
 ■ Nieuwbouw 
Renovatie

 ■ Lucht- en  
dampscherm

 ■ Bij dak- en gevel

De zekere bescherming 
van de isolatie.
Gewapend, dampremmend en transparant.

DELTA®-FOL L
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DELTA®-kwaliteits- en merkproducten 
uit eigen productie.

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.



DELTA®-FOL L …

 ■ … een gewapende dampremmende PE folie.

 ■ … is eenvoudig te plaatsen doordat de folie 
doorschijnend is.

 ■ … is volledig luchtdicht.

 ■ … kan gebruikt worden als tijdelijke 
afdekfolie. 

 ■ … kan gebruikt worden als tijdelijke 
beglazing.

 ■ … is een ideale combinatie samen met de 
regendichte en dampopen folies DELTA®- 
VENT N en DELTA®-VITAXX.

 ■ … wordt toegepast aan de binnenzijde 
(warme zijde) van geïsoleerde gevel- en 
dakconstructies.

 ■ Voor meer informatie 
kan u steeds terecht op: 
www.doerken.nl
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Gewapend. Transparant.
Dampremmend. Luchtdicht.

DELTA®-FOL L

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal  Gewapende LDPE folie.

Toepassing  Als lucht- en dampscherm.  
 Noodverglazing of tijdelijke afdekfolie.

Treksterkte ong. 300 N/5 cm

Temperatuur-   
bestendigheid - 40 °C tot + 80 °C

Sd-waarde > 10 m

Gewicht ong. 120 gr/m2

Rolgewicht 9,00 kg voor 1,50 m x 50 m rol 
 12,00 kg voor 2,00 m x 50 m rol

Roldafmetingen 1,50 m x 50 m 
 2,00 m x 50 m

Lucht- en dampschermen zijn niet langdurig bestand tegen  
UV-stralen.

DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOL L. 

DELTA®-MULTI-BAND 
Universele kleefband met hoog kleefvermogen.

DELTA®-TIXX 
Speciale kleefstof in een kit. Binnentoepassing, voor 
onderlinge verkleving van lucht- en dampschermen.

DELTA®-KOM-BAND 
Voorgekomprimeerde kleefband, voor luchtdichte 
aansluiting met het metselwerk.

DELTA®-FLEXX-BAND 
Elastische kleef- en afdichtingsband, voor 
detailafwerkingen binnen en buiten.

N.V. Dörken Benelux S.A.

Postbus 78

NL-5370 AB Ravenstein

Tel.: +31 486 460 524

info@doerken.nl

www.doerken.nl

Lid van de Dörken groep


