
mécanique R2

DELTA®-NEO VENT

component 1 
bescherming

component 2 
sterkte

een 
component

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal Waterdicht spinvliesmembraan 
samengesteld uit twee PP BiCo-
geotextielen waar tussen een 
dampopen PP film.
DELTA®-NEO VENT PLUS: voorzien 
van een dubbele geïntegreerde 
kleefstrook voor het realiseren  
van regen- en winddichte  
overlappingen.

Gewicht ca. 135 g/m²

Treksterkte ca. 270/220 N/5 cm  
(EN 12311-1+2)

Waterdichtheid waterdicht W1 (EN 13859-1+2)

Sd-waarde ca. 0,05 m

Mu-waarde ca. 250

Temperatuur- 
bestendigheid -30 °C tot +80 °C

Rolgewicht ca. 10,2 kg

Rolafmeting 50 m x 1,5 m

DELTA®-toebehoren

DELTA®-MULTI-BAND M60
Universele kleefband voor 
verkleven van folieover-
lappingen en herstellen 
van kleine scheuren.
Rolafmeting: 60 mm x 25 m

DELTA®-THAN
Elastische butylkit voor 
het verkleven van folie bij 
metselwerk e.d. 
Kokerinhoud: 310 ml

DELTA®-FLEXX-BAND F100 
Rekbare kleef- en afdich -
tingsband voor aansluiting 
van folie en doorvoeren, 
binnen en buiten. Rolaf-
meting: 100 mm x 10 m

DELTA®-ECO ROLL
Ventilerende ondernokrol 
in kleuren zwart, rood en 
bruin.
Rolafmeting:  
310 mm x 5 m
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