
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 
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DELTA®-GEO-DRAIN PLUS

Wskazówki do układania
� 1. Przy wysokości uszczelnienia 1,9 m rozwija się

szeroką na 2 m membranę z rolki na ścianę. Przy
wyższych uszczelnieniac układa się od góry do do-
łu. Do tego celu przycina się membranę ostrym no-
żem poprzecznie do rolki na pożądaną długość.

� 2. Folia poślizgowa zwrócona jest do uszczelnienia,
a strona z włókniną do gruntu. Jeśli ostateczna gór-
na krawędź terenu nie jest jeszcze ustalona, doko-
nać mocowania powyższej izolacji. Do tego mem-
brana musi być o 10 cm wyższa niż izolacja ściany.
Po zasypaniu przycina się membranę na wysokości
terenu. Na dole kończy się membrana na rurze
drenażowej. Opaska drenażowa jest otoczona nao-
koło warstwą m.in. 15 cm stabilnie filtrującego ma-
teriału.

� 3. Jeśli ostateczna wysokość terenu jest określona,
mocuje się membranę za pomocą DELTA®-GEO-
DRAIN CLIP. CLIP montuje się w wersji poziomej.
Na końcu można zamontować DELTA®- MS PROFIL.

� 4. Folię poślizgową nakładanego pasa odciągnąć
z boku i wsunąć pod gładki brzeg zakładkowy po-
przednio ontowanego pasa. Ściągnąć taśmę
ochronną paska klejącego i obydwie folie profilo-
wane skleić.

� 5. Przy narożach zewnętrznych zagiąć membranę
wzdłuż lini naroża. Studzienkę okna piwnicznego
umieścić bezpośrednio na membranie. Później wy-
ciąć otwór okienny. Jeśli tudzienki te są już zamon-
towane, należy przyciąć poziomo dokładnie na dol-
nej krawędzi i raz pionowo w środku.

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać
naszego doradcy technicznego.
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� System ochrony
i drenażu

� Do izolacji
typu ciężkiego

� Do zastosowań
pionowych
w wysokim 
budownictwie


