DELTA®
FASSADE COLOR
Gekleurde wandfolie voor gevels met open voegen

NIEUW!
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WAAR GECOMBINEERDE

INNOVATIES NIEUWE

OPENINGEN

CREËREN
Als marktleider op technologische gebied is Dörken, al
sinds 125 jaar er aan gewend dat de DELTA®-bouwfolies
"verstopt" functioneren. Meer dan 20 jaar geleden is hier
echter een verandering in gekomen met de introductie van
DELTA®-FASSADE. Met de toepassing van open voegen in
de gevel, werd de zwarte folie een deel van zijn esthetiek.

Gevelopbouw met HOUT
Gevelopbouw met METAAL
Gevelsimulator
De achterliggende techniek

04 – 05
06 – 07
08 – 09
10 – 15

Nu gaan we met het nieuwe gamma DELTA®-FASSADE
COLOR een zichtbare stap verder: er zijn nu zeven
standaard kleuren beschikbaar en meer speciale kleuren
kunnen op aanvraag.
In het nieuwe gamma combineren zich de competenties van
Dörken bouwfolies met de knowhow van ons z usterbedrijf
Protec, dat gespecialiseerd is in het aanleveren van de
gewenste tinten voor bouwverven en -pleisters.
Ontdek welke nieuwe mogelijkheden DELTA®-FASSADE
COLOR u in het esthetisch design biedt.
U bent geïnteresseerd in meer kleuren? Wij adviseren u graag.
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001
Agaat wit

002
Onyx zwart

003
Parel grijs

004
Topaas blauw

005
Smaragd groen

006
Koraal rood

007
Amber oranje
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DE VERSCHILLENDE

KLEUREN
BRENGEN EEN
HOUTEN GEVEL TOT LEVEN
De gekleurde gevelfolies uit het DELTA®-FASSADE
COLOR gamma komen in combinatie met een houten
gevelconstructie met open voegen volledig tot hun recht –
ongeacht of de latten verticaal of horizontaal verwerkt
zijn. De gevel krijgt diepte – er ontstaat een interessant
driedimensionaal effect.
De damp-open folies van het gamma DELTA®-FASSADE
COLOR kunnen achter gevels met open voegen tot 50 mm
en tot 50 % opening van het geveloppervlak toegepast
worden. Bij afwijking maken wij graag een studie per
project.
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ONWEERSTAANBARE

KLEURACCENTEN

ONTMOETEN COOLE

METALEN LOOKS
De gekleurde folies van het gamma DELTA®-FASSADE
COLOR kunnen even spannend met metalen open
g

evel
constructies gecombineerd worden. Een grote
verscheidenheid van metalen gevelbekledingen – van
geperforeerde tot maat nauwkeurige platen – biedt een
opvallende esthetiek die door middel van de gekleurde
folies speels geaccentueerd wordt.

Zo creëert DELTA®-FASSADE COLOR met zijn breed
kleurenspectrum accenten of aantrekkelijke dieptes achter
diverse materialen, zoals bijvoorbeeld bij transparante
panelen gemaakt van polycarbonaat of glas.
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MET ÉÉN MUISKLIK

NAAR UW

WENS-GEVEL

De FASSADE simulator gebruiken als een bron van inspiratie.
Combineer de gevelbekleding met uw gewenste kleur en laat
uw verbeelding de vrije loop.
Verken alle mogelijke combinaties met de FASSADE simulator
op www.fassade-color.be
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BIJZONDER STERKE

EIGENSCHAPPEN

ONDER
ALLE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Alle gevel folies van DELTA®-FASSADE COLOR bezitten
de intelligente membraantechnologie met waterafstotend
en tegelijk ademend effect: het DELTA®-active-membranesystem (DELTA-AMS®). Deze technologie beschermt de
gevel als een tweede huid. Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid draagt de folie in een belangrijke mate bij
aan de controle van vocht en opwarming in het gebouw
en aan de kwaliteit van de thermische isolatie.

Dankzij de unieke BiCo-technologie bezitten de geotextielen een hogere vezeldichtheid. Met deze technologie
krijgt men geotextielen met een grotere weerstand tegen
doorscheuren dan gebruikelijk.
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DELTA-AMS® Membraantechnologie
Beschermt de gevel als een huid – zowel
waterafstotend als ademend.

Beste bescherming tegen Uv-stralen
Membraan en kleurpigmenten behouden
voor lange periode hun eigenschappen.

Water- / regen- en winddicht
Voorkomt het binnendringen van vocht en
houdt wind buiten.

Lotuseffect
Water parelt bijzonder goed af, regenwater
kan zeer snel afgevoerd worden.

Dampopen
Luchtvochtigheid wordt gecontroleerd
afgevoerd.

Unieke BiCo-technologie
De hogere vezeldichtheid zorgt voor meer
scheurweerstand.

Kleurvastheid
De gebruikte anorganische pigmenten 
worden sinds decennia in onze bouwverven
gebruikt.

Vlam vertragend
Brandklasse B-s1, d0 (membraan incl.
geïntegreerde kleefstroken)
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DELTA®-FASSADE COLOR
007 Amber oranje

Kleuren van de tengellatten
DELTA®-FAS PAINT

Gevelbekleding met
open voegen tot 50 mm
en 50 % aandeel voegen

DELTA®-FASSADE COLOR
004 Topaas blauw

Geïntegreerde kleefstroken

Gevelbekleding
uit strekmetaal
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DELTA®-FASSADE COLOR
005 Smaragd groen

Geïntegreerde
kleefstroken

De nieuwe folies DELTA®-FASSADE COLOR kunnen zich
beroepen op 20-jaar praktijk ervaring. De standaard
DELTA®-FASSADE folies hebben zich al vele jaren
bewezen als meerwaarde in het ontwerp van gevels met
open voegen.
Dampopen DELTA®-FASSADE folies met geïntegreerde
kleefstroken zorgen voor een optimale bescherming van
gevel en isolatie tegen vocht. Deze bescherming wordt in
1 proces winddicht aangebracht – en gelijktijdig wordt er
nadien energie bespaard.

Gevelbekleding met verticale
open voegen tot 50 mm
en 50 % aandeel voegen

Het belangrijkste samengevat:

Geïntegreerde
kleefstroken

DELTA®-FASSADE COLOR
002 Onyx zwart

Gevelbekleding
uit strekmetaal

Beschrijving

Gekleurde dampopen gevelfolie toe te passen
bij gevels met max. 50 mm open voegen en
een aandeel voegen van 50 %. Toepasbaar
achter glas met max. 10 % UV-doorlatendheid.

Materiaal

Scheurvast polyester geotextiel met
waterdichte kunststofcoating en kleefstroken
aan beide randen.

Gewicht

ca. 300 g/m2

Dikte

ca. 0,60 mm

Waterdichtheid

waterdicht W1

Scheurweerstand

370 / 270 N/5 cm

Nagelscheurweerstand

150 / 150 N

Brandweerstand

Euroklasse B-s1, d0

Sd-waarde

ca. 0,02 m

Temperatuur
bestendigheid

– 40 °C tot + 120 °C

Rolgewicht

ca. 13,5 kg

Rolafmeting

30 m x 1,5 m
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DELTA®-FASSADE

COLOR TOEBEHOREN
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING
DELTA®-FASSADE COLOR Toebehoren maken de plaatsing
van de folie heel eenvoudig en dragen bij tot de
weerbestendigheid van de gevel. Het sinds vele jaren
succesvolle "Dörken compleet systeem" verzekert een
permanent robuuste verwerking met een optimale

hechting. Profiteer van meer zekerheid – zonder
beperkingen op het esthetisch vlak.
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An Plan b:
bitte die ersten oberen
4 Holzlatten entfernen

DELTA®-FAS PAINT
Dun-laags universele emulsie verf, satijn, voor de kleur
overeenkomst van tengellatten en aansluitdetails met
DELTA®-FASSADE COLOR. Ook voor kleine herstellingen
van de coating.
Kleuren:
001 Agaat wit
002 Onyx zwart
003 Parel grijs
004 Topaas blauw

DELTA®-FAS BAND CLEAR
Transparante kleefband, voor de verkleving van
DELTA®-FASSADE COLOR.
■ Duurzaam Uv-bestendig
■ Voor buitentoepassing
■ Rolafmeting van 60 mm x 25 m

005 Smaragd groen
006 Koraal rood
007 Amber oranje

Ontdek onze simulator voor gekleurde gevels,
uw inspiratie doet de rest...

WWW.FASSADE-COLOR.BE
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