
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 
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DELTA®-MS 500

Wskazówki do układania
� 1. DELTA®-MS 500 kładziona jest profilami do bu-

dynku. Jest możliwe bezpośrednio na uszczelnie-
niach odpornych na nacisk (np. z lepiku lub mine-
ralnych mas uszczelniających), betonie wodoszczel-
nym lub izolacji perymetrycznej. Przy tym należy fo-
lię podciągnąć wyżej niż uszczelnienie lub izolacja
perymetryczna i tam zamocować. Przy ukladaniu na
uszczelnieniu płyty winny być na górnym brzegu
ścięte, DELTA®-MS 500 wyprowadzona na ścianę
i tam przymocowana. DELTA®-MS 500 może być
układana poziomo i pionowo. Zakład wynika z nie-
profilowanego brzegu.

� 2. Do mocowania mogą być używane gwoździe
z szerokimi łbami lub gwoździe stalowe z POD-
KŁADKAMI DELTA®-MS. Jeśli nie można przybić
gwoździami, należy zastosować DELTA®-MS-DYBLE. 
Jeżeli pracuje się z osadzakiem, należy używać
PODKŁADEK DELTA®-MS.

� 3. Na dole kończy się folia na dolnej krawędzi fun-
damentu.

� 4. Po zasypaniu folia jest obcinana nad górną kra-
wędzią gruntu i zamykana profilem DELTA®-MS-
PROFIL. Alternatywnie może być umieszczona war-
stwa grubego żwiru (wielkość ziarna 32-63mm).

� 5. Do robienia zakładów następna warstwa folii na-
kładana jest ok. 20 cm na poprzednią i mocowana
przy zastosowaniu DELTA®-GWOŹDZIA PRZYCZEP-
NEGO jako ostrza. Kończący pas folii jest na końcu
zakładany na początkowy pas min. 20 cm. Jeśli
pionowo montowane pasy muszą być przedłużone,
należy na dole od spodu podłożyć następny pas na
min. 20 cm i połączyć za pomocą min. czterech
GWOŹDZI PRZYCZEPNYCH DELTA®.

� 6. Przy narożach zewnętrznych musi być folia zagię-
ta w linii krawędzi. Przy przepustach kablowych
i rurowych folię nacina się w kształcie litery V i ka-
wałek folii ok. 30 x 30 cm mocuje się za pomocą 
dwóch GWOŹDZI PRZYCZEPNYCH DELTA®.

� System
ochronny

� Do poziomych 
i pionowych
zastosowań

� Do budownictwa
wysokiego,
głębokiego 
i inżynieryjnego


