
Artyku  promocyjny

Produkty firmy Dorken 
od ponad 50 lat chroni
nasze poddasza
Firma Dorken AG, producent termomembra-
ny Delta®-Maxx WD, jest obecna na rynku 
europejskim od 1892 r. W 1962 r. wyprodu-
kowa a pierwsz  foli  dachow  w swoich za-
k adach w Niemczech. Od tego czasu nast -
puje sta y rozwój tego dzia u zarówno pod 
wzgl dem technicznym jak i produktowym. 
Firma Dorken posiada w swojej ofercie kil-
kana cie rodzajów membran dachowych do 
ró nych zastosowa  np. pod gont, upek na-
turalny, strzech , ró nego rodzaju pokrycia 
blaszane  i wreszcie dachówkowe. Zarówno 
ceramiczne, jak i cementowe.

Delta®-Maxx WD jest idealnym rozwi za-
niem do ró nych typów dachów sko nych. 
Mo na j  uk ada  bezpo rednio na krokwiach 
jak i na dachu deskowanym. Sprawdzi si
szczególnie na dachu wielospadowym o ró -
nym k cie nachylenia, jak i na dachu 
prawie p askim – bez wzgl du na ro-
dzaj zastosowanego pokrycia dacho-
wego. Pod ka de pokrycie uk adane 
na o atowaniu.

Dla przyk adu: pokrycie blaszane 
jest bardziej szczelne od pokrycia 
z dachówek, jednak w okresie let-
nim osi ga wysokie temperatury (bar-
dziej si  nagrzewa). Membrana zasto-
sowana na takim dachu musi mie
odpowiedni  odporno  temperatu-
row , przez ca y okres u ytkowa-
nia dachu. Takie wymagania spe nia
Delta®-Maxx WD.

Wybieraj c dach z dachówki ce-
mentowej lub ceramicznej nale y
wzi  pod uwag  fakt, i  nie jest on 
szczelny dla wiatru i niegu. Na ska-
l  zjawiska zawiewania niegu pod 
pokrycie, b dzie mia o wp yw kil-
ka czynników: usytuowanie budyn-
ku, k t nachylenia po aci dachowej, 
funkcja poddasza (nieu ytkowe) oraz 
szczelno  zamków w dachówce. 
W tej sytuacji istotne jest stworzenie 
szczelnego pokrycia pod dachówk .
Firma Dorken stworzy a zintegrowa-

ny system klejenia PLUS dla swoich mem-
bran. Sklejone zak ady w membranie dacho-
wej, prawid owa obróbka okien dachowych 
oraz wszelkiego rodzaju przej  przez po-
a  dachu (kominki wentylacyjne, sanitar-

ne itd.) – gwarantuj  szczelne poddasze dla 
wiatru i niegu  przez ca y okres u ytkowa-

nia dachu. 
Prawid owe u o enie termo-

membrany Delta®-Maxx WD za-
pewnia inwestorowi wymierne 
korzy ci – w postaci oszcz dno ci 
na ogrzewaniu, obni enie o 9% 
zapotrzebowania na energi .

Delta®-Maxx WD jest na dzie
dzisiejszy jedyn  termomembra-
n  z podwójnym systemem kle-
jenia na dwóch kraw dziach po 
spodniej stronie. Dzi ki czemu 
uk adaj c ten produkt na dachu 
kopertowym oszcz dzamy red-
nio 30% materia u.   

Delta®-Maxx WD jest produk-
tem wykonanym z poliuretanu 
i poliestru. Dzi ki czemu jest bar-
dzo zaawansowany technicznie 
i nowoczesny. Obecnie w naszym 
kraju coraz bardziej popularne 
s  izolacje natryskowe na podda-
szach. Stosuj c Delta®-Maxx WD 
i wybieraj c wariant ocieplenia 
poddasza z pianki  inwestor nie 
musi szalowa  dachu.

Warto podkre li , e Delta®-
Maxx WD jest jedn  z nielicz-

nych membran dachowych dost pnych na 
rynku polskim, która posiada 15-letni  pi-
semn  gwarancj .
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PAMI TAJ!
Delta®-Maxx WD
9% oszcz dno ci energii,

15-letnia gwarancja to 
bezpiecze stwo i komfort 
mieszkania przez wiele lat. 
Montuj c dach kopertowy 

oszcz dzasz
30% materia u.

Delta®-Maxx WD
– termomembrana idealna do ró nych typów dachów. 
Zalecana na dachy kopertowe
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