DELTA® захищає майно. Економить енергію. Створює комфорт.

Інформаційні матеріали DELTA®

DELTA -TERRAXX

DELTA -MS / MS PLUS

Профільована дренажна мембрана.

Профільована мембрана.
К АЧ Е С Т В О

M
M
M
M
M
M
M
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M Застосовується при будівництві підпірних стін та підземних споруд.

M Надійний розділюючий прошарок між стіною фундаменту та вологим

Н А И В Ы С Ш Е Е
не менее 200 кН/м2
примерно 14 л/м2
Г4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)

Воспламеняемость

В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)

Водонакопительная
способность

примерно 7 л/м2

Водопроницаемоcть
через отверстия
(перфорацию)
Водонепроницаемость
геотекстиля
Дренажная способность

1,2 л/м2с

от - 30 °C до + 80 °C
О90=150 мкм (EN ISO 12956)

Размер рулона

10 м x 2 м (DELTA®-FLORAXX TOP),
20 м х 2 м (DELTA®-FLORAXX)

DELTA®-MS DRAIN

Dörken обеспечивает строителей системным решением по изоляции.

Краткое описание основных параметров:

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:

DELTA®-FLORAXX-Verbinder

0,08 м/с (EN ISO 11058)
10 л/м*с (EN ISO 12958)

Термостойкость
Размер отверстий
геотекстиля

Мембрана стабильна не менее 25 лет в природном грунте со значением pH
от 4 до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 °С.

Материал
мембраны

DELTA®-BIOTOPVLIES
Иглопробивной геотекстиль

DELTA®-FLORAXX TEX
Защитный и водонакопительный

ипликатором и 150 скобками.

из полиэстера для применения
в качестве фильтрующего слоя

Простое и быстрое
соединение двух рулонов в

115 г/м2.

мат из нетканого полиэстера, вес
от 150 до 600 г/м2. Укладывается
поверх гидроизоляции или
противокорневой плёнки.

Каждый поддон с мембранами
комплектуется одним

вместе с DELTA®-FLORAXX, вес

зоне нахлёста (шаг крепления
ок. 40 см).

полиэтилен высокой плотности
коричневого цвета

Материал
геотекстиля

Полипропилен серого цвета

Высота выступов

около 4 мм

Прочность
на сжатие

не менее 350 кН/м2 согласно
EN ISO 604

Горючесть

Г4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)

Воспламеняемость

В2 умеренно воспламеняемый
(ГОСТ 30402-96)

Водопроницаемость
геотекстиля

0,055 м/с согласно EN ISO 11058

Дренажная
способность

1,0 x 10-3 м²/с (1,0 л/с м)
под нагрузкой 20 кПа (i=1)

Термостойкость

от - 30 °C до + 80 °C

Сопротивление перфорации

40 мм по EN ISO 918

Размер отверстий
геотекстиля

О90 =60 мкм (EN ISO 12956)

Размер рулона
(площадь)

2 м x 30 м (60 м2)

Аксессуары DELTA®
Dörken обеспечивает строителей системным решением по изоляции.
Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:

DELTA®-NOPPEN-

DELTA®-HAFT NAGEL

DELTA®-MS DUBEL

DELTA®-TERRAXX-

BAHNEN-PROFIL

самоклеящийся

дюбель из пластика

SCHRAUBE
шуруп из пластика

гвоздь для крепле-

для быстрого и лег-

верхней кромки
мембраны от попада-

ния мембраны
на гидроизоляции

кого закрепления
мембраны.

ния строительного

планка для защиты

без её перфорации.

для закрепления
мембраны на плитах
теплоизоляции
по периметру.

мусора.

Мембрана стабильна не менее 25 лет в природном грунте
со значением pH от 4 до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 град.

Информационные

DELTA®-NB

материалы
DELTA®-FLORAXX
TOP DELTA®

DELTA®-MS DRAIN

Защитная профилированная
мембрана.

Дренажная мембрана с
геотекстилем и способностью
накапливать воду для
устройства зелёных крыш.

Защитная мембрана для
битумной гидроизоляции

ООО "Доркен Дельта Украина"
Украина, 01 021, Киев Кловский спуск, 11
тел.: +38 (044) 371 17 01
факс.: +38 (044) 371 17 02
Торговые представители:
Западный регион
+38 (067) 537 39 30
Центральный и Южный регион
+38 (067) 537 39 33
Восточный регион, Крым
+38 (067) 537 39 32

■ Защита
гидроизоляции

e-mail: info@dorken.com.ua
internet: www.dorken.com.ua

■ Замена
бетонной
подготовки

изоляционных систем DELTA®.

Официальный дистрибутор:

факс.: +38 (044) 371 17 02
Торговые представители:
Западный регион
+38 (067) 537 39 30
Центральный и Южный регион
+38 (067) 537 39 33
Восточный регион, Крым
+38 (067) 537 39 32
e-mail: info@dorken.com.ua
internet: www.dorken.com.ua

■ Вертикальное и
горизонтальное
применение

DELTA® protects property. Saves energy. Creates comfort.

DELTA®-PT

Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.

Высокая прочность на сжатие благодаря инновационным
выступам октогональной формы. Дренаж, накопление воды
и фильтрация в одном рулоне. Быстрый и лёгкий монтаж на
Технические бюллетени DELTA®.
крыше.
Информационные материалы по специфическим применениям

AXX
DELTA®-FLOR
Дельта Украина"
Мембрана ООО
! "Доркен
Украина,
01 021, Киев Кловский спуск, 11
без геотекстиля
тел.: +38 (044) 371 17 01

■ Система дренажа

■ Для крыш

■ Для крыш

с интенсивным
озеленением

с экстенсивным
озеленением

С ТА Н Д А Р Т Н О Е

Н А И В Ы С Ш Е Е

DELTA®-NB/DELTA®-NB 500
Эффективная замена бетонной подготовки.
Высокая прочность и долговечность.
Надёжная защита гидроизоляции.

К АЧ Е С Т В О

Узнайте больше о наших системах изоляции:

К АЧ Е С Т В О

К АЧ Е С Т В О

Аксессуары DELTA®

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke

около 20 мм
DELTA® является зарегистрированным товарным знаком EwaldDörkenAG, Herdecke.

термоскреплённый полипропилен

Горючесть

M Альтернатива бетонної підготовки під фундаментну плиту. Значно

Большая площадь контакта мембраны
гарантирует надёжную работу мягких
гидроизоляционных материалов
подвалов и фундаментов.
Геокомпозит произведён в Германии.

M

Новое
решение!

■ Система
защиты
и дренаж

■ Для гидроизоляции, нестойкой к сжатию

M

■ Только вертикальное применение

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

Аксессуары DELTA®

M

Dörken обеспечивает строителей системным решением по изоляции.
Краткое описание основных параметров:

Прочность на сжатие

не менее 70 кН/м2
Г4 сильно горючий
(ГОСТ 30244-94)
В2 умеренно воспламеняемый
(ГОСТ 30402-96)

Прочность на разрыв
Объем воздуха
между выступами

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:

Первичный полиэтилен высокой
плотности и штукатурная сетка
из ПЭВП
около 545 г/м2
около 8 мм

Горючесть

400 Н/3 см
около 5,5 л/м2

Ширина зоны
нахлеста без сетки

около 20 см

Размер рулона
(площадь)

20 м x 2 м (40 м2)

Расход материала
на 1 м2 стены

DELTA®-PT около. 1,15 м2,
DELTA®-PT-PROFIL около. 1 м,
DELTA®-MS DÜBEL около. 15 штук

DELTA®-PT-PROFIL

DELTA®-MS KNOPF

DELTA®-MS DÜBEL

Профиль для соединения

Пластиковая шайба для пре-

Тарельчатый дюбель из ней-

с полом и потолком, имеет

дотвращения возможного

лона для надежного монтажа.

отверстия для вентиляции
пространства между мем-

вырывания мембраны при
закреплении на стене.

браной и стеной.

DELTA®-MS

Информационные
материалы
DELTA®
(Membrane
System)
Узнайте больше о наших системах изоляции:

Foundation Waterproofing
Membrane.TM
Below grade foundation waterproofing
for
Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.
masonry and poured concrete structures.

Технические бюллетени DELTA®.
Информационные материалы по специфическим применениям
изоляционных систем DELTA®.

ООО "Доркен Дельта Украина"
Украина, 01 021, Киев Кловский спуск, 11
тел.: +38 (044) 371 17 01
факс.: +38 (044) 371 17 02
Торговые представители:
Западный регион
+38 (067) 537 39 30
Центральный и Южный регион
+38 (067) 537 39 33
Восточный регион, Крым
+38 (067) 537 39 32
e-mail: info@dorken.com.ua
internet: www.dorken.com.ua

Официальный дистрибутор:

Foundation
waterproofing

For residential and
light commercial
construction

For vertical and
horizontal applications

DELTA®-PT

DELTA®-THENE

Мембрана для реконструкции
влажных стен.

Уникальная самоклеящаяся
гидроизоляция. Сохраняет
ваш подвал всегда сухим.

К АЧ Е С Т В О

Материал мембраны

Вес поверхностный
Высота выступов

Воспламеняемость

Профилированная мембрана с вентилируемым слоем
и несущей сеткой для штукатурки.
25-летняя устойчивость материала к гниению.

Н А И В Ы С Ш Е Е

M

Профільована дренажна мембрана.

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke

M

полиэтилен высокой плотности

Материал геотекстиля
Высота выступов
Прочность на сжатие
Объём воздуха
между выступами

■ Вертикальный и
горизонтальный
пластовый дренаж

■ Система
для санации
стен

■ Для гипсовой,
известковоцементной
штукатурки

■ Для ремонта
стен внутри
и снаружи
помещений

Гидроизоляционная мембрана высшего качества.
Сертифицирована по EN 13969.
Вертикальное и горизонтальное применение.
Наружные и внутренние работы.

M
LTA -THE
DE
®

1213-CPD

-4050

ist konform
den Anforderungen
der EN
13969

■ Гидроизоляционная система

■ Для стен
и пола

M

■ Новое
строительство
и реконструкция

M
M

Програма захисту фундаменту,
гідроізоляція та дренаж
Я К І С Т Ь

M
M
M
M
M
M
M

M

DELTA®FLORAXX TOP

Краткое описание основных параметров:
Материал мембраны

■ Для гидроизоляции, стойкой
к сжатию

DELTA® Защишает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

Профільовані мембрани.
Гідроізоляційні мембрани.

Н А Й В И Щ А

M

M

Профільована мембрана.

E
N

M
M

M

Дренажная мембрана высшего качества.
Сертифицирована по DIN 4095.
Сохраняет подвалы сухими
и тёплыми на длительный срок.

■ Система
защиты
и дренажа

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

К АЧ Е С Т В О

M

M

Значно зменшує витрати по матеріалах, використанню механізмів та часу
при влаштуванні фундаментної плити.
Застосовується при будівництві підпірних стін та підземних споруд.
В конструкції тунелів, що будуються закритим шляхом, забезпечує
постійне відведення води з конструкцій.
Виготовлена з поліетилену високої щільності - надійний розділюючий
прошарок між стіною фундаменту та вологим грунтом.
Велика кількість виступів (більше 1800 шт/м2) рівномірно розподіляє тиск
та невелике точкове навантаження на гідроізоляцію та теплоізоляцію.
Плоский край дозволяє швидко та точно з’єднати рулони навіть в випадку
перекосу чи нерівності стіни.
Мембрана MS PLUS має додатково інтегровану клейку стрічку шириною
25 мм, що дозволяє герметично з’єднати рулони між собою.
Не руйнується мікроорганізмами, безпечна для навколишнього
середовища та питної води.
Міцність на стиснення 250 кН/м2.
Термін експлуатації матеріалу не менше 25 років.
Висота виступів 8 мм.
Площа контакту виступів з поверхнею 1450 см2/м2.
Об’єм повітряного прошарку між виступами 5,3 л/м2.
Термостійкість від –30°C до +80°C.
Розмір рулону: 20х2 м (40 м2).

DELTA -MS DRAIN
®

Защитный слой
по периметру здания
и дренаж с высокой
пропускной способностью.

Н А И В Ы С Ш Е Е

M

M Найкраща альтернатива бетонної підготовки під фундаментну плиту.

С ТА Н Д А Р Т Н О Е

M

DELTA®-TERRAXX

DELTA® is a registered trademark of Ewald Dörken AG, Herdecke, Germany

M

способом, підземних парковок, котлованів, в конструкціях зелених
чи експлуатованих дахів .
Виготовлена з поліетилену високої щільності з термоприкріпленим
геотекстилем по виступах та вільним краєм в 10 см для забезпечення
надійного захисту дренажних каналів в з’єднанні.
Забезпечує надійний механічний та дренажний захист конструкції
споруди та гідроізоляційного матеріалу.
По DIN 4095 та DIN EN 13252, гарантовано надійну фільтрацію та
дренаж на довгий термін експлуатації.
В сукупності з гідроізоляційним матеріалом, забезпечує надійний
захист підземних споруд в складних гідростатичних умовах в
відповідності з DIN 18195.
Дякуючи сріблястому кольору має гарний показник теплопередачі.
Плоский край дозволяє швидко та надійно з’єднати рулони навіть в
випадку перекосу чи нерівності стіни, а інтегрована клейка стрічка
шириною 25 мм дозволяє герметично з’єднати рулони між собою.
Не руйнується мікроорганізмами, стійка до хімічних речовин,
безпечна для навколишнього середовища та питної води.
Міцність на стиснення: 400 кН/м2.
Висота виступів: 9 мм.
Дренажні властивості: до 3,1 л/м*с.
Об’єм повітряного прошарку між виступами 7,9 л/м2.
Термін експлуатації матеріалу: не менше 25 років.
Термостійкість: від –30°C до +80°C.
Розмір рулону: 12,5х2,4 м (30 м2).

DELTA -NB
®

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

QUALITY

M Застосовується при будівництві підпірних стін, тунелів відкритим

®

PREMIUM

®

Інновацій

ні те хнол

огі ї

M
M
M
M
M

зменшує витрати по матеріалах, використанню механізмів та часу при
влаштуванні фундаментної плити.
Виготовлена з поліетилену високої щільності - надійний розділюючий
прошарок між стіною фундаменту та вологим грунтом.
Велика кількість виступів (більше 1800 шт/м2) рівномірно розподіляє тиск
та невелике точкове навантаження на гідроізоляцію та теплоізоляцію.
Діагонально розподілені виступи, забеспечують легке виконання
прямолінійного згину на зовнішніх та внутрішніх кутах.
Плоский край дозволяє швидко та точно з’єднати рулони навіть в випадку
перекосу чи нерівності стіни.
Не руйнується мікроорганізмами, безпечна для навколишнього
середовища та питної води.
Міцність на стиснення 150 кН/м2.
Термін експлуатації матеріалу не менше 25 років.
Висота виступів 8 мм.
Площа контакту виступів з поверхнею 1450 см2/м2.
Об’єм повітряного прошарку між виступами 5,3 л/м2.
Термостійкість від –30°C до +80°C.
Розмір рулону: 20х2 м (40 м2).

грунтом.

M Виготовлена з поліетилену високої щільності з термічно закріпленим

до виступів мембрани фільтруючим прошарком з нетканого матеріалу.

M Понад 8 900 виступів на м2, що дозволяє рівномірно розподілити

M

M
M
M
M
M
M
M
M

навантаження на гідроізоляційний матеріал фундаменту, в по рівнянні
з традиційними профільованими мембранами.
Мембрана має іноваційну форму виступів у вигляді восьмикутника
висотою 4 мм, що надає їй високий показник на стиснення понад
350 кН/м2.
Дренажна спроможність близько 1 л/с/м.п.
Плоский край дозволяє швидко та точно з’єднати рулони навіть в
випадку перекосу чи нерівності стіни.
Не руйнується мікроорганізмами, стійка до хімічних речовин, безпечна
для навколишнього середовища та питної води.
Площа одного рулону 60 м2.
Водопроникність геотекстиля 0,055 м/с.
Термін експлуатації матеріалу не менше 25 років.
Термостійкість від –30°C до +80°C.
Розмір рулону: 20х2 м (60 м2).

DELTA -MS 20

DELTA -EQ DRAIN

DELTA -PT

DELTA -FLORAXX TOP

DELTA -THENE

Профільована мембрана.

Профільована дренажна мембрана.

Профільована мембрана для реконструкції.

Дренажно-накопичувальна профільована мембрана.

Самоклеюча гідроізоляція холодного нанесення.

M П
 рофільована вентиляційна мембрана виготовлена з первинного

M З
 інтегрованим геотекстилем та перфорацією для плоских дахів з

M Вертикальне і горизонтальне застосування. Зовнішні та внутрішні роботи.

M

M На стінах застосовується в поєднанні з дренажним шаром, знімає гідро-

®

M Д
 ля захисту від проникнення капілярної вологи в структуру стіни з цегли,
M
M
M

M

M
M
M
M
M
M
M
M
M

газобетону чи пінобетону, відповідає вимогам DIN 18195 та DIN 1053.
П
 рофільована мембрана з спеціального поліетилену високої
щільності з пласким краєм шириною 10см в районі перекриття.
М
 ає виступи висотою 20 мм що забезпечує колосальну дренажну
спроможність.
М
 оже бути використана як вертикально так і горизонтально. Ефективна
з точки зору економії коштів, як опалубка між стіною в грунті, торкрет
бетоном та несучою стіною підземної споруди.
П
 ри горизонтальному застосуванні між опорною плитою та
покриттям підлоги перехоплює капілярне підняття води та
ефективно відводить в приямки або дренажний водовідвід.
В
 конструкції тунелів, що зводяться закритим шляхом, забезпечує
постійний відвід води з конструкцій.
П
 лоский край дозволяє швидко та точно з’єднати рулони навіть в
випадку перекоси чи неточності стіни.
Н
 е піддається гниттю, безпечна для екології та питної води
М
 іцність на стиснення 200 кН/м2.
Термін експлуатації матеріалу в змонтованому стані не менше
25 років.
В
 исота виступів 20 мм.
О
 б’єм повітряного прошарку між виступами 14 л/м2.
Т ермостійкість від –30°C до +80°C.
Р
 улони 2х20 м (40 м2).

®

M В
 иготовлена з поліетилену високої щільності та термоприкріпленим
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M

геотестилем з нетканного матеріалу.
В
 елика кількість виступів рівномірно розподіляє тиск та невелике
точкове навантаження на гідроізоляцію та теплоізоляцію.
В
 сукупності з гідроізоляційним матеріалом утворює надійний захист
підземних споруд для будівель у складних гідростатичних умовах в
відповідності до DIN 18195.
В
 відповідності до DIN 4095 та DIN EN 13252 гарантовано надійну
фільтрацію та дренаж на довгий термін експлуатації.
П
 лоский край дозволяє швидко та точно з’єднати рулони навіть в випадку
перекосу чи нерівності стіни.
Н
 е руйнується мікроорганізмами, стійка до хімічних речовин, безпечна
для навколишнього середовища та питної води.
В
 исота виступів 9 мм.
М
 іцність на стиснення 200 кН/м2.
Д
 ренажна спроможність: 2,8 л/с/м.п. при навантаженні в 20 кПа.
Т ермін експлуатації матеріалу не менше 25 років.
Т ермостійкість від –30°C до +80°C.
Р
 озмір рулону: 12,5х2,4 м (30 м2).

®
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матеріалу HDPE з термоприкріпленою сіткою в якості несучої основи для
фінішного покриття при ремонті, відновленні вологих стін підвалів та
цоколів фундаментів.
М
 онтується механічним шляхом, дякуючи прозорості матеріалу,
здійснюється надійне кріплення до основи.
Н
 е руйнується мікроорганізмами, стійка до хімічних речовин, безпечна
для навколишнього середовища та питної води.
В
 ага 515 г/м2.
В
 исота виступів 8 мм.
М
 іцність на стиснення 70 кН/м2.
Д
 ренажна спроможність 4,4 л/с/м.п.
Т ермін експлуатації матеріалу не менше 25 років.
Т ермостійкість: від –30°C до +80°C.
Д
 ля монтажу 1 м2 стіни: DELTA PT – 1,15 м2, DELTA PT-PROFIL – 1 м,
DELTA-MS DUBEL – 15 шт.
Р
 озмір рулону: 20х2 м (40 м2).

®
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озелененням.
Р
 улон дозволяє проводити більш швидкий та надійний монтаж ніж
звичайний плитний дренажний прошарок.
О
 тримано Европейський Сертифікат (знак СЕ), відповідає DIN EN 13252 та
схваленно за нормами FLL.
Г еотекстиль, що виступає за край мебрани на 10 см, надійно захищає
з’єднання полотен від забивання субстратом.
З авдяки перфорації мембрана є відкритою для дифузії водяної пари
(Sd=0,4 м), що дозволяє швидко виводити пару з конструкції даху.
Т акож перфорація дозволяє швидко відводити залишкову вологу та
воду через геотекстиль із субстрату, що забезпечує відповідні умови для
розвитку кореневої системи рослин.
Н
 е руйнується мікроорганізмами, стійка до хімічних речовин, безпечна
для навколишнього середовища та питної води.
М
 іцність на стиснення: 200 кН/м2.
В
 исота виступів: 20 мм.
Н
 акопичувальна спроможність: 7 л/м2.
В
 одопроникність через перфорацію – 1,2 л/м2.
В
 одопроникність геотекстилю: 0,08 м/с.
О
 б’єм повітряного прошарку: 14 л/м2.
Т ермін експлуатації матеріалу: не менше 25 років.
Т ермостійкість: від –30°C до +80°C.
Розмір рулону: 10х2 м (20 м2).

®

Надійний бар’єр від вологості.

статичний тиск грунтових вод та захищає від механічних пошкоджень.

DELTA -SYSTEM ACCESSORIES
®

DELTA®-PROFIL
Профіль для кріплення дренажного
полотна. Застосовується для
DELTA®-MS / MS-PLUS, DELTA® TERRAXX, DELTA®-NB.

M Надійна гідроізоляція балконів і терас, поверхонь стін і підлоги у вологих

приміщеннях (відповідно до DIN 18195, частина 5).

M Надійна гідроізоляція стін підвалу і фундаментних плит, що контактують з
M
M
M
M

M
M
M
M
M

грунтом (відповідно до DIN 18195, частина 4).
Відповідає нормам DIN 18195. Сертифікована за ЕМ 13969.
Наклеюється швидко, чисто і надійно прямо з рулону, як шпалери. З
мембраною легко працювати навіть у вузьких котлованах .
Завдяки нанесеній розмітці у вигляді сітки 10x10 см нарізається легко.
Мембрана відразу після наклеювання забезпечує водонепроникність і
захист від дощу. Відповідно відразу після наклеювання можна проводити
зворотну засипку котловану.
Має 1,5 мм постійної незмінної товщини. Завдяки цьому навіть при використанні на великих поверхнях не виникає нерівностей.
Еластична, має 200% розтягнення до пориву, що є гарним матеріалом для
основи з ймовірністю появи тріщин.
Має зовнішнє покриття з поліетилену білого кольору, яке перешкоджає
сильному нагріванню в літній час.
В поєднанні з грунтовкою DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH може
наклеюватися при температурі до -5 градусів.
Р
 озмір рулону: 20х1 м (20 м2).

DELTA®-MS-DUBEL
Дюбель з пластмаси для монтажу
DELTA®-MS /MS PLUS, DELTA®-PT,
DELTA®-NB.

DELTA®-MS-KNOPF
Кріплення дренажного полотна
пластмасовими шайбами до
площини стіни в пробурені отвори,
застосовується для DELTA®-MS /
MS PLUS, DELTA®-PT, DELTA®-NB.
Можна використовувати сталеві
цвяхи, шурупи та болти.
DELTA®-TERRAXX-PROFILE
Профіль для кріплення дренажного
полотна DELTA®-TERRAXX при
утепленні фундаменту (товщина
утеплення 60-100 мм).

DELTA®-TERRAXX-SСHRAUBE
Гвинт для кріплення дренажного
полотна на утеплених поверхнях стін.

DELTA®-PT-PROFIL
Профіль з вентиляційними отворами
для кріплення дренажного полотна
DELTA PT в зоні його примикання до
підлоги та стелі.

