DELTA® - Duvar Bariyeri
Duvar bariyerleri, temel duvarlarının ve perde
duvarların yatay derzlerinde yatay yalıtım olarak
kullanılıyor. Bu yatay yalıtım, nemin temel
duvarına yükselmesini engelliyor.

DELTA® - Duvar Bariyeri

• Yükselen neme karşı güçlü bir bariyer,
• Bitüme ve çürümeye karşı dayanıklı,
• Yüksek sıcaklık değişimlerinde dahi yüksek
güvenlikli,
• Uzun süreli koruma için mükemmel bir çözüm.

DELTA® - Duvar Bariyeri

• Özel bir polyolefin karışımından oluşan yaklaşık
0,4 mm kalınlığında esnek bir membran,
• Yükselen neme karşı temel ve perde duvarları
için yüksek sıcaklıklar altında bile kalıcı koruma
sunuyor. Zemin kaplamaları altında nem
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bariyeri olarak kullanıma da uygun,
• Köşe ve kenarlarda kolayca uygulanabiliyor.
Düşük sıcaklıklarda bile malzemede kırılma ya
da çatlak oluşmuyor,
• Her iki yüzündeki kaymaz karelajı sayesinde
harç için etkin bir tutunma zemini sağlıyor,
• Bitüm ile uyumlu, küf ve çürümeye karşı
dayanıklı ve UV dayanımlı,
• Rulolarının en az 20 cm bindirme payı ile
döşenmesi, uzun vadede neme karşı en
etkin korumayı sağlıyor. Birleşme ve bindirme
yerlerinde seviyeyi eşitlemek için uygun harcın
yeterli kalınlıkta sürülmesi yeterli oluyor,
• Altına sürülen harcın içine sıkıca bastırılmalı.
Duvar bariyerinin genişliği, örülen duvarın iki
tarafına doğru nem köprüleri oluşmayacak
şekilde seçilmeli. Bu nedenle, en az 10 cm'lik
genişlik öneriliyor.

Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•

Malzeme: Polyolefin,
Renk: Siyah,
Yüzey: Güçlendirme kafes dokulu,
Kalınlık: yaklaşık 0,4 mm,
Ağırlık: yaklaşık 280 g/m²,
Isı direnci: - 40 °C'nin altında katlanmaya direnir.
(DIN EN 495-5),
• Su geçirim direnci: Su geçirmez (DIN EN 1928 diyafram basınç testi),
• UV dayanımı: UV dayanımlı,
• Rulo ölçüleri: 36,5 cm x 25 m.
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DELTA® - LIQUIXX ile Hava Sızdırmazlık
Gerek yeni çatı konstrüksiyonlarında gerekse
eski çatıların onarım ve yenilenmesinde, hava
sızdırmazlık ve enerji tasarrufu konuları giderek
önemi artan bir performans kriteri haline geliyor.
Çatı konstrüksiyonlarında katmanların hava
geçirimsizliğini sağlamak her zaman kolay olmuyor.
Bu durum, özellikle boru, baca, tesisat kabloları
geçiş yerleri ve çatı pencereleri gibi pek çok zorlu
bağlantı ve geçiş detaylarında geçerli.
DELTA® - LIQUIXX, eğimli çatı ve giydirme cephe
konstrüksiyonlarında bu tipte sorunlu bölümlerde
hava sızdırmazlığını sağlamak ve böylece ısı
yalıtımlarının işlevselliklerini etkin şekilde korumak
için basit ve güvenilir bir çözüm.
Eğimli çatı konstrüksiyonlarının hem iç hem de
dış taraflarında, DELTA® - Buhar Kesici ve Buhar
Frenleyici örtülerin boru ve tesisat kablo giriş
ve çıkış yerlerinde bağlantı ve birleşimini hava
sızdırmaz şekilde gerçekleştirmek,
DELTA® - LIQUIXX ile son derece kolay. Yoğun
kıvamlı yapışkan astar olarak DELTA® - LIQUIXX,
betondan plastiğe farklı zeminlere sürülebiliyor,
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fırça vasıtasıyla kolayca uygulanabiliyor ve kombine
sunulan yapılandırma bezi ile birlikte, zorlu birleşim
yerleri ya da erişilmesi güç detaylarda kolaylıkla
biçimlendirilerek güvenli şekilde sızdırmazlığı
sağlıyor.

DELTA® - LIQUIXX

• DELTA® su yalıtım örtüleri ve buhar kesicilerinin
boru, baca, tesisat kabloları geçiş yerleri ve
çatı pencereleri gibi zorlu bağlantı ve geçiş
detaylarında ve de ulaşılması güç yerlerde hava
ve su sızdırmaz bir şekilde birleşimini sağlamak
için özel geliştirildi,
• Kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı bir yapıştırıcı,
• Kuruduğunda rengi açık maviden koyu maviye
değişiyor,
• Kuruması için bekleme süresi gerektirmiyor; ısı
yalıtımı hemen döşenebiliyor,
• Nem ve su geçirmiyor,
• Plastisitesi sayesinde topaklaşma ve damlama
meydana gelmiyor,
• Fırça ile kolayca uygulanıyor,
• Tamamen kuruduğunda hava geçirimsiz,
• Tamamen kurumadan önce suyla yıkanarak

•
•
•
•

yüzeyden temizlenebiliyor. Bu özelliği,
kullanılan fırça ve diğer aletlerin temizlenmesini
kolaylaştırıyor,
Buhar frenleyici ve buhar kesici örtüler için ideal
bir tamamlayıcı,
Sistem bileşeni DELTA® - LIQUIXX GT 15
şekillendirme bezi ile sunuluyor,
Bu özel bez ile kolayca şekillendirilebilen yüksek
dayanıma sahip, güçlü bir yapışkanlık sağlıyor,
Yüksek yapışkanlık özelliği sayesinde, betondan
ahşaba hemen her tür yüzeye uygulanabiliyor.
Uygulandığı yüzeyin gözeneksiz olması,
buzlanma, kırağı ve yağdan arınmış temiz bir
yüzey olması gerekiyor. Zemin, kuru ya da hafif
nemli olabilir.
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