DELTA®-FASSADE COLOR
Nowa estetyka w projektowaniu elewacji
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Innowacyjna
moc połączeń
otwiera nowe

możliwości
Jako liderzy technologii membran dachowych,
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze rozwiązania pozostają niewidoczne, stanowiąc dyskretne
tło obiektów budowlanych. Ponad 20 lat temu
postanowiliśmy to zmienić, wprowadzając na rynek
linię DELTA®-FASSADE. Membrany elewacyjne
widoczne przez otwarte, ażurowe powierzchnie
stały się integralną częścią estetyki fasad.

Drewniana konstrukcja elewacji
Metalowa konstrukcja elewacji
Konfigurator elewacji
Technologia

04–05
06–07
08–09
10–15

Wprowadzając nową linię DELTA®-FASSADE
COLOR PLUS robimy kolejny zauważalny krok.
Dajemy do wyboru siedem kolorów podstawowych
oraz całą paletę odcieni specjalnych, które są
dostępne na życzenie.
Nowa kolekcja łączy kompetencje Dörken z knowhow naszej siostrzanej firmy Protec Systempasten,
która specjalizuje się w dostarczaniu farb i tynków
budowlanych w dowolnie wybranym odcieniu.
Przekonaj się, jakie nowe możliwości estetycznego projektowania oferuje DELTA®-FASSADE
COLOR PLUS.
Interesują Cię dodatkowe odcienie? Skontaktuj się z nami.
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001
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002
Czarny
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003
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Czerwony
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Pomarańczowy
bursztyn
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Żywe drewniane

struktury spotykają

żywe spektrum

kolorów
W połączeniu z otwartą, drewnianą konstrukcją
elewacji, kolorowe membrany DELTA®-FASSADE
COLOR PLUS ujawniają swoje najlepsze możliwości
– niezależnie od tego, czy profile drewniane są
ułożone pionowo czy poziomo. Fasada dosłownie
nabiera głębi, dając ciekawy trójwymiarowy efekt.
Oddychające membrany fasadowe DELTA®FASSADE COLOR PLUS są odpowiednie do
wszystkich elewacji wentylowanych, w których
otwarte połączenia mają szerokość nie większą niż
50 mm i stanowią nie więcej niż 50 % powierzchni
otwartej. Jeżeli wartości te nie wpisują się w Twoje
założenia, z przyjemnością opracujemy indywidualne
rozwiązanie na miarę potrzeb.
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Chłodny metaliczny

look ze zniewalającym

kolorowym

akcentem
Kolorowe pokrycia z gamy DELTA®-FASSADE
COLOR PLUS mogą być również stosowane w
ciekawych kombinacjach z otwartymi okładzinami
elewacyjnymi wykonanymi z metalu. Różnorodne
metalowe powierzchnie – perforowane, siatkowe
czy listwowe – wprowadzają intrygującą estetykę,
delikatnie kontrastując z wielobarwnymi membranami.

Dzięki szerokiej gamie kolorów, membrany
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS tworzą niezwykły
wizualny efekt także z innymi materiałami. Znajdując
się za powierzchniami wykonanymi z poliwęglanu
lub szkła sprawiają wrażenie trójwymiarowości.
Trzeba tylko pamiętać, by przepuszczalność promieni UV zewnętrznych powłok nie przekraczała 10 %.
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Twoja idealna

elewacja

dzięki jednemu

kliknięciu
Zainspiruj się, korzystając z naszego konfiguratora
elewacji. Połącz swoją okładzinę fasadową
z wybranym kolorem i daj się ponieść własnej
kreatywności.
Odkryj całą gamę opcjonalnych kombinacji
dzięki konfiguratorowi elewacji na stronie
www.fassade-color.com
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Zdumiewające
właściwości w
każdych warunkach

pogodwych
Wszystkie membrany elewacyjne DELTA®FASSADE COLOR PLUS bazują na naszej inteligentnej technologii, która sprawia, że są one jednocześnie wodoodporne i oddychające. Technologia
DELTA®-Active-Membrane-System chroni elewację
jak druga skóra. Dzięki temu, że nasze membrany
są otwarte dyfuzyjnie (paroprzepuszczalne), w istotny sposób przyczyniają się do regulacji wilgotności
i ciepła wewnątrz budynku, jak również do zwiększenia efektywności izolacji cieplnej.

Ponadto, unikalna technologia BiCo zapewnia
większą gęstość włókien, co poprawia wytrzymałość warstwy materiału i podnosi ochronę przed
promieniowaniem UV powyżej zwykłego poziomu.
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Technologia DELTA-AMS®
Chroni dach jak druga skóra – oddychająca i jednocześnie
wodoodporna.

Unikalna technologia BiCo
Zwiększona gęstość włókien zapewnia większą wytrzymałość.
Maksymalna ochrona przed promieniowaniem UV
Zarówno membrany jak i pigmenty barwiące zachowują
swoje właściwości przez długi okres użytkowania.
Odporna na zacinający deszcz
Ochrona przed wodą, ulewnym deszczem
i porywami wiatru
Wodoodporna
Potwierdzona badaniami szczelność na działanie wody

Wiatroszczelna
Odporna na przenikanie zimnego powietrza

Efekt lotosu
Woda sperla się i spływa wyjątkowo szybko.

Oddychająca
Wilgoć może być odprowadzana w kontrolowanych
warunkach.
Odporność koloru
Pigmenty nieorganiczne stosowane w farbach pozostają
odporne przez dekady.
Niezapalna
Klasa palności B-s1,d0 (niezapalna, NRO) –
ze zintegrowanymi paskami klejącymi.
Długotrwała ochrona przed starzeniem
Funkcjonalność niezmienna w czasie

12

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
007 Pomarańczowy bursztyn
Zintegrowane
paski klejące

Drewniana otwarta okładzina
elewacyjna o szerokości fug
max. 50 mm i powierzchni
otwartej nie większej niż 50 %

DELTA®-FAS PAINT
Wykończenie podkonstrukcji

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
005 Zielony szmaragd

Drewniana otwarta okładzina
elewacyjna o szerokości fug
max. 50 mm i powierzchni
otwartej nie większej niż 50 %

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
004 Niebieski topaz
Zintegrowane
paski klejące

Płyta elewacyjna z
siatki cięto-ciągnionej

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
006 Czerwony koral
Zintegrowane
paski klejące

Płyta elewacyjna
z siatki ciętociągnionej
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Membrany z nowej linii DELTA®-FASSADE COLOR PLUS oparte są na
20-letnim doświadczeniu pokryć DELTA®, które od lat niezawodnie sprawdzają się w projektach otwartych, ażurowych elewacji.
Dzięki zintegrowanym, samouszczelniającym się krawędziom, oddychające
membrany DELTA® zapewniają optymalną ochronę fasad i warstw izolacyjnych przed wilgocią. Dzięki temu, uzyskujemy zabezpieczenie przed wiatrem
i możliwość zrównoważonego oszczędzania energii za jednym razem.
Fakty w skrócie
Opis

Kolorowa, oddychająca membrana elewacyjna przeznaczona dla elewacji
otwartych o max. szerokości fug 50 mm i powierzchni otwartej 50 %. Okładziny
szklane mogą mieć maksymalną przepuszczalność promieniowania UV
wynoszącą 10 %.

Materiał

Wysoce odporna na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie,
wodoszczelną powłoką dyspersyjną i zintegrowanymi strefami klejącymi na
obydwu krawędziach.

Gramatura

ok. 300 g/m²

Grubość

ok. 0,60 mm

Wodoodporność

klasa W1

Wytrzymałość na rozciąganie

370/270 N/5 cm

Wytrzymałość na rozerwanie

150/150 N

Klasyfikacja ogniowa

euroklasa B-s1,d0 (niezapalne, NRO)

Wartość Sd

ok. 0,02 m (wysoce paroprzepuszczalna)

Odporność temperaturowa

−40 °C do +120 °C

Waga rolki

ok. 13,5 kg

Wymiary rolki

30 m × 1,50 m
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DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

akcesoria zapewniające

perfekcyjne

wykończenie
Nasze akcesoria ułatwiają pracę z produktami
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS, będąc przy
tym szczególnie odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Sprawdzony i niezawodny
uniwersalny system Dörken gwarantuje w każdej
chwili trwałą odporność i optymalną przyczepność
dzięki czemu zyskujesz większe bezpieczeństwo
bez wpływu na estetykę.
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DELTA®-FAS PAINT
Uniwersalna cienkowarstwowa farba dyspersyjna, o
satynowym wykończeniu, do ujednolicania koloru podkonstrukcji i połączeń DELTA®-FASSADE COLOR PLUS.
Nadaje się również do naprawiania drobnych uszkodzeń
zewnętrznych powierzchni lakierniczych.
Kolory:
001 Biały agat
005 Zielony szmaragd
002 Czarny onyks
006 Czerwony koral
003 Szary perłowy 007 Pomarańczowy bursztyn
004 Niebieski topaz

DELTA®-FAS BAND CLEAR
Jednowarstwowa, półprzezroczysta taśma samoprzylepna na
podłożu foliowym do sklejania DELTA®-FASSADE COLOR PLUS.
 Trwale odporna na promieniowanie UV
 Do zastosowań zewnętrznych
 Rolka 60 mm × 25 m







+48 22 798 08 21
+48 22 798 08 37
biuro@ddf.pl
www.dorken.pl


Pozostały materiał informacyjny
W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź
naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.

Aby znaleźć właściwych partnerów
kontaktowych ds. sprzedaży i technologii
odwiedź naszą stronę internetową i wybierz
zakładkę Kontakt.
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Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

