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Artyku  promocyjny

Firma Dorken AG, producent termomembrany 
DELTA®-MAXX X, jest obecna na rynku eu-
ropejskim od 1892 r. W 1962 r. wyproduko-
wa a pierwsz  foli  dachow  w swoich zak a-
dach 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 kilkana cie 
rodzajów membran dachowych w zale no ci 
od przeznaczenia i zastosowania. 
DELTA®-MAXX X jest produktem, który po-
wsta  na bazie trzydziestu lat rozwoju jako ci 
materia u i produktu. Sk ada si  ze specjalnej 
w ókniny poliestrowej oraz wodoszczelne-
go i paroprzepuszczalnego poliuretanu. Jego 
prekursorami by y DELTA®-MAXX i DELTA®-
MAXX PLUS. Od poprzedników ró ni si :
wi ksz  gramatur , wi ksz  wytrzyma o ci
mechaniczn , zintegrowanym podwójnym 
systemem klejenia. 
Zaawansowana technicznie termomembra-
na jak  jest DELTA®-MAXX X jest idealnym 
rozwi zaniem do ró nych typów dachów sko-
nych. Mo na j  uk ada  bezpo rednio na kro-

kwiach, jak i na dachu deskowanym. Sprawdzi 
si  na dachu wielospadowym o ró nym k cie 
nachylenia, jak i na dachu prawie p askim – 
bez wzgl du na rodzaj zastosowanego pokry-
cia dachowego.
Dla przyk adu: pokrycie blaszane jest bar-
dziej szczelne od pokrycia z dachówek, jed-
nak w okresie letnim osi ga wysokie tempe-

ratury (bardziej si  nagrzewa). Membrana 
zastosowana na takim dachu musi mie  od-
powiedni  odporno  temperaturow , przez 
ca y okres u ytkowania dachu. Takie wyma-
gania spe nia DELTA®-MAXX X z odporno-
ci  temperaturow  do +120°C. 

Wybieraj c dach z dachówki cementowej lub 
ceramicznej nale y wzi  pod uwag  fakt, i
nie jest on szczelny dla wiatru i niegu. Na 
skal  zjawiska zawiewania niegu pod pokry-
cie, b dzie mia o wp yw kilka czynników: 
usytuowanie budynku, k t nachylenia po a-
ci dachowej, funkcja poddasza (nieu ytkowe) 
oraz szczelno  zamków w dachówce. W tej 
sytuacji istotne jest stworzenie szczelnego 
pokrycia pod dachówk . Firma Dorken stwo-
rzy a zintegrowany system klejenia PLUS dla 
swoich membran. Sklejone zak ady w mem-
branie dachowej, prawid owa obróbka okien 
dachowych oraz wszelkiego rodzaju przej
przez po a  dachu (kominki wentylacyjne, 
sanitarne itd.) – gwarantuj  szczelne podda-
sze dla wiatru i niegu przez ca y okres u yt-
kowania dachu. 
DELTA®-MAXX X – jest jedyn  termomembra-
n , któr  cechuje jednakowa wysoka wytrzy-
ma o  na rozci ganie wzd u  oraz w poprzek 
500 N/5 cm. Oznacza to dla wykonawcy wi k-
sze bezpiecze stwo przy uk adaniu, a dla in-
westora wiadomo  dobrze zabezpieczonego 
dachu. Niesamowita wytrzyma o  mecha-
niczna DELTA®-MAXX X sprawia, e jest to 

produkt, który zapewnia wysok  odporno
na gradobicie i jest dodatkowym zabezpie-
czeniem pod ostatecznym pokryciem dacho-
wym (odporno  na gradobicie do 130 km/h). 
DELTA®-MAXX X dzi ki swojej wytrzyma-
o ci jest równie  produktem zalecanym pod 

wielkoformatowe pokrycia z dachówki (10 
sztuk na m2). 
Opatentowany system klejenia gwarantuje 
szczelny i bezpieczny dach przez ca y okres 
u ytkowania. Elementem, który wyró nia 
ten produkt spo ród innych jest fakt, i  mo -
na DELTA®-MAXX X uk ada  podczas nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych. Dzi ki 
wyj tkowemu, odpornemu na niskie tempera-
tury klejeniu zak adów (uk adanie a  do -10°C) 
poszczególne pasy termomembrany s  trwa-
le sklejone nawet zim . Deszcz, wiatr, wysoka 
wilgotno  czy niska temperatura – DELTA®-
MAXX X sprosta tym wymaganiom. 
Prawid owe u o enie termomembrany 
DELTA®-MAXX X zapewnia inwestorowi wy-

mierne korzy ci – w postaci 
oszcz dno ci na ogrzewaniu. 
DELTA®-MAXX X gwarantu-
je obni enie o 9% zapotrze-
bowania na energi .
DELTA®-MAXX X jest produk-
tem wykonanym z w ókniny 
poliestrowej i poliuretanu. 
Obecnie w naszym kraju coraz 
bardziej popularne s  izolacje 
natryskowe na poddaszach. 
Stosuj c DELTA®-MAXX X 
i wybieraj c wariant ocieple-
nia poddasza z pianki inwe-
stor nie musi szalowa  dachu. 
Warto podkre li , e DELTA®-
MAXX X jest jedn  z nielicz-
nych membran dachowych 
dost pnych na rynku polskim, 
która posiada 15-letni  pisem-
n  gwarancj .

Termomembrana – DELTA®-MAXX X
Ochrona i bepiecze stwo Twojego dachu przez wiele lat

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

tel. 22 798 08 21, fax 22 211 20 87
e-mail: biuro@ddf.pl, www.dorken.pl
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DELTA®-MAXX X
TERMOMEMBRANA

MAXXymalna ochrona i bezpieczeństwo Twojego dachu!

Oszczędność energii 9% - niższe koszty ogrzewania

Niezawodne pasy klejące zapewniające szczelność dachu

Opatentowany system klejenia umożliwiający montaż zimą

Gwarancja 15 lat

Ponad 50 lat doświadczeń  
w produkcji membran wstępnego  krycia
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